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1.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A JA VASLATTEVŐ

ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezetlvállalkozás)
Vörösmarty Mihály Művelődési
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.

neve:

Központ

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó
Név: Juhász Józsa
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 74/451-455
E-mail cím: juhasz.jozsa@freemail.hu

személy adatai:

II.
A NEMZETI

ÉRTÉK

ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése:

magyartarka

2. A nemzeti éliék szakterületenkénti

szarvasmarha

kategóriák szerinti besorolása

x agrár- és élelmiszergazdaság

O egészség és életmód

o

O ipari és műszaki megoldások

O kulturális örökség

O sport

O természeti környezet

O turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének
Magyartarka

Tenyésztők

4. Értéktár megnevezése,
x települési

épített környezet

helye

Egyesülete

tagjainak

tenyészetei

amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
O tájegységi

O megyei VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi j ellemzőinek és történetének
"A magyartarka
épp olyan sajátos terméke a magyar földnek és a magyar
mint a kultúrája."
(Bocsor G., 1960, A magyar tarka marha)

leírása
népnek,

p i r o s t a r k a . egy
A "magyartarka
szarvasmarha",
vagy régebbi elnevezésével magyarQPONMLKJIHGFEDCBA
kettős hasznosítású
(tej- és hústermelő),
Magyarországon
kialakult
marhafajta,
törvényileg védett háziállataink
közé tartozik.
Az első nyugati
fajrák
(például
a szimentáli)
már a 18. században,
a bajor
telepesekkel
együtt megérkeztek
Magyarországra.
A 19. század első felében a
kimondottan
hústermelő
marhának
számító magyar
szürkemarha
helyett igény
jelentkezett egy elsősorban tejtermelő szarvasmarhafajta
iránt. A döntő fordulatot a
dualizmus kora hozta, amikor fokozódott a kereslet a tej és a tejtermékek,
és ezzel a
korszerű, jobb termelőképességű,
igényesebb fajták iránt. Ekkor még az állomány
tette ki a szürke-marha,
amely részt vett a magyar tarka
több, mint 90 % -át
kialakításában.

Egy 1894. évi törvényeikk alapján elkészült az állattenyésztési szabályozás és a
tenyészkerületi beosztás. Ez kedvezett a különböző tájfajták
kialakulásának.
Az
Alföldön szürkemarhabikát,
a Dunántúlon szimentálit, a Felvidéken pinzgauit, a
Kárpátokban
a borzderes
bikákat
lehetett használni
a köztenyésztésben.
Így
alakultak ki a táj faj ták, a~elyek közül a legrégibb, és leghíresebb a bonyhádí
pirostarka, amely kiváló tej termelő volt, elsősorban nyugati fajták keresztezés évei
nyerték. Több marhafajta hatással volt a kialakulására,
de főként a Tolna megyei
földbirtokosok által Svájcból importált berni fajta. Később tervszerűen beavatkozva
a tenyésztésbe két szimentáli bikával javítottak az állományon. A szimentáli bikák
sötétebb piros színt eredményeztek, innen a QPONMLKJIHGFEDCBA
p ir o s ta r k a
elnevezés. 1890-ben mutatták
be Bécsben, majd a fajta a millenniumi kiállításon 1. díjat nyert. Azóta is a
nemesítésben pirostarka szimentáli bikákat használnak. A bonyhádi marha kettős
hasznosítású
(régebben
hármas
vegyes hasznosítású
volt), elsősorban
kiváló
tejhozama tette népszerűvé a gazdák közt, de kiváló a húshozama, és húsminősége,
ezen kívül régebben igázásra is használták.
A 20. század első éveiben megváltozott a tenyésztés iránya, a küllem helyett a
termelékenység került előtérbe. Kiválogatták
a jó termelőképességű egyedeket, majd
a továbbtenyésztésük
után már küllem re szelektáltak. Az új fajta kialakításába
'bevonták a táj faj tákat, amelyek beleolvadtak az újonnan kialakult magyartarka
fajtába.
A magyartarka
szarvasmarha
sokféle ősre visszavezethető
nagyfokú
változékonyságából
adódóan
a két világháború
közötti időben világrekorder
tejtermelő egyedekis kerültek ki a fajtából. 1942-re részaránya már elérte a 83%-ot.
A két világháború között az állomány homogenitását a szimentáli fajta tenyésztés be
vonásával érték el. Ezzel a keresztezéssei javítani lehetett a magyartarka
tej- és
hústermelését és igázhatóságát. W ellmann Oszkár határozta meg először a fajta
bírálati szempontjait és törzskönyvezését, elősegítette az egységes tenyésztési célok
kialakítását. Kialakult az e l i t m a g y a r t a r k a t e h é n (4000 kg tej/305 nap, 150 kg tejzsír)
és az a r a n y t ö r z s k ö n y v (25000 kg tej, 900 kg tejzsír, 6 élő borjú).
A II. világháborúban
az állomány kétharmada veszett oda. Egy 1950-ben hozott
rendelet szerint a magyartarkát
kettős hasznosítású fajtaként kell tenyészteni. A
nemesítésre irányuló keresztezések nem vezettek kielégítő eredményre, bár kialakult
egy fajtaváltozat, a negyed részt Jersey t e j e l ő m a g y a r t a r k a . Bebizonyosodott az is,
hogy a magyartarka
húsmarhaként
is jó eredményeket érhet el. Ám az 1972-ben
kihirdetett kormányprogram
hatására a populáció létszáma erősen lecsökkent. M a a
szarvasmarha-állomány
18-20%-a a magyartarka.
A fajta tenyésztésszervezésével,
genetikai fejlesztésével és nemzetközi képviseletévei az 1989-ben alakult M a g y a r t a r k a
T e n y é s z to k
E g y e s ü le te
foglakozik.
A célt segítik
a fajtafenntartásért
felelős
Egyesülettel együttműködő mesterséges termékenyítő állomások, a hazai egyetemek
és kutatóintézetek szakemberei is.
Az így megvalósult tenyésztési integráció biztosítja a veszélyeztetett fajtaként és
"nemzeti kincsként" számon tartott magyartarka
jövőjét, megőrizve azt a jövő
nemzedék számára.

6, Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A magyartarka szarvasmarha közel két évszázada M agyarország egyik meghatározó
szarvasmarha-fajtája,
az általa termelt magas beltartalmi
értékű tej és kiváló
minőségű
hús
rendkívül
jó minőségű
termékek
gyártását
teszi lehetővé.
Ezt bizonyítja, hogy a magyartarka marhahús elnyerte a rangos elismerésnek számító
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7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
•

A m a g y a r t a r k a - a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének
megjelenő szakmai folyóirata VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának
A M a g y a r ta r k a
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Ill.
M ELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő
támogató és ajánló levelek

dokumentumok,

3. Ajavaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására
hozzájáruló nyilatkozat

vonatkozó

A m a g y a r t a r k a t e n y é s z t é s e című, 2014-ben megjelent szakkönyv, melyet ajánlott
egyetemi tankönyvvé is választottak, mind fényképes dokumentációként, mind a Htv.
dokumentumként
1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő
felhasználható.
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7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Tisztelt Bizottság!

A

Vörösmarty

szarvasm arh a"

Mihály
Művelődési
Központ
által
benyújtott,
a " M a g y a r ta r k a
Bonyhádi Települési Értéktárba való felvételének javaslatát támogatom.

Bonyhád, 2015. január 5.

Tisztelettel: VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

dr. Füller Imre
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
ügyvezető igazgató
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1.
A JA VASLATTEVÖ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezetlvállalkozás)

neve:

Vörösmarty Mihály Művelődési Központ
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó
. Név: Juhász Józsa
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 74/451-455
E-mail cím: juhasz.jozsa@freemail.hu

2. A

személy adatai:

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése:

Pirostarka

2. A nemzeti érték szakterületenkénti

bonyhádi táj faj ta szarvasmarha

kategóriák szerinti besorolása

x agrár- és élelmiszergazdaság

O egészség és életmód

o

O ipari és műszaki megoldások

O kulturális örökség

O sport

O természeti környezet

O turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének

épített környezet

helye:

A tájfajta már nem lelhető fel, de génállománya a jelenleg tenyésztett magyartarka
szarvasmarha
fajtában
megtalálható.
A magyartarka
szarvasmarha
fajta a
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete tagjainak tenyészeteiben található.

4. Értéktár megnevezése,
x települési

amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
O tájegységi

O megyei

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek

o
és történetének

külhoni magyarság
leírása

"A bonyhádi táj faj ta
A Tolna megyébe betelepülő telepesek marhái nem voltak egységesek. 1. Lipót, Ill.
Károly és Mária Terézia' Dél-Németországból
telepített sváb-, bajor és frank
zselléreket, míg Mercy tábornok franciákat, olaszokat, spanyolokat is, akik azután
Bajorországból, W ürtenbergből,
Elszászból, Salzburgból, Tirolból, a Rajna mellől
olyan marhákat
hoztak magukkal, aminőt éppen azon a vidéken tenyésztettek.
Legalább 8 fajtáról tudunk (frank, ansbachi, triesdorfi, limburgi, vögelsbergi,
keilheimi, pinzgaui, murnaui), melyek idekerültek, jóllehet létszámban jelentéktelen
volt ez az állomány.
Ebben az időben alsó-Dunántúlon a szürkemarha és kisebb mértékben a riska vagy
bosnyák marhának nevezett fajta volt honos. (Ez utóbbi a borzderessei rokon és

hasonlóan tejelékeny volt). A telepesek bikát nem hoztak
magyar szürke és kisebb részben riska fajtájú bikák hágták.

magukkal;

teheneiket

a

A magyar szürke bikák mintegy száz esztendeig fedezték ezt az állományt, melynek
hatására az szilárdabbá
vált, edződött, csontosodott. Ez a vegyes eredetű, de
ekképpen egységesedett szarvasmarha állomány, amelyet a 19. századi telepesek itt
találtak. Az újkori telepesek már bikákat is hoztak magukkal, Így az állomány
fokozatosan átalakult.
Előbb fekete-tarka lapály, majd borzderes bikák kerültek a megyébe. A lapály és a
borzderes bikák szerepe azonban nem volt valami jelentős.
A bonyhádi táj fajta végleges kialakítása berni bikákkal történt. Az első berni törzset
Dőry Zsigmond hozta be 1852-ben kisdorogi gazdaságába.
Példáját csakhamar
követték a szomszédos földbirtokosok.
1870-ben a nagybirtokosok példáján felbuzdulva - állami segítséggel - már Tevel
község is importált bernieket. A tenyészirány azonban még ekkor sem volt egységes,
és némely községben még borzderes bika is fedezett. A táj egységben tenyésztett
marhának a "bonyhádi" nevet csak az 1892-93. évi kiállításon adta Perczel Dezső.
A 19. század második felében Svájcban az érdeklődés a berninél tejelékenyebb
szimentáli fajtára irányult, és a magyar földbirtokosok is ennek a behozatalára tértek
át. Az úttörő megint Dőry Zsigmond volt 1858-ban. A szimentáli első hullámának
idején a magyar birtokosok és gazdatisztjeik voltak azok, akik a magyar pirostarka
tájfajtákat a kialakulás végleges útjára segítették.
Példájukat azonban most már nemcsak a földbirtokosok, hanem a községek gazdái is
követték. Így a szimentáli import túllépte Tolna megye kereteit, és alapjául szolgált a
somogyi és a fejér megyei szimentáli tenyészeteknek is. Annál is inkább, mivel
nemcsak bikákat, hanem üsző ket is importáltak.
A tömeges behozatal 1875-1895 között indult. Megkezdődött a szimentáli elterjedése,
illetőleg a hazai tehén állomány keresztezése ezzel a fajtával.
A 19. század utolsó negyedétől tehát a korábbi ötletszerűséget céltudatos tenyésztői
munka váltotta fel. Mindez természetesen időigényes folyamat volt. 1884-ben a Tolna
megyei állománynak is még csupán a 19 %-a volt határozottan tarka marha. Ez az
arány 1895-re 62 %-ra, 1909-re 80 %-ra, 1925-re pedig 93 %-ra nőtt. A dinamikus
növekedésben a vármegye áldozatkészsége és a tenyésztő egyesületek munkája is
szerepet játszott.
Annak ellenére, hogy ez az állomány eredetileg vegyesebb volt, mint akár a vasi, akár
a sopron-mosoni tájfajták, és a bonyhádiba később is több fajta vére került be, mint a
többi tájfajtáéba, a szimentáli bikák tervszerű alkalmazásával az egységesedés mégis
gyorsabban és látványcsabban ment végbe.
A bonyhádi igen szerencsésen ötvözte őseinek előnyös tulajdonságait. Tejelékenysége,
ökreinek szívóssága és igénytelensége miatt keresett jószág volt, ugyanakkor
a
borjakat hizlalásra is szívesen vásárolták."
(A magyartarka
tenyésztése, szerk.:
Steffler József, 2014)
Apirostarka
bonyhádi
következők voltak:

tájfajta

szarvasmarha

szigorúan

előírt

küllemi

jegyei

a.

•

túlnyomó

•

martájékon

részben sötétvörös

szín

átcsapó fehér folt

• tiszta fehér fej
• fehér farok- és lábvégek
• pigment mentes szutyak és körmök
• fül körül fehér gyűrű
A táj faj ta ebben a formában
már nem lelhető fel, de génállománya
tenyésztett magyartarka
szarvasmarha
fajtában megtalálható.

a jelenleg

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Bonyhádon és a környező falvakban - az ún. Völgységben - mindig fontos szerepet
töltött be a mezőgazdaság
és az állattenyésztés.
A helyi tenyésztők
generáció inak
áldozatos
munkáját
dicséri
apirostarka
bonyhádi
táj faj ta
szarvasmarha
kitenyésztése, amely táj fajta volt, vagyis kizárólagosan
ennek a vidéknek a szülötte, s
a települést övező legelők látképe elképzelhetetlen volt nélküle. A fajta ismerté vált az
egész országban, s így városunk hírnevét is öregbítette.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
•
•

A magyartarka
tenyésztése c. szakkönyv ISBN 978-963-12-0303-5
A Magyartarka
Tenyésztők Egyesületének honlapja:
http://www.magyartarka.hu/portal/
download/fajta/magyartarka
_ tolna.j pg

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának
A Magyartarka

Tenyésztők

címe:

Egyesületének

honlapja:

http://www.magyartarka.hu

Ill.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő
támogató és ajánló levelek

dokumentumok,

3. Ajavaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására
hozzájáruló nyilatkozat

vonatkozó

A magyartarka
tenyésztése című, 2014-ben megjelent szakkönyv, melyet ajánlott
egyetemi tankönyvvé is választottak, mind fényképes dokumentációként, mind a Htv.
1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő
dokumentumként
felhasználható.
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Tisztelt Bizottság!

A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ által benyújtott, a .Pirostarka b o n y h á d i t á j f a j t a
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1.
A JA V ASLATTEVÖ

ADATAI

1. A javaslatot benyújtó neve: Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Csibi Krisztina
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Dózsa György utca 29.
Telefonszám: 20/5740479
E-mail cím:csibi@bukovina.hu
II.
A NEMZETI

ÉRTÉK

ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése:

A bukovinai székelyek élő népművészete

2. A nemzeti érték szakterűletenkénti

agrár- és élelmiszergazdaság
o ipari és műszaki megoldások
o természeti környezet

O

O egészség és életmód
X kulturális örökség
o turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének
Bonyhád közigazgatási

terűletén

kategóriák szerinti besorolása

helye

o épített környezet
o sport

Továbbá: Tolna, Baranya, Bács-Kiskun
4. Értéktár megnevezése,

és Pest megyék székelyek által lakott településein.

amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

X településiONMLKJIHGFEDCBA
D tájegységi

D

megyei

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek

D

és történetének

külhoni magyarság
leírása

, A népcsoport története a 18. század második felére nyúlik vissza. A székelység számára az állandó katonai
szolgálat ellátása hosszú ideig kiváltságos helyzetet biztosított. Teljes önkormányzatot kapott, a katonáskodás
ideje alatt pénzbeli kötelezettségek alól mentességet nyert, és saját tisztjeinek vezetése alatt volt köteles
katonáskodni. A 18. század második felében a bécsi kormány előbb önkéntes, majd kényszerű adózás alá
vetette őket, és a határőri intézmény bevezetését tervezte. Az ínség, nyomor és elkeseredettség nyomán lázadás
tört ki, amely végül 1764. január elején az osztrák katonai igazgatás elleni tüntetéssel zárult. 1 Hogya megtorló
intézkedések, a további zaklatások és vallatások elől megmeneküljenek,
1764 és 1765 között a székelyek
egymás után hagyták el a Székelyföldet, és Moldvába mentek/ De a kivándorlásnak nem csupán a határőrség
erőszakos szervezése, a bűnfenyítő eljárásoktól való félelem volt. A Székelyföld a 18. században súlyos
gazdasági és társadalmi problémákkal küzdött, melya nép körében lázadásokhoz és tömeges elvándorláshoz
vezetett. 3
1774-ben az osztrákok megszerezték a töröktől Bukovinát, és a gyéren lakott tartomány benépesítése
érdekében az orosz, oláh, cseh, lengyel és tót lakosság mellé ide szándékoztak letelepíteni a Moldvába
menekült székelyeket is.4 Ebben a vegyes kultúrájú térségben telepedett meg az öt magyar falu, 1776 és 78
között Istensegíts és Fogadjisten lakossága, majd 1785-ben alakult Hadikfalva, és ugyanabban az évben
Andrásfalva, majd Józseffalva. A 19. század közepétől a nagyarányú népszaporodás,
és az ezt követő
elszegényedés eredményeképpen a bukovinai magyarok egy része idénymunkásként ismét Moldvában találta
meg a megélhetésének forrását.5 Más részük Erdélybe, az Al-Duna vidékére, vagy még távolabb, Amerikába és
Brazíliába kényszerült. Az első nagy kitelepítés 1883-ban történt, az Al-Duna mocsaras vidékére, ahol három
községet hoztak létre, Hertelendyfalva, Sándoregyháza és Székelykeve néven.6 Ezt követte 1888-1892 között a
dévai, 1892-ben a vicei, 1900-ban a marosludasi, 1905-ben a szrtígyszentgyörgyi kirajzás. 1910 és 1912 között
Vajdahunyadra, Csemakeresztúrra és Gyorokra költöztek bukovinai székelyek. Közben 1905-1910 környékén
családok tucatjai hagyták el szülöföldjüket, hogyatengerentúlon,
Amerikában és Brazíliában boldoguljanak.
1925 és 28 között alakultak a szatmári falvak.'
1941. május 11-én Magyarország és Románia aláírta a bukovinai székelyek Bácskába való áttelepítéséről szóló
megállapodást. 19 család kivételével a magyarok elhagyták Bukov.inát, 3279 család 13.200 fővel indult meg
Bácska felé. Alighogy elindult az élet az új bácskai falvakban, 1944 októberében kiüríté si parancsra
menekülniük kellett. A Dunántúlon szétszóródva vészelték át a téli hónapokat, mígnem 1945 májusában főként
a Bonyhád környéki falvakba, a kitelepített németek házaiba költöztették őket. 2131 család a Völgységbe, 329
család a Tolnai-hegyhátra,
145 család Bátaszékre, 500 család Bács-Kiskun megyébe, végül 716 család
Baranyába keTÜlt.8 A bukovinai székelyek jelenleg Tolna-, Baranya-, és Bács-Kiskun megyékben élnek, illetve
később a főváros közelében, Érden telepedett le jelentős számú 'család.
A bukovinai magyar falvak lakossága a több mint másfél évszázados idegen környezetben eltöltött
története során mindvégig megtartotta a kibocsátó területhez, a Székelyföldhöz való kötődését. Számon
tartották a Bukovinában letelepedett első öst, és az erős nemzetségi-vérségi
rokonságot a leszármazottak
körében. Hagyományokhoz való erős ragaszkodásukat, a konzervativizmusra
való hajlandóságukat említi
elsőként szembetűnő jelenségnek Belényesy Márta.9 A közösség az 1941-es kimozdítása addigi sokszínű
nemzetiségű és kultúrájú, ugyanakkor a fejlődés elől elzárt területről a társadalom minden területét érintő
változást rendkívüli módon felgyorsította. Azonban bárhova is költöztek az utóbbi évtizedek során,
mindenütt számon tartják bukovinai székely eredetüket, lehetőségeikhez mérten őrzik különállóságukat,
kulturális értékeiket, erősítik utódaikban az identitás érzését.

Sántha Alajos: A bukovinai magyarok Kolozsvár, 1942, 10-15,
Sebestyén Ádám: A bukovinai székelység tegnap és ma, Szekszárd,
3 Mikecs László, 1941, 110-151.
4 Sebestyén
Ádám, 1989, 9-ll.
5 Csupor, 1987, 107-111.
6 Csupor,
1987, 115.
'Csupor,
1987, 124.
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Foki - Solymár - Szőts, 2000,8-10.1.
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Belényesy Márta: Kultúra és tánc a bukovinai székelyeknél, Bp. 1958, ll. p.

A bukovinai székelyeknek az országos hagyományőrző mozgalomban való részvétele a Józseffalván az 1930as évek derekán a dr. Németh Kálmán által megalakított énekkarhoz köthető, akik a Gyöngyösbokréta (19311944) keretében 1941-ben, majd 1942-ben táncokkal és karácsonyi köszöntővel álltak a színpadra."
A Dunántúlon való letelepedést követően néhány évtizedes hallgatás után a hatvanas évek végén, a hetvenes
évek elején már tudósítást olvashatunk a véméndi, bátaszéki, érdi, felsőnánai, kétyi, izményi, kakasdi és teveli
pávakörök meglétéröl.!'
Több település székelysége azóta is folyamatosan örökíti a táncokat, népdalokat és
szokásokat generációról generációra.
A bukovinai székely hagyományőrzés fellendülésének következő időszaka az 198911990-es évek. Jó néhány
népdalkör mellett ekkor alakul meg Bonyhád központtal a Székely Szövetség is. 2000-ben, a millenniumi évre
; készülve szintén születtek tánccsoportok, énekkarok, mint a teveli vagy hőgyészi, emellett szinte minden
faluban létrehoztak egy néprajzi gyűjteményt, melynek egy része bukovinai székely tárgyi gyűjtemény. Ezek
voltak a mai székely tájszobák, tájházak elődjei.
A hetvenes-nyolcvanas évektől kezdődően a televízió is felfedezte a bukovinai székelyeket.
Népművészetünket, népdalainkat, meséinket, szokásainkat, ezeken belül főként a betlehemezést több
alkalommal is filmre vették. Ez még inkább megerősítette a közösség tagjait abban, hogy amit örökül kaptak,
az érték, melyet vigyázni kell.
A naptári évben rendezvényűnk immár 1999 óta, az éves küldöttgyűlés. Az 1998-ban elnöknek választott
Potápi Árpád kezdeményezésére az éves küldöttgyűlés napja a Madéfalvi veszedelem (1764. január 7.)
emléknapjára, illetve az ahhoz legközelebb eső vasárnapra került. Így a szervezet teljes küldöttsége együtt
emlékezik arra a napra, mely népcsoportunk "születése" napja. 2008 óta ezt a rendezvényt is tájoltatjuk: tavaly
Bátaszéken, idén pedig Zombán tartottuk. Ez a nap a tradíció napja: közös szentmisével, koszorúzással és
ünnepi megemlékezéssel veszi kezdetét, majd az éves gyűléssei folytatódik; az előző évi gazdasági és szakmai
beszámolókkal, elfogadtatásukkal, illetve a jövő évi tervezett pénzügyi és szakmai programterv ismertetésével,
elfogadtatásával. Ekkor számolnak be és értékelnek a tájoltatott rendezvényeink házigazdái: a Sebestyén Ádám
Országos Székely Mesemondó Verseny, a "Bukovinai Találkozások" Nemzetközi Folklórfesztivál külföldi
helyszínein fellépő csoportjaink, a néprajzi tábor, a továbbképzés szervezői és házigazdái, illetve a kétévente
megrendezésre kerülő székely találkozó szervezői. Ekkor döntenek a küldöttek a következő évi
fesztiválcsoportokról. Alapszabályunk szerint kétévente tartunk tisztújítást. A programban általában
szerepelnek kutatóink beszámolói, frissen megjelent kiadványok bemutatója, neves előadóink.
A Sebestyén Ádámról elnevezett mesemondó versenynek Bonyhádon komoly előzményei voltak. A
kezdeményezés, hogy életben tartsuk azt a hatalmas mesekincset, mely a bukovinai székelyek körében olyan
sokáig a hétköznapok részét alkotta, és amely színes és gazdag nyelvjárást is őriz, a Bonyhádi Székely Kör
vezetője, Höfler Lajosné, Kelemen Emma nevéhez fűződik. 1991 és 1997 között hat alkalommal rendezte meg
a székely mesemondó versenyt, melynek minden alkalommal a városi könyvtár adott otthont. A résztvevők
száma ötven körüli volt, és nem csak bonyhádi, de környékbeli falvakból érkező gyerekek és felnőttek is
versenyeztek. 1996-ban az ötödik évfordulóra egy mesekönyvet is kiadtak, melyben az eddig elhangzott
mesékből készült válogatást gyermekrajzok illusztrálják. A kötetet Sebestyén Ádám kakasdi néprajzkutató,
mesegyűjtő emlékére adták ki.
1998-tól a Székely Szövetség felismerve annak közösségszervező és közösségmegtartó, értékmentő mivoltát,
felvállalta a Sebestyén Ádám Székely Mesemondó Verseny szervezését. A névadó mellett Fábián Ágostonné,
Márika néni mesemondó emlékét is szerették volna ápolni. Kezdetben a kakasdi hagyományőrző együttes
segítségével, majd más-más székelyek által lakott település bevonásával került megrendezésre. Az első évben a
jelentkezők száma száz fölött volt, és az érdeklődés azóta is folyamatos. Az állandóan változó helyszín újabb
és újabb mesemondókat vonzott.
A mesemondó versenynek rangja van. A mintaadás - mintakövetés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel
bír. A verseny maga fontos esemény épp úgy a hagyományőrző csoportok, mint a székely családok életében.
Vannak, akik számára ez az egyetlen alkalom az évben, amikor viseletüket magukra öltik. A résztvevők egy
része valamely népdalkör vagy· tánccsoport oszlopos tagja, sokszor vezetője. De a rendezvény
népszerűsítésében is nagy szerepük van. A csoportvezetők hívják fel minden évben a településen élő
érdeklődők figyelmét az eseményre, eljuttatják a helyi iskolákba. Mellettük a pedagógusok jelentőségét kell
hangsúlyozni, akik egyre nagyobb számban és lelkesedéssel készítik fel diákjaikat. Sajnos egyre ritkább,
amikor a szülő, nagyszülő segíti a gyereket a választásban, kiejtésben, előadói stílusának csiszolásában.
A székely találkozók küldetése, hogy az egykor Bukovinából származó, ma már számtalan helyen szétszóródva
élő székelyek és leszármazottaik számára alkalmat nyújtson a beszélgetésre, a régi emlékek felelevenítésére, a
rég elfeledett rokonságok, műrokonságok felfedezésére, új ismeretségekre. Szinte minden rendezvény kibővül
valamely sajátosan a településhez kötődő kiállítással, esetleg tudományos tanácskozással, vagy ismeretterjesztő
előadással. Ezen kívül ez az egyetlen alkalom, amikor a hagyományőrző csoportjaink mindegyike
JOPálfiCsaba: A Gyöngyösbokréta története. Tánctudományi Tanulmányok. 1970.ONMLKJIHGFEDCBA
Tolnai Népújság, 1974. május 5.
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bemutatkozik. Akár valamely népszokás ad keretet a találkozónak, akár szerkesztett műsor, ezeknek az
eseményeknek megvannak a legfontosabb, kihagyhatatlan mozzanatai. Jóllehet, sokak szemében a folytonosan
ismétlődő szentmise, utcai felvonulás, közös étkezés, majd színpadi műsor idővel egyhangúvá válik.
Véleményem szerint' azonban szükségűnk van állandó összejövetelekre, megemlékezésekre, az évnek
ugyanazon napján, időszakában, ugyanazon a helyen és formában. Mint ahogy a január 7-i madéfalvi
megemlékezésre is a Székely Emlékparkban, ahol évről évre meghallgatjuk más-más megközelítésböl, de
ugyanazt a több száz évvel ezelőtti történetet. Ettől érezzük magunkat együvé tartozónak, hogy azonos múlttal
rendelkezünk, azonosak a gyökereink, mely itt, ezen a ponton indult. Ugyanígy kellenek a széles tömegeket
vonzó találkozók, ahol nem csak az együttesi munkában tevékenyen részt vevők jelennek meg, hanem
. mindenki, aki bukovinai székelynek tartja magát. Szükségünk van a szentmise áhítatára, ahol közel ezer
viseletbe öltözött ember egyszerre énekel, a díszes, méltóságteljes utcai felvonulásra, a gasztronómiánkból
ízelítőt adó étkezésre, a dalainkat, táncainkat, zenénket, meséinket, szokásokat és viseleteinket kibontakoztató
folklórműsorra.
A Bukovinai Székely Hagyományőrzők Szakmai Továbbképzésének elsödleges célja, hogy a hagyományőrző
csoportok vezetőinek elméleti és gyakorlati ismeretei folyamatosan bővüljenek, ezáltal a településeken zajló
értékmentő tevékenység egyre magasabb színvonalra emelkedj en. Jól tudjuk, hogya csoport vezetése, a helyi
műsorok szervezése, a forrásteremtés, a folyamatos próbák, az utazások megtervezése és megvalósítása, és
megannyi rendszeres feladat mellett egy kistelepülésen nagyon könnyű az "elszigetelődés", a "bezárkózás". A
hosszú évek alatt rutinszerűen vesszük az elénk kerülő akadályokat, újabb és újabb kihívások elé állunk,
melyeket több-kevesebb sikerrel élünk meg. De mindezek mellett nem jut idő arra, hogy oldalra tekintsünk,
vajon a többi kollega, a tánccsoportok, népdalkörök épp mivel foglalkoznak, milyen szakmai munkát
folytatnak.
Mindannyian azért áldozzuk a családunktól, barátainktóI ellopott temérdek időt, energiát a hagyományőrző
tevékenységre, mert saját felmenőink, nagyszüleink, dédnagyszülöink féltve őrzött, büszkén vállalt kultúráját
éltetjük ezzel tovább. Ezért ebből a mára igen szerteágazó, oldalhajtásokkal dúsított, de virágzó kultúra
legtisztább, legegyenesebb hajtásait kell tovább növelnünk. A rossz irányba haladó oldalhajtásokat pedig
lassanként le kell nyesegetnünk. Ennek érdekében indult útjára a szakmai továbbképzés.
Az első néprajzi táborok szervezése Höfler Lajosné, született Kelemen Emma nevéhez fűződnek. A Székely
Szövetség éves hagyományos rendezvényeinek nagy részét Emma néni indította el; így például a bonyhádi
Városi Könyvtárban zajló székely mesemondó versenyeket és - az első években hol bukovinai székely
nevéhez fűződik
hagyományőrző, hol honismereti tábor néven szereplő-, néprajzi táborokat. Szintén az
néhány kiadvány és film is. Szerteágazó tevékenysége külön kutatást érdemelne.
A néprajzi táborok egy kicsit megcsillantják, a részvevők előtt, veszendő értékeit a Bukovinából származó
székelyeknek. "Hagyományőrző tábor" "Honismereti Tábor"címen, Bonyhádon és Lengyelen évekig tartó
sikeres ismeretátadó sorozat futott, Höfflemé Kelemen Emma, szervezésében nagyszámú résztvevővel, értékes
és tarka programmal. Emma néni, miután ezt folytatni nem tudta, a következő nyarakon 5-6 fővel, kicsi
táborokat szervezett, ahol a felderítés, és feldolgozás kapta a nagyobb szerepet. Ezek voltak a "feldolgozó"
táborok. Ekkor egyik csoport a régi, felgyűjtött anyagokat rendszerezte, a másik falujáró volt. Jártuk a
bukovinai székelyek által lakott falvakat, házról házra mentünk, és fényképeztük, amit találtunk. Próbáltuk
megjegyezni, amit láttunk. Mivel a fényképezés és a filmek előhívása közt sok idő telt el, nehéz volt
visszakeresni melyik, honnan, kitől származik, hol történt az expozíció és mikor. Bár a fényképeken kívül,
igazán mutatós, látható nyoma nem maradt, nagyon fontosak voltak ezek az akciók. Mindannyian nagyon sokat
tanultunk belőle, általa, s remélhetően érdeklödésünkkel védtük a fennmaradt tárgyakat.
Fábián Gergely, a Székely Szövetség hatalmas ismeretanyaggal és kitűnö szervezőkészséggel rendelkező
akkori elnöke, a program felújításába kezdett, némileg megváltoztatott feladatkörrel és módszerekkel. AzONMLKJIH
elképzelése szerint, az egy hetes bennlakásos program legyen csak a fiataloké, és a létszám 20 fö körüli
maradjon. Igyekezzünk minél több ismeretanyagot rögzíteni, és a fiatalokat tanítani. Fábián Gergely az
utánpótlás nevelését tartotta a néprajzi táborok egyik legfontosabb feladatának. A hagyományőrző csoportok
tagjai és leendő vezetői számára a közösen eltöltött nyarak maradandó élményt nyújtanak, és életre szóló
barátságok köttetnek. Ezért tüzte ki célul, hogy lehetőség szerint minden falu küldjön egy-két fiatalt a
táborokba. Három-négy évig ugyanaz a csoport maradjon egyűtt. Jól tudta, hogy az adatrögzítés új módjai, a
filmfelvevő és a számítógép a fiatalok számára vonzó, tehát a meglévő adatok felderítését és rögzítését a
fiatalok számára élménnyé lehet tenni, főleg egymás társaságában.
A program elengedhetetlen része, hogy a fiatalok megtanulják, mi az, amire a gyűjtő utak során figyelniük kell.
Mit kell keresniük? Ehhez oktatásra, és az adatgyűjtés módjainak, a hivatásos néprajzosok által használt
módszerei egy részének, megismertetésére volt szükség. A megszerzett ismeretek lejegyzését, további
feldolgozásra alkalmas módon, a múzeumok számára használható, rendszerezett adatfelmérő ívekkel kell
végezni. Ehhez kezdetekben dr. Szőts Zoltán, a Völgység Múzeum igazgatója nyújtott segítséget és adott
útmutatást, később pedig Csibi Krisztina néprajzos muzeológus. Dr. Forrai Ibolya, a budapesti Néprajzi
Múzeum osztályvezetője évről -évre figyelemmel kíséri a gyűjtő munkát, személyes jelenlétével és
ö

ö

előadásai val nyújt pótolhatatlan segítséget. A tábor szellemiségét, Dr. Andrásfalvy Bertalan professzor
emeritusz szavai, és tanítása biztosították és biztosítják ma is.
A táborba 16 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, ennek ellenére idősebb -és fiatalabb táborozók is
jelentkeztek, szép számmal. Azok közül, akik a táborba rendszeresen részt vettek, később, többen hivatásként
is a néprajzot választották,(Kontár
Veronika, Liebhauser Edina) mások lelkes és hozzáértő csoportvezetők,
illetve táncosok, énekesek zenészek (pl. Fazekas Péter) lettek. Mások hűségesen eljárnak azokra a
rendezvényekre,
ahol Bukovináról hallhatnak. Ami pedig a legfontosabb, a gyermekeiket
is ebben a
szellemben nevelik. Példaadó módon! A régi táborosok közül ma már előadóként szerepelnek néhányan (pl.
Csibi Krisztina, Fábián Tamás, Kontár Veronika). Van, aki az "adatolás" mesterévé vált és évek óta ő tanítja be
, az újakat ebbe az érdekesnek nem mindig mondható, de nagy odafigyelést, szorgalmat és precizitást igénylő
nemegyszer hosszadalmas munkába. (pl. Kontár Noémi). A tábor belső rendjének, életének szervezésében
időről-időre, és csoportonként vannak vezéregyéniségek, pl. Fehér Attila, Al-Dunai fiatal, aki szép beszédével,
a bukovinai nyelvjárást népszerűsíti, és aki kitűnő ismerője szülőföldje történetének.
A munkához szükséges technikai felszereltség évről évre fejlődik. Ebben a táborban résztvevő, dolgozó
fiatalok oroszlánrészt vállalnak. Közülük vált ki egy szűkebb csoport, akik egész évben többlet feladatot látnak
el a Néprajzi Tábor érdekében, fejlesztik az adatbevitel módjait, lehetőségeket kutatnak fel, és megtervezik a
további teendőket. A résztvevők közt mind az öt falu leszármazottai megfordultak már. Legnagyobb
létszámmal Hadikfalva népéből. Sajnálatos módon még mindig vannak olyan Tolna megyei, bukovinai
leszármazottak által lakott falvak, ahonnan még senki nem volt a táborban. Öröműnkre voltak a tábor
résztvevői olyan határon túli falvak fiataljai ahol bukovinaiak leszármazottai élnek. A táborosok számára öröm
ezekbe a falvakba elmenni. Meglátogatni az Al-Dunai székelyeket, - ahol máig is használják a bukovinai
táj szólást, - vagy elmenni Déva környékére, Csernakeresztúrra,
és a legnagyobb jutalom visszalátogatni
Bukovinába.
Az évente megrendezésre kerülő tábor célja a bukovinai székely népcsoport tárgyi és szellemi örökségének
védelme, melyet az alábbi irányvonal mentén valósít meg: fotó és dokumentumanyag hozzáférhetővé tétele a
kutatók számára, megmenteni,
megvédeni
fogyó emlékeket,
értékeket, ismeretátadás
a fiataloknak,
identitástudat ébresztése, idősek meglátogatása, ismeretszerzés, neves előadók meghívása, a gyűjtött anyag, a
bukovinai székely kultúra megismertetése. A fenti célokat az alábbi módszerek segítségével valósítjuk meg.
Dokumentálás, az-az: fotózás, digitalizálás, feljegyzések készítése, felmérés, iratok és fényképek számítógépes
feldolgozása, gyűjtött adatok elhelyezése a Bonyhádi Völgységi Múzeumban, a felhalmozott ismeretek átadása
a következő generációknak, neves előadók meghívása, tanulás, tanítás, fiatal bukovinai kutatók számára fórum,
kutatásaik bemutatására, motívumgyűjtés,
a szokások, és az életmód egy-egy fázisának újra megélése,
kézműves foglalkozások.
A néprajzi tábor lehetőség szerint évről évre más helyszínen kerül megrendezésre. A tábor résztvevői 4 évente
változnak. A négy évig azonos összetételű csoport évről évre nemcsak hogy más helyszínen, de más szinten is
találkozik az ismeretanyaggal.
A bővülő ismeretanyagot
a terepmunka során azonnal van lehetőségük
hasznosítani és pontosítani, miközben sok-sok kedves élménnyel gazdagodhatnak. A tábor programja összetett.
A résztvevők neves előadók tanításait hallgathatják, fiatal előadókkal - akik valaha szintén táborosok voltak, találkozhatnak, idős emberekkel beszélgethetnek a régmúltról, táj házak, múzeumok anyagával ismerkedhetnek,
kézműves tevékenységeket
tanulhatnak
meg, bővíthetik gasztronómiai
ismereteiket,
kézbe vehetik a
speciálisan e témával foglalkozó irodalmat, megismerhetik a néprajzosok terepmunkáját, segédkezhetnek
benne, lehetőségük van énekelni, táncolni, mesét hallgatni és mondani és feleleveníthetik a "táj szavakat", a
táj szólást.
"Bukovinai Találkozások" Nemzetközi Folklórfesztivál, melyen hagyományőrző együttesek (ének, zene,
tánc) adnak ízelítőt a kárpáti kistérség, Bukovina egykori soknemzetiségű (ukrán, román, zsidó, német,
lengyel, székely), sokszínű népi kultúrájából. Az első találkozót - Kazimierz Feleszko nyelvész, a Varsói
Egyetem professzora és Zbigniew Kowalski néprajzkutató, a Pilai Kultúrház munkatársa (a Találkozások
főszervezője) kezdeményezésére - Lengyelország Jastrowie városában rendezték meg 1990-ben. Az évente
megrendezett lengyelországi találkozó 1997-től fokozatosan évi öt helyszínre (Lengyelország, Magyarország,
Románia, Ukrajna, Szlovákia) bővült. A Bukovinai Találkozások magyarországi megrendezésére Bonyhád
vállalkozott, először 1997. máj. l-jétől 3-ig, akkor még Bukovina Fesztivál néven. A Höfler Lajosné
előkészítésében, Bíró Sándorné - a Bonyhádi Székely Kör vezetőjének - szervezésében lezajlott bemutató
mellett kerekasztal konferenciát is tartottak a 19. századi Bukovina kulturális-társadalmi
viszonyairól, a
fesztiválok szerepéről. 1999-től - a Székely Szövetség és a Bonyhádi Székely Kör közös gondozásában, a
művelődési központ rendezésében - Bonyhádon évente visszatérő, hagyományt teremtő rendezvénnyé vált a
Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál. 2000-ben része volt a Bukovinai Székely Millenniumi
Világtalálkozónak:
a Bonyhád és Zomba központtal, sok helyszínen, aug. 15-től 20-ig tartó rendezvényen
harmincegy hazai és külföldi csoport szerepelt. Az aug. 18-i zombai megnyitón részt vett Dávid Ibolya
S z é k e ly e k a D u n a m e n té n
igazságügy-miniszter
és Németh Zsolt külügyi államtitkár. 19-én, SzekszárdonJIHGFEDCBA
elnevezéssel tudományos tanácskozást tartottak. A bonyhádi, 20-án tartott zárórendezvény menettáncában húsz

- magyar, lengyel, ukrán, román, német, görög és török - együttes vonult végig a városon, majd a szabadtéri
színpadi bemutatókkal ért véget a folklórtalálkozó. A 200l. évi bonyhádi találkozó (aug. 3-5.) a bukovinai
székelyek Bácskába történt kirajzásának hatvanadik évfordulója jegyében telt. Ez évtől kezdődően a
háronmapos -2007-től kétnapos - programokat augusztus első hetének végén rendezik. A bonyhádi központú
rendezvényen a résztvevő együttesek több környékbeli településen is fellépnek, "szomszédo Inak". Színesíti a
programot, hogy a műsorban helyet kapnak nem bukovinai eredetű hagyományőrző együttesek is.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A bukovinai székelység kulturális szervezetei révén olyan tevékenységet végez, mely a fiatal generáció
figyelmét is ráirányítja a népcsoport értékeire, mindezt úgy, hogy közösséget formál. A Székely Házban
:-működő
állandó
és időszaki
kiállításai,
ismeretterjesztő
elöadás-sorozatai,
az identitást
erősítő
megemlékezések,
ünnepségek,
a több ezres lélekszámú nemzetközi kulturális fesztiváljai,
szakmai
műhelymunkái,
továbbképzései,
gasztronómiai eseményei, táj házai, néprajzi gyűjtőtáborai, mesemondó
versenyei, kiadványai segítségével folyamatosan életben tartja a székelység összetartozás-tudatát, közösséget
kedvezően formálja azt.
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Tisztelt Pedagógusok, kedves diákok!
A Solymár Imre Városi Könyvtár gyermekkönyvtára és a Felvidékiek Egyesülete
Felvidéki mesemondó versenyt
szervez általános iskolások számára.
A versenyre bármilyen felvidéki népmesével lehet nevezni. Amennyiben a népmese beszerzése
gondot okozna, a könyvtárunkban található könyvből kiválasztott meséről díjmentesen másolatot
készítünk. A szereplés ideje maximum 5 perc legyen!
A verseny időpontja: 2017. március 21. kedd 1400 óra
Előzetesen a Solymár Imre Városi Könyvtár telefonszámán (74/451-834) vagy a következő e-mail
címen: erika@bokonyvt.hu szíveskedjenek leadni a jelentkezéseket. Nevezésnél adják meg a mese
címét, forrását. Kérjük azokat, hogy akik e-mailben kapták meg levelünket, mindenképpen
jelezzenek vissza, hogy elolvasták a felhívást. Az emailben leadott nevezéseket visszaigazoljuk,
amennyiben nem érkezik visszajelzés kérjük telefonon érdeklődjön.
Nevezési határidő: 2017. március 7. kedd
Szeretnénk, ha minél több iskola képviseltetné magát, megjelenésükre feltétlenül számítunk!
További információért forduljon bizalommal hozzánk!
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Üdvözlettel,
Kult Imréné
igazgató
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I.
A JAVASLATTEV

ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Felvidékiek Egyesülete
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Kolozsiné Gergely Cecília
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Sándor u. 2.
Telefonszám: +36 20 482 90 30
E-mail cím: felvidekiek@freemail.hu
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Felvidékiek Pünkösdi Találkozója
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
egészség és életmód
ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
természeti környezet
turizmus és vendéglátás

épített környezet
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Bonyhád
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési
 tájegységi
megyei

külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A Felvidékiek Pünkösdi Találkozója egy, a magyarságon belül, táji-kulturális alapon megkülönböztethető népcsoport rendezvénye. „A Felvidék 1918 előtt a történelmi Magyarország
északi hegyvidéke, az Északi-Kárpátok, a Felföld, a szlovákok által lakott Felső-Magyarország,
a „tótsági vidékek”. Trianon után bővült a Felvidék fogalma a magyarlakta Csallóközzel, Mátyusfölddel, a Kisalföld Dunától északra eső, Szlovákiához került területeivel. Felvidéki magyarnak tartjuk a Szlovákiában élő magyar nemzeti kisebbséget és azt a népelemet, amely közülük 1920 óta az „anyaországba” érkezett. Felvidéki menekült volt az a mintegy 36.000 magyar, akiket 1945 és 1947 között kényszerítettek át a határon, vagy akik a jogfosztó rendelkezések, a vagyonelkobzás, a reszlovakizálás, a közmunkára deportálás elől szöktek egy szál ruhában, földönfutóként. Az 1946. febr. 27-ei csehszlovák‒magyar lakosságcsere-egyezmény tette
tömegessé a felvidékiek magyarországi megjelenését. A Völgységbe elsősorban a sík vidéki Mátyusföldről jöttek, mintegy 2600-an. Bonyhádra 1947. máj. 22-én Szencről érkezett az első család. Szept. 2-án kezdődött 26 református magyar család áttelepedése Deákiból. 1948 február‒
márciusában 17 udvardi, 1948 márciusában 25 tardoskeddi család érkezett. Egy-egy család
jött Alsószeliből, Félből, Pozsonypüspökiből, Szunyogdiból, Vámosladányból és Újbarsról.
Bonyhádra összesen 76 család települt át, 296 családtaggal. A Völgységben elszórtan élő felvidéki magyarokat nem tekinthetjük egységes csoportarculattal rendelkezőknek.”
(Forrás: Steib György szerk. 2017. Bonyhád Lexikon)

A Tolna megyébe telepített felvidéki magyarok szükségét érezték annak, hogy a szülőföld iránti
hűségből a határon túli magyarsággal kapcsolatot ápoljanak. „1997. május 19-én, pünkösdhétfőn
Jónás János katolikus plébános – felvidéki áttelepült – szentmise keretében emlékezett meg a 20.
század kényszeremigrációjáról. Javasolta, hogy minden év pünkösdhétfője legyen a felvidékiek
találkozójának a napja. Gergely Lajos vezetésével szervezőbizottság alakult, majd az 1998. febr.
13-án tartott közgyűlés 45 résztvevője az egyesület megalakításáról döntött.” (Forrás: Steib
György szerk. 2017. Bonyhád Lexikon)
A találkozóra a rokoni és baráti kapcsolatok segítségével az ország különböző pontjairól és a
határon túlról érkezettekkel közös megemlékezést és kulturális bemutatót tart a rendezvény helyi
főszervezője a Felvidékiek Egyesülete. A rendezvény egyedi és hagyományos elemei között kulturális, gasztronómiai, történelmi, egyházi elemek (szentmise) egyaránt szerepelnek. A Felvidékiek Egyesületének Kórusa felvidéki népdalokat énekel, amelyek között szerepel a Beneš-dekrétumok következtében hazájukból elüldözöttek búcsúztatását megéneklő kitelepítési dalcsokor. A
vendéglátó egyesületi tagok hagyományos felvidéki ételeket, mint például knédlit, süteményeket,
libancit, mákos pogácsát, keszölcés lepényt, siskát, túrós lepényt, pozsonyi kiflit és más finomságokat készítenek a résztvevők számára. A rendezvény általában kiállítással és/vagy könyvbemutatóval, rajzversennyel, sportversennyel egybekötve zajlik. A kísérő programok középpontjában a
kitelepített népcsoport története, hagyományai, kultúrája áll. A rendezvényen a Völgységi települések vezetői, hivatalvezetői, valamint az itt élő más népcsoportok (németek, bukovinai székelyek)
egyesületei is részt vesznek.
A találkozó kiváló alkalmat biztosított kapcsolatfelvételre és a már kialakult kapcsolatok ápolására egyaránt, hiszen a rendezvény nyomán sorra köttettek testvértelepülési szerződések a hazai
és határon túli önkormányzatok között. Így például Tardoskedd és Bonyhád, Kakasd és Deáki,
Zomba és Alsószeli, Mórágy és Fél települések önkormányzatai között. Jó kapcsolatokat ápolnak
a szervezők még Kismácséd és Udvard településekkel is.
A találkozó és a találkozót szervező egyesület példája nyomán sorra alakultak a felvidéki egyesületek, baráti körök a környező településeken: Bátaszék, Hajós, Pécsvárad, Palotabozsok, Magyarbóly, Lánycsók és még számos helyen, ahol nagyobb létszámban élnek felvidéki magyarok.
Velük és a Felvidéken alakult baráti társaságokkal is élő kapcsolatot ápol a bonyhádi egyesület.
Szeretettel várják őket a találkozóra, ahol bemutatkozási lehetőséget biztosítanak számukra, a kötetlen beszélgetések során beszámolnak településük fejlődéséről, életükről. Természetesen a Felvidéki települések falunapjain gyakori vendégek a magyarországi csoportok is.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A találkozó a felvidéki magyarság számára rendkívüli fontossággal, híd szereppel bír mind az
anyaországon, mind a határon túl. A rendezvény identitásmegőrző, közösséget erősítő, megtartó
ereje túlmutat a népcsoporton, az egész magyarság kultúrájának szerves része, ezért javasolja felvételét a települési és a tájegységi értékbárba a Felvidékiek Egyesülete.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források)
Bonyhád Város Önkormányzatának honlapja: http://www.bonyhad.hu/hirek/sebek-melyek-nem-gyogyulnak-be-sohasem.html?helyi
Völgységi hírlevél, 2016. július: http://vot.hu/dokumentumtar/hirlevel/volgysegihirlevel_2016_03.pdf

http://www.bumm.sk/kultura/2016/05/11/kitelepitett-es-nem-kitelepitett-felvidekiek-talalkoznak-bonyhadon
http://felvidek.ma/2015/05/a-felvidekrol-kitelepitettek-talalkozoja-bonyhadon/
Völgységi hírlevél 2014. június: http://vot.hu/dokumentumtar/hirlevel/volgysegihirlevel_2014_06.pdf
http://www.magyartudat.com/felvidekiek-talalkozoja-bonyhadon/
Völgységi
hírlevél
vel_2013_05.pdf

2013.

http://vot.hu/dokumentumtar/hirlevel/volgysegihirle-

https://ujszo.com/online/kulfold/2012/05/24/kitelepitettek-talalkozoja-bonyhadon
https://library.hungaricana.hu/hu/view/TolnaMegyeiNepujsag_1998_06/?pg=3&layout=s

A népcsoport történelmével kapcsolatban olvashat még:
A szlovákiai magyarok kényszertelepítésének emlékezete 1945-48. Szerkesztette: Szarka
László.
Komárom,
2003.
elektronikus
formában
elérhető:
http://mek.oszk.hu/12500/12521/12521.pdf
Magyar Kálvária – Felvidék – 1945-48 – kitelepítések:
https://www.youtube.com/watch?v=wpwt9aVWL4w
Benes – Felvidéki kitelepítések (Koltay Gábor):
https://www.youtube.com/watch?v=2eccvKS7zBY
Veritas Vincit? A Beneš-dekrétumok hatása a Felvidéken:
https://www.youtube.com/watch?v=ynuyfbslXdU
Felvidékről Kitelepítettek Magyarok Emléknapja:
https://www.youtube.com/watch?v=icBdfbOwHW0
http://reform.volgysegimuzeum.com/?page_id=431
http://reform.volgysegimuzeum.com/?page_id=1967
http://reform.volgysegimuzeum.com/?page_id=24
http://www.bonyhad.hu/contents/hirek/tunderi-koho-avagy-bonyhad-sorsa-a-felvidekimagyarok-betelepitesenek-nyoman-filo-tamas.pdf
https://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/12/a-felvidekrol-kitelepitett-magyarok-emleknapja
https://ujszo.com/online/kozelet/2015/04/12/aprilis-12-a-felvidekrol-kitelepitett-magyarok-emleknapja

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató
és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat

Forrás: Tolnai Népújság 1998. június 2. kedd
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Javaslat a
"T arka M arhafesztivál"
[településiltájegységilm egyeilkülhoni
m agyarság] értéktárba történő felvételéhez

1. hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A JA V A SL A T T E V Ö A D A T A I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmén y/ szervezet/vállalkozás)
V örösm arty

neve:

M ihály M űvelődési K özpont

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.
javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
. Név: Juhász Józsa
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 2.
Telefonszám: 74/451-455
E-mail cím: juhasz.jozsa@freemail.hu

2. A

II.
A NEM ZETI

ÉRTÉK ADAT Al

1. A nemzeti érték megnevezése: T arka M arhafesztivál
2. A nemzeti érték szakterületenkénti

kategóriák szerinti besorolása

O agrár- és élelmiszergazdaság

O egészség és életmód

o

O ipari és műszaki megoldások

O kulturális örökség

O sport

O természeti környezet

x turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének

épített környezet

helye

B onyhád város

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési

O tájegységi

O megyei

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek

I

o külhoni

magyarság

és történetének leírása

A bonyhádi Tarka Fesztivál hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal 2001ben került megrendezésre. A program igen népszerűnek bizonyult, ezért azóta minden év
augusztusában megszervezzük.
Bonyhádon és a környező falvakban - az ún. Völgységben - mindig fontos szerepet töltött
be a mezőgazdaság és az állattenyésztés. A helyi tenyésztők generációinak áldozatos
munkáját dicséri apirostarka bonyhádi tájfajta szarvasmarha kialakítása, amely táj fajta,
vagyis kizárólagosan ennek a vidéknek a szülötte, s a települést övező legelők látképe
immár elképzelhetetlen nélküle. A fajta ismertté vált az egész országban, s így a városnak a
hírnevét is öregbítette.
A bonyhádi Tarka MarhafesztiválZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(2 0 J J -fő l e r r e m ó d o s u l a r e n d e z v é n y
c í m e ) elnevezésű
kétnapos program megszervezésével egy olyan rendezvénysorozat megvalósítása a célunk,
mely a szarvasmarha-tenyésztésben
érdekelt résztvevőknek szakmai találkozási alkalmat, a
város, valamint annak környéke lakóinak és a településre látogatóknak kulturális,
szórakoztató, gasztronómiai és a kulturált borfogyasztással kapcsolatos élményeket nyújt.

Joggal feltételezzük, hogy a fesztivál jelentős mértékben hozzájárul a helyi idegenforgalom
fellendüléséhez, valamint a marhahúsfogyasztás népszerűsítéséhez.
Kulcsterületek:
• Állattenyésztés
A mezőgazdaság, részletesebben az állattenyésztés
fejlődésének elemzése irányítási és szakhatósági
állategészségügyben érdekeltek részvételével.
A rendezvényen való megjelenés: Agrárfórum

jelenlegi helyzetének és a várható
előadók, az állattenyésztésben
és

• Gasztronómia
Megismerteti
a résztvevőkkel
a marhahús
szerepét akorszerű,
egészségtudatos
táplálkozásban, másrészt erősíti a fogyasztói bizalmat a kiemelkedő minőségű magyar
élelmiszerek és alapanyagok iránt. A cél, hogy a vásárlók körében pozitív kép alakuljon ki
a marhahúsról, megismerik azok elkészítését, elősegítve a fogyasztás bővülését. Mivel a
kulturált borfogyasztás az étkezéshez kapcsolódik, hiszen a bor zamata is így érvényesül
legjobban, ezért lehetősége nyílik borvidékünk termelőinek, . hogy bemutassák és
népszerűsítsék minőségi boraikat, ezzel is fejlesztve a hazai borkultúra színvonalát.
A rendezvényen való megjelenés: Ökörsütés, főzőverseny, mesterszakács bemutató,
borkóstolás, borárusítás
• Kultúra, szórakozás
A közönség megszóIításánál több szempont érvényesül, több műfajt vonultat fel, hogy
minden korosztályú és ízlésvilágú vendég megtalálja a saját szórakozását. A térbeli és
időbeli elválasztást szem előtt tartva úgy valósul meg a programsorozatot, hogy mégis egy
szerves egészet alkosson, amelyben a változatosság biztosítja a közönség figyelmének és
érdeklődésének fenntartását.
A rendezvényen való megjelenés: Országosan ismert és népszerű, valamint amatőr
könnyűzenei együttesek, tánccsoportok, humoristák fellépése, gyermekjátszó, tűzijáték,
táncos rendezvények/bál ok, fotópályázat és kiállítás.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
számára nehéz lett volna a
Egy színes, változatos, több napos nyári nagyrendezvény
fentebb említett foltos jószágnál jobb névadót találni. A rendezvény címében a tarka
szó egyrészt jelenti azt a haszonállatfajtát,
amelyet az itteniek ismernek, és a
magukénak
érezn ek, másrészt jelzőként is felfogható, s ebben a formájában
a
rendezvény sokszínűségére
utal. A cím elősegíti, hogy a helyiek a fesztivált is
sajátjuknak,
az ide látogatók
pedig bonyhádi
jellegzetességnek
tekintsék.
A
rendezvény
a szűkebb
haza létezését, az együvé tartozás
érzését is erősíti a
bonyhádiakban.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
•

A magyartarka
- a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének negyedévente
megjelenő szakmai folyóirata, melynek alábbi lapszámai foglalkoznak a Tarka
Marhafesztivállal
2001. december

szeptem ber
szeptem ber
szeptem ber
szeptem ber
ősz
ősz
ősz
ősz
ősz
tél
ősz
ősz
2014.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ősz

2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.

•

A M agyartarka T enyésztők E gyesületének honlapja:
http://w w w .m agyartarka.hu/portaV index.php?option=com _content& task=blo
gcategory & id= 18& Item id=55

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill.

M ELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációj a
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. Ajavaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására
hozzájáruló nyilatkozat

vonatkozó
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T A R K A F E S Z T IV A L B O N Y H A D O N zyxwvutsrqponml
A Tarka Fesztivál 2001. augusztus
17-19. között első alkalommal került
megrendezésre
Bonyhádon. A három
napos rendezvény szervezői: a Magyartarka
Tenyésztők
Egyesülete,
Bonyhád város Önkormányzata,
a
Pannónia Rt. Bonyhád, a Rádió Bonyhád Völgységi Ipartestület valamint a
Vörösmarty Mihály Ifjúsági és Művelődési Központ voltak.
Az első napon került megrendezésre
az 5. Bonyhádi Szarvasmarha-egészségügyi és Tenyésztési Tanácskozás
melynek szervezői: a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete, a
Tolna megyei Állategészségügyi- és Élelmiszerellenőrző
Állomás, és a Magyar Állatorvosi Kamara Tolna megyei
Szervezete. A tanácskozást
Oroszki István, Bonyhád város polgármestere nyitotta
meg. A tanácskozáson négy
érdekes előadást kísérhettek
figyelemmel a résztvevők. A
regisztrált hallgatóság 92 fö
volt.
Az első előadásban Füller Imre, a
Magyartarka Tenyésztők Egyesületének
ügyvezető igazgatója A m a g y a r t a r k a s z e r e p e a z á ta la k u ló m e z ő g a z d a s á g b a n
címmel szólt röviden a fajta történetéről, a
bonyhádi táj fajta kialakulásáról és az
egyesület fejlesztéseiről: fejési sebesség
mérés, húsivadék teljesítmény-vizsgálat.
Az egyesület jövőbeni feladatai között
kiemelten foglalkozott az egy fajta - kettős haszon kérdéskörrel, a 200 l évben regisztrált 75.160 nagyrészt termelés-ellenőrzés alatt nem álló magyartarka és magyartarka jellegű tehén integrálásával
(22.059 gazdaságban), és felvázolta a tenyésztési alternatívákat. A legígéretesebb
alternatíva, a szükséges tőke és szakértelem megléte esetén, a termelés genetikaiés technológiai feltételeinek megteremtéséveI a versenyképes tejtermelés megteremtése. Emellett, a kombinált hasznos ításból adódóan, az exportképes hízóalapanyag még tovább növeli a gazdaság
árbevételét. Azokon a helyeken, ahol a
minőségi tejtermelés technikai feltételei

12

A M AGYARTARKA

• 2001.

decem ber

hiányoznak, a magyartarka (!) húsirányú
hasznosítását kell a szaktárca anyagi és
az egyesület szakmai támogatásával
megvalósítani.
Dr. Solymosi József országgyűlési
képviselő, a Pannónia Rt. Bonyhád igazgatóságának elnöke Á l l a t t e n y é s z t é s ü n k
a z E U c s a t l a k o z á s t ü k r é b e n címmel foglalta össze előadásában a mezőgazdaság ezen belül -, az állattenyésztés várható
ki látásait.
Dr. Szeidemann Zsolt termékmenedzser (Bayer Hungária Kft.) I B R m e n te s íté s

M agyarországon

BAY-

című
előadásában
foglalkozott
az
IBR fertőzöttség
jelenlegi
helyzetével, ismertette a mentesítés lépéseit, valamint a kis
gazdaságokban
megkezdett
mentesítési folyamatot.
Dr. Korzenszjy Emőd igazgató főállatorvos (Tolna megyei
Állategészségügyi- és Élelmiszer Ellenőrző Állomás) L e g -

O V A C -M a rk e r

ú ja b b

is m e r e te k

v a k c in á v a l

a B S E -r ő l,

é le l-

címmel tartott
előadást, amelyben, ismertette aprion
okozta megbetegedéseket, ezen belül pedig részletesebben a BSE-ről szólt. A
résztvevők különböző országokban készült filmfelvételeken láthatták a betegség tüneteit.
Az előadások után Dr. Kiszler Gyula
kerületi főállatorvos - levezető elnök megköszönte az előadók munkáját és felkérte Oroszki István polgármester urat,
hogy gyújtsa meg a tüzet a pácolt, nyársra tűzött magyartarka ökör alatt. Ezután a
resztvevők magyartarka marhahúsból készült finomságok (volt három féle gulyás
és steak is) közül válogathattak a Pannónia Rt. pincéjénél rendezett, kicsit késői
ebéden. Délután a szabadtéri színpadon a
Chrystal együttes műsorát láthattuk,
majd este Dynamic-bál zárta az első napot.
Augusztus 18-án a Városi Zeneiskola
Fúvószenekara ébresztette a várost, majd
a gyermekprogramok következtek; aszfaltrajz-verseny, agyagozás, "Sajtkukac"verseny változatos játékokkal, arcfestés,
m is z e r -b iz to n s á g

frizurakészítés, stb. Természetesen a "tarka boci" mindegyikben helyet kapott!
Közben, a nyárs on megsült az ökör, amelyet a szabadtéri színpad környékén tálaItak fel. Dél körül bográcsos emberek érkeztek a művelődési központ környékére, majd kezdetét vette a "főzőcske". Ötvennégy bográcsban, ezeregyszáz személyre főztek különböző finomságokat a
magyartarka
húsából. A főzőeskéhez
szükséges húst a Magyartarka Tenyésztők Egyesületének tagjai ajánlották fel
(Pannónia Mezőgazdasági Rt., Bonyhád,
Kossuth Mezőgazdasági
Szövetkezet,
Tevel, Búzavirág Mezőgazdasági Szövetkezet, Aparhant). Ezen a napon megbolydult a város. A szabadtéri színpad és
környéke kicsinek bizonyult. A következő szervezésnél tágasabb helyszínt kell
keresniük a rendezőknek, hogy elférjünk.
A nagy sürgés-forgás közepette folyamatosan zajlott a műsor a szabadtéri színpadon is. A zenés-táncos szórakoztató programban felléptek: a Városi Fúvószenekar, a Titti Corsi Dance Club, a Bonyhádi Ifjúsági Dalszínház,
Kleisz Péter
gombos harmonikán, az ABS együttes, a
Pécsi Eurodance 2000 Táncegyüttes.
Műsoruk: István a király, táncjáték a
rockoperából. Valamint a Pastlapaar Ja
Vallatud Táncegyüttes
Észtországból.
Közben sörivó verseny, és tehénlepénydobó verseny zajlott.
A második napon, a szabadtéri színpad műsorát az Irigy Hónaljmirigy produkciója zárta, majd az Animáto együttes
reggelig húzta a talpalávalót.
A harmadik napon délután író-olvasó
találkozót rendeztünk, ahol Podmaniczky
Szilárd, Garaczi László és Térey János
költőkkel találkozhatott az érdeklődő közönség. A Fekete Sas Kiadó legújabb kiadványait mutatta be, ajánlva Domokos
Pál Péter Moldvai magyarság című kötetét is. Ezen a szép déluránon volt a "Tehén Meseíró Pályázat" eredményhirdetése is.
Az első Tarka Fesztivál elérte kettős
célját, népszerűsítette a magyartarka fajtát és megmozdította, nemcsak Bonyhád
városát, hanem az egész Völgységet.

M á t é R é k a UTSRQPONMLKJIHGFEDCB

E z r e k e t v o n z o tt a T a r k a F e s z tiv á l
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a te h é n le p é n y
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Második alkalommal rendezték meg
Bonyh~don a Tarka Fesztivált, melynek sikere a tavalyiét is felülmúlta.
Több ezren voltak kíváncsiak a Magyartarka
Tenyésztők Egyesülete,
a
BO-NATURA Rádió, a Vörösmarty
Mihály Ifjúsági és Művelődési Központ, a Bonyhádi Pannónia Mezőgaz-·
dasági Rt., Bonyhád Város Önkormányzata, a Völgységi Ipartestület,
és
a Völgység-Hegyhát
Takarék
által
szervezett kétnapos rendezvényre.
Az ízek mestere, a móri Gárdonyi Ferenc már a rendezvényt megelőző
napon elkezdte sütni a - számára
sorrendben 136. - ökröt. A fokhagymával "megbolondított"
húsnak hatalmas
sikere
volt, a 440 kilónyi állatból
egy falat sem maradt.
Augusztus
17-én délelőtt a szakembereket
várták a rendezők és a
szakmai kiállítók. A
szabadtéren
rendezett
VI. Bonyhádi Állategészségügyi és Állattenyésztési Tanácskozás
résztvevőit ínycsiklandó
bográcsillat, valamint két
vöröstarka jelmezes köszöntötte. Ez utóbbiak mintegy ébresztő - és tob orzóként - reggel járműre pattantak, és az Apropó Motorosklub
dudáló konvojával "meghívták" a város lakóit.
A konferencia első számú előadója
dr. Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter volt. Előadásában a mezőgazdaság időszerű kérdéseiről
beszélt, külön kiemelve az állattenyésztés fontosságát. Ajelenlévők több kérdést
intéztek hozzá. Felkért hozzászólók voltak: Szőke András, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség elnök ügyvezetője, aki "A takarékszövetkezetek a vidék
finanszírozásában"
címmel, illetve dr.
Demeter János, a Magyar ÁlIattenyésztők Szövetségének ügyvezető igazgatója,

aki "Milyen jövőre számíthat állattenyésztésünk az uniós csatlakozás után"
címmel tartottak korreferátumot.
A konferencia résztvevői a marhapörköltből és a sült ökörből álló ebédhez
Versedi Kovács József és cigányzenekara
muzsikáját
hallgathatták.
A délutáni
program keretében dr. Fischer Sándor, a
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg a Vállalkozók
utcáját, ahol az idén még kevesen mutatkoztak be, de a jövő évi tervek szerint
egy ipari vásár jellegű udvart szeretnének
létrehozni a szervezők. Az író-olvasó találkozón Podmaniczky Szilárd, Dicső Zsolt és Jankovics
Zoltán tartottak felolvasást
saját alkotásaikból, illetve
a Tehénmese-író pályázat
résztvevői közül a cikói
Nagy Eszter és a bonyhádi Nagy László vehették át megérdemelt
jutalmukat.
A szponzoroknak köszönhetően a fesztiválra a belépés díjtalan
volt. A fellépő szólistákat és együtteseket népes közönség fogadta.
Így Zalatnay
Cinit, a
Help! együttest, valamint a
környék fellépőit - Domokos
László
énekest,
a
Kranzlein néptánc együttest, a
Szekszárdi Swing mazsorett csoportot, az ABS zenekart.
A második nap délelőtt je a gyerekeké
volt. A Vackor busz kipakolt több mint
400 féle játékot, a kicsik kedvükre kipróbálhattak mindent. A szülők is lazíthattak
egy kicsit, és az apróságokkal együtt a
szőnyegre telepedve építettek, társasoztak. A pécsi Márkus színház az Idrisz és
Duria című bábjátékot adta elő, jókedvre
derítve a vegyes korosztályú közönséget.
Délután Ihos József köszöntötte az érkezőket, és aktívan közreműködött a Főzőcske programban. A "most rossz fát teszek a tűzre!" felkiáltással a bogrács-alá-

gyújtásban jeleskedett. A fesztivál "jóízű
rekordjaként" könyvelhető el, hogy hetvenkét bogrács ban rotyogott a magyartarka szarvasmarha bonyhádi táj faj ta húsából készült étel, és így közel ezerötszázan ülhettek a nagy parkoló területén felállított asztalokhoz. A főzőverseny előre
benevező csapatainak a húst a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete taggazdaságai, a Pannónia Mg. Rt., Bonyhád, a Búzavirág Mg. Szöv., Aparhant és a Kossuth Mg. Szöv., Tevel biztosította.
A vasárnapi programban színpadra
léptek a Bad Girls táncosai, a Völgység
Néptánc Egyesület tagjai, a Paksi Csillag-show táncosai, az Utazók együttes,
valamint Ferencz Orsi népszerű slágerekkel. Ezen a napon a Kerozin, illetve a
Manhattan együttes hevítette a közönséget. Ez utóbbi, két éves szünet után először Bonyhádon lépett ismét színpadra.
A tehénlepény-dobó versenyre mindenki
kíváncsi volt, és a vállalkozó szelleműek
mellett a fesztivál szervezőinek egy-egy
képviselője is kipróbálta, milyen fogás
esik a szárított "terméken". Persze a rendezők nem kívántak lehetetlent, a haj igálók inszemináló gumikesztyűt húzhattak
a kezükre.
Mindkét este utcabál, vasárnap tűzijáték is hozzájárult ajó hangulathoz. A II.
Tarka Fesztivál fővédnökei Oroszki István, Bonyhád város polgármestere és dr.
Solymosi József, a FVM miniszter főtanácsadója voltak. A rendezvény a helyi-,
az országos szponzorok, valamint - a
Széchenyi terv keretében - a kormány támogatásával valósulhatott meg.hgfedcbaZYXWVUTSR
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B O N Y H A D I T A R K A F E S Z T IV A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
Bonyhádon és a környező településeken -az ún. Völgységben- mindig fontos szerepet töltött be a mezőgazdaság
és az állattenyésztés. A helyi tenyésztők
generációinak áldozatos munkáját dicséri a bonyhádi vöröstarka
szarvasmarha kialakítása, amely táj fajta, vagyis kizárólagosan ennek a vidéknek a
szülötte, s a települést övező legelők
látképe immár elképzelhetetlen nélküle. A fajta ismertté vált az egész országban, s így a város hírnevét is öregbítette.
Egy színes, változatos, több napos
nyári "nagyrendezvény" számára nehéz
lett volna a fentebb említett foltos jószágnál jobb névadót találni. A rendezvény Bonyhádi Tarka Fesztivál - címében a
tarka szó egyrészt jelenti azt a haszonállatfajtát, amelyet az itteniek ismernek és
a magukénak éreznek, másrésztjelzőként
is felfogható, s ebben a formájában a rendezvény sokszínűségére utal. A címben a
tarka marhára utalás elősegíti, hogya heIyiek a fesztivált is sajátjuknak, az idelátogatók pedig bonyhádi jellegzetességnek tekintsék. A rendezvény a szűkebb
haza létezését, az együvé tartozás érzését
is erősíti a bonyhádiakban.
A 2003. augusztus 15-l6-án harmadik alkalommal megrendezésre kerülő
Tarka Fesztivál eddig soha nem látott tömeget vonzott a művelődési központ szabadtéri színpadához.
A kétnapos rendezvény nyitóprogramjaként a Városi Zeneiskola népzene
tagozatos növendékeinek muzsikája köszöntötte a VII. Bonyhádi Állategészségügyi és Állattenyésztési
Tanácskozás
résztvevőit, akik a fórum keretében az
agrárágazat Európai Uniós csatlakozással
kapcsolatos kérdésköreit vitatták meg Dr.
Kiszler Gyula kerületi főállatorvos levezető elnökletével. Potápi Árpád polgár-.
mester rendezvényt megnyitó beszéde
után Dr. Szanyi Tibor és Benedek Fülöp
államtitkárok, Dr. Stefler József egyetemi tanár és Szőke András az Országos
Takarékszövetkezeti
Szövetség elnökügyvezetője tartottak előadásokat. Dr.
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Solymosi József az FVM miniszteri főtanácsadójának zárszava után Győri Lajos,
a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének elnöke ajánlotta a résztvevők figyelmébe azt a fotókiállítást, melyen az I. Tarka Fotópályázat legjobb alkotásait mutatták be a szervezők, és melynek a témája a szarvasmarha és annak tenyésztése volt.
Gárdonyi Ferenc sütötte azt az ökröt,
melyet elsőként a konferencia résztvevői
kóstolhattak meg, de azoknak is ízlett az
ínycsiklandozó sült, akik később látogattak ki a délutántól másnap éjszakáig tartó szórakoztató programokra. A szombati
"főzőcskén" több mint 100 bográcsban
rotyogott marhahúsból készült finomság,
és a mellette ülő több ezres közönség estére már meg is kóstolhatta azt. Az egymás sarkába lépő együttesek, zenészek,
táncosok szinte folyamatos fellépése, az
esti bálok, az ökörsült látványa és a marhapörkölt illata a második nap végére
olyan atmoszférát teremtett, amely a reneszánsz kori királyi udvarok zenés-táncos lakomáinak hangulatát idézte, csak
valamivel modernebb köntösben.
A színpadi szereplők közt országosan
ismert előadók is a pódiumra léptek, mint
Maksa Zoltán humorista, Szűcs Judit, a
Groovehouse és a Desperado együttes;
de a szervezők sok helyi és környékbeli

művészeti csoportot is meghívtak a fesztiválra, így a bajai Banjo Jumping Band,
a mohácsi Menyhárt Éva nótaénekes és
zenekara, a Paksi Csillag Show Táncegyesület, az Utazók együttes, a Városi
Zeneiskola Fúvószenekara, a Kranzlein
Táncegyesület, a Bad Girls, a Szöcske
Akrobatikus Rock and Roll Klub és az
ABS együttes szintén óriási sikert aratott.
A legkisebbek szórakoztatásáról játszóházi foglalkozás és a Szegedi Miniszínház műsora gondoskodott. Az első
este báli zenekara a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Royal együttes volt,
akik jubileumukra
vendégelőadókat
is
hívtak, így a felsőtárkányi Fortuna zenekar és a Münchenből érkező Európa-bajnok show-tánccsoport rögtön "nemzetközivé" tette a rendezvényt. A záró estén az
Animato zenekar fergeteges hangulatú
táncmulatságát a tűzijáték fényei tették
még emlékezetesebbé.
A fesztivál programjainak látogatása
ingyenes volt, amely további vonzerőt jelentett az egyes műsoroknak. A kiemelkedő sikerre tekintettel joggal feltételezhető, hogy a Bonyhádi Tarka Fesztivál
jelentős mértékben hozzájárul a helyi
idegenforgalom
fellendüléséhez,
valamint a "tarka marha" hírnevének öregbítéséhez.

MátéZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A Z E S Ő S E M Á R T O T T A T A R K A F E S Z T IV Á L N A K zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
mmárnegyedik alkalommal rendezte meg
a Tarka Fesztivált Bonyhádon a Város Önkormányzata:
a HON-LAP.Bonyhád,
a
Élénk .vitát váltott ki a hallgatóság
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete, a Pannókörében Dr. Dr. H.c. Horst Krausslich
nia Rt., a Völgység-Hegyhát Takarék, valaprofesszor
"Merre tovább hegyitarka
temint a Vörösmarty Mihály Ifjúsági és Művenyésztés?"hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ím ű előadása,
amelyben
a
lődési Központ. A kétnapos rendezvény ebben
nemzetközi
a szakmai körökben
méltán
az évben is ezreket vonzott szakmai- és szóranépszerű, kiváló szakember
felvetette
a koztató programjaival.
A VIlI. Bonyhádi Állategészségügyi és Áltarka marha és a holstein-fríz
közötti halattenyésztési Tanácskozásra több mint 300
szonállat előállító keresztezés
lehetősészakember érkezett az ország minden tájáról.
geit. Véleménye szerint a hegyitarka vérA szabadtéri konferenciát a sült ökör illata
hányad nak köszönhetően
a keresztezett
lengte be, miközben a jelenlévők meghallgatFl-generációban
a fajtatiszta
holsteinták Dr. Németh Imre földművelésügyi- és vifríz tehenekhez
képest javul a hasznos
dékfejlesztési minisztert, (Az állattenyésztés
élettartam
és a két ellés közt eltelt idő,
jövője az Európai Unióban. Az agrárágazat
valamint javuló tendencia figyelhető meg
időszerű kérdései.) és Dr. Hanzséros Ferenc
az ún. fitnesz-tulajdonságok
tekintetében
FVM vezető fótanácsost (Az állatvédelem aktuális kérdései az EU-csatlakozás után, külöis. Az előadó utalt rá, hogy Észak-Nénös tekintettel a szarvasmarha tenyésztésre.).
metország néhány holstein-frízzel
foglalGárdonyi Ferenc már
A móri ökörsütő,
kozó üzemében kedvező tapasztalatokat
visszatérő vendége a Tarka Fesztiválnak, hisz
konstrukszereztek a vázolt keresztezési
a szervezők és az ínyencség fogyasztói egycióval kapcsolatban.
Krausslich
prof eszaránt elégedettek a munkájával. Az ökör csüszor a fajtatiszta tenyésztésen
túlmenően
törtökön 19 órakor került fel a nyársra, s kezelsősorban ebben látja a hegyitarka fajtadetét vette az ízesítés, fűszerezés, majd a hús
kör további jövőjét,
versenyképességébefóliázása. Az alágyújtás után a szakemberek
nek fenntartását.
kényelmes székeket tettek a tűz közelébe, és
egész éjszaka sütötték a nyársra húzott állatot.
A két napos szakmai rendezvényre
Másnap 13 órakor tálalták a finomságót. Az
egy példásan szervezett,
csodálatos
teelőtte csak sóval, paprikával fűszerezett, pányészállatokat
felvonultató
kiállítás tette
colt húst megkenték fokhagymás lével, és
fel a koronát, ahol a bemutatott
szűz és
kezdődhetett a jóízű falatozás. A mester, Gárvemhes üszők, valamint az első és többdonyi Ferenc jókedvét még növelte, hogy
laktációs
tehenek
csoportját
Johann
ezen a pénteki reggelen kapta a telefonértesíTanzler a wieselburgi Nö. Genetik muntést: megszületett a negyedik unokája!
katársa, az Európai Hegyitarka TenyészA második alkalommal meghirdetett Tarka
tők Szövetsége
küllem munkacsoportjáFotópályázatra idén 69 fotós küldött összesen
293 szarvasmarhát ábrázoló képet, ebből 112
nak vezetője rangsorolta.
fotót tekinthettek meg az érdeklődök a műveA két nap alatt betekintést
nyerhetlödési központban. Az értékelő zsűri tagjai
tünk a cseh szarvasmarha-tenyésztés
és
voltak: Ornódi László, a Magyar Fotóművéezen belül a hegyitarka tenyésztés aktuászeti Alkotócsoportok Országos Szövetségélis problémáiba.
Az ország tenyésztői
nek alelnöke, Füller Imre, (1 ' Magyartarka Tekultúrája magas színvonalú,
a fajta fejnyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatólesztéséhez nélkülözhetetlenül
szükséges
ja,
valamint
Máté
Réka,
a
HONgenetikai potenciál adott. A kettős haszLAP.Bonyhád főszerkesztője. Az első helyezést Montvai Zsolt (Miskolc), a másodikat
nosítási irányon belül a tenyésztők lényeKiss András (Kecskemét), a harmadikat pedig
gesen markánsabban
képviselik a tej-hús
Fekete Zoltán (Budapest) nyerte el. A Mairányt, amely a hazai tenyésztéshez
vigyartarka Tenyésztők Egyesületének különdíszonyítva
leginkább a magasabb
tejterját Juhász Miklós (Miskolc) érdemelte ki.
melésben
és a tehénállomány
nálunk
A fesztivál első napjának délutánján a helyi
megszokottnál
jóval gyengébb
izmoJtfellépők mellett színpadra lépett a pécsi
ságában mutatkozik meg szembetűnően.
nyészbikák

is hamarosan

fejési sebesség

meghatározásra

tényészértéke
kerül.

I

Eurodance 2000 Táncstúdió, a könnyűzene
barátai az Utazók és a Kozmix együttesnek
tapsolhattak. Az esti bál egyszer félbeszakadt
az eső miatt, de aztán a Royal zenekar fölé kifeszített tető védelmet nyújtott a zenészeknek
és hangszereiknek, a táncosokat pedig nem
zavarta az eső - így folytatódott ajó hangulatú rendezvény.
A Tarka Fesztivál második napja is esővel
kezdödött, így a délelőtti gyerekprogramokat
még a rnűvelödési központban tartották. Itt
nagy sikert aratott a MárkuSzínház előadása
és a kézműves foglalkozások is sok gyermeket
vonzottak. Eközben az Apropó Motorosklub
tagjai - akik már harmadik éve lelkes közrernűködői a fesztivál nak - egy kiadós reggeli
motorozással ébresztették, toborozták a lakosságot.
A délutáni program - immár a szabadtéri
színpadnál - 15 órakor kezdődött. Az időjárás
még egyszer megpróbálta elrontani a fesztivált, de mikor "látta", hogy a közönség 20 perces eső után is - behúzódva ernyők és ereszek
alá - kitartóan áll a színpad körül, feladta. Kisütött a nap. A "Főzőcske'' keretében idén több
mint 130 bogrács ban, illetve üstben fótt marhahús, közel kétezer fónek készült el itt a vacsorája. Közben a színpadon helyi együttesek,
táncosok és zenészek mellett Éles István humorista, az R-Port együttes és Csepregi Éva
teremtett remek hangulatot. Az esti bált az ötéves jubileumát ünneplő Dynamic zenekar
muzsikálta, akiket a szervezők ajándékokkal
halmoztak el, és tűzijátékban sem volt hiány.
A lY. Tarka Fesztiválon (ahogy azt már a jelenlévők megszokhatták) ismét több alkalommal feltűnt két magyartarka szarvasmarha persze csak jelmezesek képében. A jó ritmusérzéket felmutató duót Csepregi Éva is felhívta magához a színpadra, ahol tánctudásukkal
elkápráztatták a közönséget. A rendezvény
idei sztárvendégei valamennyien jól érezték
magukat, és mivel további fellépésre sem siettek, így szívesen elidőztek Bonyhádon. A rajongók nagy örömére valamennyien osztottak
autogramot is, majd a marhapörkölt mellett
nem maradhatott el a díjnyertes bonyhádi borok kóstolása sem.
A rendezők 2005-ben meghirdetik a lll. Tarka Fotópályázatot, és az V. Tarka Fesztiválra
további meglepetésekkel is készülnek. Érdemes lesz ellátogatni Bonyhádra jövőre is, augusztus 12-13-án várunk minden mulatni vágyó érdeklődöt!
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vállalkozói kör a banki finanszírozást
nem tudta megoldani.
A program 2005. év végével befejeződik, ezért 2003. második felében egy
részleges visszatelepítést hajtottunk végre. 1114 db-ot vásároltunk fel 275 kg/db
átlagsúlyban, 115 millió forint értékben.
A megváltozott támogatási prioritások
miatt úgy döntöttünk, hogy a szövetkezet
átáll a hüshasznú anyatehén tartásra, a teheneket 4 évig tartjuk 'tenyészrésben.
A bika szaporulatot meghizlaljuk és
értékesítjük. Az üszőket állomány visszapótlásra használjuk annak érdekében,
hogy fizetőképes kereslet esetén továbbra is biztosított legyen a vemhesüsző értékesítés.
Ajobb vemhesülés érdekében két tenyészbikát vásároltunk. Tartástechnológiában változás, hogy májustól-októberig
legelőn vannak az állatok.

A szövetkezet hosszútávon kedvező :
Tenyészállatainkkal
rendszeresen
lehetőséget lát a szarvasmarha-tenyészrészt veszünk a regionális kiállításokon.
s z ű z üsző
tésben. A Magyartarka Tenyésztők Egye2004. évben a Farmer ExpónhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kategóriában 2. díjat nyertünk. 2005. évsületével együttműködve a legkedvezőbb
ben az OMÉK-on vemhesüsző és anyateeredmények elérésében.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
hén borjával kategóriában 3. helyezést
értünk el.

T r o s z t E r ik a
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A szervezők:
Bonyhád
Város
Önkormányzata,
HON-LAP.Bonyhád,
Magyartarka
Tenyésztők Egyesülete,
Pannónia
Rt.,
Tolna Megyei Állategészségügyi
és
Élelmiszerellenőrző
Állomás, Völgység-Hegyhát Takarék.. Völgységi Ipartestület, Vörösmarty Mihály Általános
Művelődési Központ
A Tarka Fesztiválnak
rendeletmódosításra

köszönhetően
is sor került

Az V. Tarka Fesztivál keretében ismét
megrendezésre került az Állattenyésztési
és Állategészségügyi Tanácskozás. Sok
gazdában felmerült a kérdés, hogy érdemes-e egy ilyen fesztivállal egybekötött tanácskozásra eljönni, kaphatnak-e segítséget gondjaik megoldásához. Füller Imrét, a
Magyartarka Tenyésztők Egyesületének
ügyvezető igazgatóját arra kértük, hogy
összegezze az elmúlt évek tapasztalatait.
Arra is kerestük a választ, hogy érdemes-e
a gazdáknak eljönni a Tarka Fesztiválra, és
feltenni az illetékeseknek kérdéseiket.
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- Minden Tarka Fesztivál után értékeltük
a szakmai konferencia
eredményeit.
Egyik legfontosabb· érdeme ennek a
program nak, hogy a jelenlévők nagyon
sok olyan információt kaptak egymástól
is, amely elengedhetetlen tóvábbi tevékenységükhöz.
Elmesélik egymásnak,
hogy ki milyen módszert alkalmaz, és
milyen negatív, illetve pozitív tapasztaltatokat élt meg munkája során. Beszélgetnek, amelyre kitűnő alkalom a konfereneia utáni ebéd, és kötetlen időtöltés
egy jó pohár bor mellett. Az információk
gazdát cserélnek, és nagyon igaz, hogy
az információ drága kincs.
Nyolc éve az Állattenyésztési és Állategészségügyi Tanácskozás megszervezésre kerül, és minden évben olyan aktuális témát kerestünk, amelyek abban a
pillanatban fontosak voltak a gazdák számára. A Tarka Fesztivál keretében megszervezett tanácskozásokon több alkalommal volt vendég az iIletékes tárca első embere, hahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nem ért rá, akkor államtitkárok vettek részt a rendezvényen.
Olyan emberek jöttek el, akiktől első
kézből kaphattak a tenyésztők a kérdéseikre választ. Ezeknek a szakmai konferenciáknak köszönhetően még rendeletmódosításokra is sor került. Egy példát
említenék: kötelező volt a fuvarozást
vál 2005-ben is megrendezésre kerül.
tötte pályafutásának 218-219. állatát.
végző eszközön elhelyezni a sárga rendEnnek mi volt az oka? A Pannónia Rt.számtáblát. Akkor derült ki, hogy a mePénteken délelőtt a szakemberek találkoztak a IX. Állattenyésztési és Állatzőgazdaságban csak olyan fuvarozást vénél tulajdonosváltás történt még a 2004egészségügyi Tanácskozás keretében, a
es .esztendő végén. A rendezők nem volgeznek a gazdák, amely területen belüli,
tak biztosak abban, hogyazúj tulajdonos
válaszadók ezúttal Pásztohy András, az
mégis közigazgatási területeket is átlép.
FVM. politikai államtitkára, dr. Tili Sánszükségét érzi a rendezvény megvalósuA rendeletben megoldás született rá, ha
dor az Országos Élelmiszervizsgáló Intélásának. Az első megbeszélésen azonban
nem vállalnak a gazdák bérfuvarozást
zet igazgatója voltak.
kiderült, hogy az új vezető örömmel vesz
nem kötelező a sárga rendszámot kiváltarészt az V. Tarka Fesztivál szervezéséAz V. Tarka Fesztiválon országos- és
ni. Vagy beszélhetünk az állami földalaphelyi előadók szórakoztatták a látogatóben, sőt pénzügyi segítséget is felajánról, amelyről tavaly az Állami Földalap
lott, így megújult erővel kezdtek neki a kat. Első alkalommal került megrendeelnökétől első kézből értesülhettek az érmunkának a szervezők.
deklődök olyan közvetlen információkzésre a fúvószenekari találkozó. A bonyról, amelyek nagyon fontosak.
hádiak mellett szekszárdi, nagymányoki,
A két napos program ismét bebizosőt németországi zenekarok mutatták be
nyította, hogy a fesztiválnak helye van a
A szakmai konferencia a fesztiválnak
repertoárjukat.
térségben, közel 15 ezer ember mulatott
köszönhetően kinőtte magát, az első taA Tarka fotópályázatra közel 200 allálkozók, amelyeket még Kiszler főorvos . és főzött a két nap alatt. A város vezetése
úrral szerveztünk szűk körű volt, csak az
kotás érkezett, a szakavatott zsűri 104 kéis magáénak érzi a "tarkát", még a nyár
pet választott ki az idei tárlatra.
elején elkezdődtek a tereprendezési munállattenyésztőket hívtuk meg. Az elmúlt
kálatok, a szabadtéri színpad környezetéA jubileumi rendezvényen ismét közrenégy, illetve már öt évben már sokkal
ben több épület lebontásra került, így tászélesebb rétegeket érint.
működtek az Apropó Motoros Klub taggasabb, barátságosabb, kulturáltabb kör- jai, több mint 50 motoros .ébresztette
szombaton reggel a bonyhádiakat.
nyezetben szórakozhattak az érdeklődők.
A szórakozni vágyók az ország
Mindkét este bál ban rophattak a tánAz első négy évben egy sült ökör várta az
minden tájáról érkeztek
cos lábúak, szombaton még egy meny-'
ínyenceket, de ez kevésnek bizonyult,
asszony is megjelent, akit a barátai loptak
így idén már két ökör került a nyársakra.
A város lakói, sőt maguk a szervezők
ki a lagziból.
A móri Gárdonyi Ferenc Bonyhádon s ü sem voltak: biztosak abban, hogya fesztiő
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Füller Imre

ügyvezető igazgató, MTE -

Rácz Károly

elnök, MTEhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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V I. T A R K A F E S Z T IV A L
A Magyartarka

Tenyésztők Egyesülete és
2006. augusztus 11-12-én
megrendezte a VI. Tarka Fesztivált, mely
a magyartarka, a Bonyhádot is híressé tevő szarvasmarha körül forog.

társszervezői

A VI. Tarka Fesztivál megrendezését
51 támogató
segítette,
akik részben
bonyhádi vállalkozások,
cégek, de vannak a város határain, sőt a megye határain túli támogatók is.
Az első napon került megrendezésre
immár 10. alkalommal a Bonyhádi állategészségügyi és állattenyésztési
tanácskozás - országos agrárfórum. A konferenciát - a hagyományainkhoz híven - Potápi
Árpád Bonyhád város polgármestere nyitotta meg, aki üdvözölte a jelen lévő előadókat, a konferencián
megjelenteket,
majd ünnepélyesen
megnyitotta
a VI.
Tarka Fesztivált. A konferenciát levezető
elnök dr. Korzenszky
Emőd igazgató
főállatorvos (Tolna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrzö
Állomás) emlékezett vissza az elmúlt 10 évre,
majd felkérte Sirman Ferenc szakállamtitkár, kabinetfőnök urat előadása megtartására "Az agrárágazat időszerű kérdései" CÍmmel. Szakállamtitkár
úr előadásában elemezte a mezőgazdaság,
részletesebben
az állattenyésztés
jelenlegi
helyzetét, majd a várható fejlődést elemezte. Elmondta, hogy a minisztérium
célja az állattenyésztés
és növénytermesztés helyes arányának visszaállítása,
ezért a következő időszakban az állattenyésztés nagyobb figyelmet kap a támogatások terén is. A második előadó dr.
Süth Miklós főosztályvezető
országos
főállatorvos úr volt. Előadásának
CÍme:
Állategészségügy az. állattenyésztés szolgálatában. Országos főállatorvos úr beszélt az ország állategészségügyi
helyzetéről, az élelmiszerbiztonságról
és természetesen a madárinfluenza sem maradhaDr. Wagenhoffer
tott ki az előadásból.
Zsombor úr a Magyar
Állattenyésztők
Szövetsége ügyvezető igazgatója "A tenyésztöszervezetek
helye szerepe a ma-
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gyar állattenyésztésben"
címmel mondta
el, hogy egyre több megbízást kap a
MÁSZ és tagszervezetei a minisztériumtól, az állattenyésztéssei
kapcsolatos rendeletek és törvények megalkotása
előtt
kikérik a MÁSZ véleményét, számítanak
a szövetségre. Az előadások után a kérdések következtek.
Sok kérdés érkezett
írásban, melyet megküldtünk az előadóknak, akik válaszoltak minden írásban beküldött kérdésre és a helyszínen feltett
kérdésekre is.
Az országos agrárfórum hivatalos része dr. Solymosi József miniszteri főtanácsadó zárszavával fejeződött be. Ebéd
és közben kötetlen beszélgetés következett, a magyartarka sült ökör és gulyás
, házi csipetkével mindenkinek nagyon ízlett. A 400 főre készült gulyás el is fogyott. A kötetlen beszélgetés sokáig tartott, hiszen már a délutáni műsorok is elkezdődtek
a szabadtéri
színpadon, de a konfereneia résztvevői
még
mindig kitartottak, beszélgettek az előadóinkkal és egymással. A jelenlévők
véleménye
alapján is sikeresnek értékeltjük a fórumot. A
résztvevők
elmondták,
sok új és hasznos információt kaptak, megvitatták egymással ügyesbajos dolgaikat és úgy
köszöntek el, hogy "jövőre augusztus második
hétvégéjén találkozunk
ugyanitt".
A délutáni program
szereplői:
Titti Corsi Dance Club,
Western
Show
(Volt
egyszer egy vadnyugat!)
-Eurodance Táncstúdió,
Bonyhád Városi Fúvószenekar, Sumrner Love Eurodance Táncstúdió.

A délutáni program végén az esti bál
előtt Orosz Zoltán és zenekara élő koncertje zárta a napot. A harmonika virtuóz
és a közönség annyira együtt élt, hogy
észre sem vettük a félórás ráadást.
Mindkét napon a programokra
motorosok - 44 óriás motor két tehénjelmezessel
- hívogatták a város lakóit.
A második napon délelőtt játszóház
és a Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tánctagozatos tanulóinak "A dzsungel könyve" c ím ü előadását nézhették
meg az érdeklődök.
Meg kell jegyeznem
a 400 férőhelyes
színházterem
csordultig megtelt és nem
csak gyerekek voltak az előadáson. (Magam is ott voltam és nagyon jó előadás
volt.)
Délután 14 órakor került sor a IV
"Tarka" Nemzetközi Fotópályázat díjai-

nak átadására, melyre az idei évbenUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
51
nevezés érkezett, 208 képpel. A zsűri 1 1 2
fotót talált alkalmasnak a kiállításra. A
képeket 2006. július 26-án három tagú
zsűri díjazta az 1. díjat Kiss Imre Pécs, II.
'díjat Nevretti Károly Székesfehérvár, III.
díjat F. Szabó Sándor Veszprém, a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete különdíját Támás András Tirgu Mures, Románia kapták. A zsűri, Hodossy Ilona Budapest, Noll Béla Pápa, Patrus Sándor Budapest, Stefkovics János Budapest,
Teszler Miklós Dalmand, alkotásait
tárgyjutalomban részesítette. Tám László
a zsűri elnöke fotóművész elmondta,
hogy ilyen speciális pályázatra az tudomása szerint ennyi jó kép ritkán érkezik,
és az is ritkán fordul elő, hogy minden
pályázónak volt kiállítható fotója.
A szabadtéri színpadon e közben elkezdődött a fúvószenekarok találkozója.
Szigetvár, Barcs és Bonyhád ifjú fúvósai
szórakoztatták a jelenlévőket.
A nagy attrakció délután kezdődött,
15 órakor dr. Solymosi József FVM miniszteri főtanácsadó és Potápi Árpád
Bonyhád polgármestere pisztolylövéssel
indította a "Főzőcske" startját. Ennyi ember még Bonyhád szabadtéri színpada
környékén soha nem volt, mint a második napon. 272 csoport nevezett be a főzőversenyre és mintegy 200 bográcsban,
üstben, több mint 3500 személy részére
főtt magyartarka húsból készült finomság, mely "főzőcske" alatt neves előadóművészek (Tóth Vera, Szöcske Akrobatikus Rock and Roll Klub, Somló Tamás,
Landscape, Szekszárdi Tücsök Klub)
szórakoztatták a jelenlévőket. (A 272 nevezés 8 fős csoportokban történt, de ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fő Alsószeliből érkezett csapat. A fotókon hús beszerzésében, mert az étlapjukon
zőversenyre benevező csoportok többen
látható, hogy mennyien is voltunk. Becs- magyartarka húsból készült ételeket szeösszeálltak és együtt nagyobb mennyisélések szerint mintegy 15.000 ember volt retnének kínálni a levestől a bécsi szeleget főztek. A fózőversenyre a támogatók
kíváncsi a rendezvényre. A napot bál és tig. Megtaláltuk a hizlaló telepet és a vágóhidat is. Tárgyalásra hívtuk a megfelerendezők nem nevezhettek be, de a 3500 tűzijáték zárta.
lő embereket, úgy tűnik sikeres tárgyaBonyhádon egy vágóhíd működik.
személyben ők is benne vannak.) A hangulat olyan jó volt, hogy a művészek egy Hosszú ideig csak sertés vágás folyt. A lássorozat volt, és a magyartarka megjecseppet sem siettek haza. Tóth Vera igaz tulajdonos szerint a tarkafesztiválnak kö- lenik Budapest több híres éttermében is.
Már lassan egy hónapja volt a VI. Tarka
e napra vállat még egy fellépést, de nem
szönhetően az utóbbi néhány évben
sietett, megvárta a finom marhapörköltet.
kezdték el keresni a magyartarka marha- Fesztivál Bonyhádon, de még mindig sokan megálIítanak bennünket, szervezőSómló Tamás is a ráadás után még hosz- húst nála és a vágások száma hónapról
ket: - ugye jövőre is lesz, mert nagyon jó
szasan beszélgetett a rendezőkkel és bu- hónapra növekedett. Mintegy két hónap\izott a csapattal. A finom ételeket Faddi ja heti három-négy hízott bikát vág. Az hangulata volt a szakmai napnak és a főelmúlt évi Tarka Fesztiválon jelen volt zőcskének is.
Varga János királyi fószakács és felesége
a királyi főkukta értékelte és díjazta az egy budapesti étterem séfje, aki akkor
első 5 legfinomabb at.A díjazottak között
egy szakács egyesület nevében kért bennünket, segítsünk nekik a magyartarka
az idei évben is volt egy Szlovákiából,
ő
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Tizennégy évvel ezelőtt az akkor még
pa'nnónia Mezőgazdasági Szövetkezetben, mint főállattenyésztő és a II. számú
telep (Kakasd) vezetője dolgoztam. Ezen
a telepen működött egy kényszervágóhíd
is, ahol a környék gazdaságai és őstermelői a kényszervágásokat végeztették. A
szomszéd gazdaságok vezetőivel, gazdákkal a telepen való találkozások során
gyakran felvetődött a kérdés, miért nem
találkoznak a környék állattenyésztői, állatorvosai úgy, mint régebben? Akkor
ugyanis évente egy-két alkalommal öszszejöttünk, meghallgattunk néhány aktuális problémával foglalkozó előadást és
elbeszélgettünk sikereinkről, gondjainkról. Egy ilyen beszélgetés közben megérkezett dr. Kiszler Gyula kerületi főállatorvos úr is és bekapcsolódott a beszélge-,
tésbe. Úgy döntöttünk megszervezzük
ezt a találkozót. Így került megrendezésre a következő évben az 1. Bonyhádi ál-

lategészségügyi és állattenyésztési tanácskozás. Később e rendezvény kibővítésével született meg a Tarka Fesztivál,
melyet a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete és társszervezői 2007. augusztus
lO-ll-én hetedik alkalommal rendeztek
meg. A nevet a magyartarka, a Bonyhádot is híressé tevő szarvasmarha adta, de
a "tarka" szélesebb értelmű, mint a fajta
név a rendezvény sokszínűsége is benne
van.
A VII. Tarka Fesztivál megrendezését
55 támogató segítette, akik részben
bonyhádi vállalkozások, cégek, de vannak a város határain, sőt a megye határain túli támogatók is. Sok Egyesületi tagunk is támogatta a rendezvényt, akiknek
ez úton is szeretnék köszönetet mondani.
Egyesületi tag támogatóink: Aparhanti
Búzavirág Mg. Sz.; ÁTKft. Gödöllő;
Bonyhád, Pannónia Mg. Zrt.; FelsőKarasica Kft. Kátoly; OMT Zrt. Gödöllő;
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Teveli Zrt.; Nemes János magántenyésztő.
Az első napon került megrendezésre
immár Xl. alkalommal a Bonyhádi állategészségügyi és állattenyésztési tanácskozás - országos agrárfórum, A konferenciát - a hagyományainkhoz híven - Potápi
Árpád Bonyhád város polgármestere nyitotta meg, aki üdvözölte a jelen lévő előadókat, a konferencián megjelenteket,
majd ünnepélyesen megnyitotta a VII.
Tarka Fesztivált. A konferenciát levezető
elnök Füller Imre ügyvezető igazgató
emlékezett vissza. a tanácskozás első
megszervezésének történetére, majd felkérte Benedek Fülöpszakállamtitkár urat
előadása megtartására "Az agrárágazat
időszerű kérdései" címmel. Szakállamtitkár úr előadásában elemezte a mezőgazdaság, részletesebben az állattenyésztés
jelenlegi helyzetét, majd a várható fejlődést. Elmondta, hogy a minisztérium cél-

V II. é v fo ly a m

3. szám

ja az állattenyésztés és növénytermesztés
helyes arányának visszaállítása, ezért a
következő időszakban az állattenyésztés
nagyobb figyelmet kap a támogatások terén is. Szólt az országot sújtó aszályról és
a gazdálkodók gondjainak enyhítését célzó konnányzati intézkedésekről. A második előadó Madari Jenő elnök úr - Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal - a
2007. január I-től működő Hivatal tevékenységéről beszélt. Elmondta, hogy ez
az első ilyen meghívása, amin elmondhatja miért is született meg a MGSZH.
Az előadások után a kérdések következtek. Sok kérdés érkezett írásban, melyet
megküldtünk az elöadóknak, akik válaszoltak minden írásban beküldött kérdésre és a helyszínen feltett kérdésekre is.
Az országos agrárfórum hivatalos része dr. Solymosi József miniszteri főtanácsadó zárszavával fejeződött be. Ebéd
és közben kötetlen beszélgetés következett, a magyartarka sült ökör és gulyás
házi csipetkével mindenkinek nagyon ízlett. Itt kell elmondanom, hogy az első tanácskozás óta az ebédet Fördős József
barátom főzi, a házi csipetkét, pedig Nemes Jánosné, Márti (Egyesületi tagunk)
és csapata készíti el. Mint minden alkalommal az ebéd most is jól sikerüIt, a 400
főre készült gulyás (három üstben) el is
fogyott. A kötetlen beszélgetés sokáig
tartott, hiszen már a délutáni műsorok is
elkezdődtek a szabadtéri színpadon, de a
konferencia résztvevői még mindig kitartottak, beszélgettek az előadóinkkal és
egymással. Ajelenlévők véleménye alapján is sikeresnek értékeltjük a fórumot. A
résztvevők elmondták, sok új és hasznos
információt kaptak, megvitatták egymással ügyes-bajos dolgaikat, majd úgy köszöntek el, hogy "jövőre augusztus második hétvégéjén találkozunk ugyanitt". Érdekességként szeretném megemlíteni,
hogyakonferenciára egyik tagunk - 74
éves hódmezővásárhelyi Ernő bácsi - vonattal és busszal érkezett. Köszönő levelében leírja, hogy nagyon jól érezte magát, sok jó emberrel ismerkedett meg.
A délutáni program szereplői: Titti
Corsi Dance Club, Bonyhádi Ifjúsági
Dalszínház, Magic Dance Baja, Szekszárdi Tücsök Klub, Varga Feri -Balássy
Betty, Bonyhád Városi Fúvószenekar,
Szekszárd Junior Stars együttesek voltak.
Bonyhád város 30 éves évfordulóját is
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ünnepelte, így sok külföldi vendégünk is stúdió, Szőcske Akrobatikus Rock and
Roll Klub, Sasvári Sándor. A két nap alatt
volt Németországból (testvérvárosok
Wernau, Hochheim), Lengyelországból,
egy tonna magyartarka hús kerűlt az aszRomániából.
talra sült "ökör", gulyás és pörkölt formáMindkét napon a programokra moto- jában. Volt, aki egy kis csülökkel, körömrosok - 44 óriás motor két tehénjelmezesmel meg is bolondította a bográcsos főztsei - hívogatták a város lakóit.
jét. Közben 18 órakor polgármester úr a
A második napon délelőtt telt ház előtt a színpadra szólította a 30 évvel ezelőtt
Légy jó mindhalálig című musical-t adta születetteket (1977) egy pezsgős koccinelő a Szekszárdi Tücsök Klub. Jól sike- tásra, hiszen ők a várossá nyilvánítással
rűlt előadás volt.
egyidősek. A parkolóban pedig a Paksi
A fotópályázat díjátadó ünnepségére
Atomerőmű Tűzoltósága tartott alpinmenet itt is, ott is, a mellékutcákból bog- technikai bemutatót. A finom ételeket
rácsot a hátukon cipelő emberekkel talál- Faddi Varga János királyi főszakács és
koztam. A délutáni pihenő után sokan felesége a királyi főkukta értékelte és díigyekeztek a rendezvényre gyalogosan jazta az első 5 legfinomabbat. A hangulat
baráti társaságok, munkahelyek, hiszen nagyon jó volt, szólt a sramli zene, táncoltak mulattak az emberek. Késtolgathamarosan kezdődik a főzőcske.
Délután 14 órakor kerűlt sor az V
ták egymás borát, pálinkáját igazán bará"Tarka" Nemzetközi Fotópályázat díjai- ti hangulat alakult ki. Az esti bál kis csúnak átadására, melyre az idei évben 39 szással kezdődött, deonagyon jó hangulanevezés érkezett, 155 képpel. A zsűri 80 tú bál lett. A tűzijátékot egy kis eső szefotót talált alkalmasnak a kiállításra. A rette volna megzavarni, de nem sikerült.
képeket 2006. augusztus 2-án három tagú Néhány percig esett, aztán ismét jóra forzsűri díjazta az 1. díjat Czire Alpár
dult az idő. A nap végére megmaradt kö(Székelyudvarhely), II. díjat Zágon Lász- zönség nem akart haza menni és a zeneló (Nagykanizsa),UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ill. díjat F. Szabó Sánkart sem engedték haza.
dor Veszprém, a Magyartarka Tenyésztők
Végül éjjel kettőkor elköszönt a "VII:
Egyesülete különdíját Gyenes Kálmán
Tarka Fesztivál".
Szeged, kapták.
A szabadtéri színpadon e közben elkezdődött a fúvószenekarok
találkozója. Bonyhád ifjú fúvó sai
szórakoztatták a jelenlévőket.
A nagy attrakció délután, IS
órakor kezdődött. Potápi Árpád
Bonyhád polgármestere
és dr.
Solymosi József FVM miniszteri
főtanácsadó pisztolylövéssel indította a "Főzőcske" startját. A pisztolylövés után hatalmas füst gomolygott a városközpont felett. A ,
pisztolylövés engedélyt adott a tűzgyújtásra, megkezdődött a főzés.
Ismét rengeteg ember volt BonyhádhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
szabadtéri színpada környékén.
Több mint 200 bográcsban, üstben,
több mint 4000 személy részére főtt
magyartarka húsból készült finomság, mely "főzőcske" alatt neves
előadóművészek szórakoztatták a
jelenlévőket. Bonyhádi Bartók Béla
Városi Zeneiskola ifjúsági fúvószenekara, Ladies and Gentelmen Eurodance Táncstúdió, Sugarloaf,
Grease- Pomádé - Eurodance TáncI
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" M A R H A J O !"
Tisztelt Olvasók! Kérem, nézzék el nekem, hogy eme, kissé szokatlan CÍmmel
indítottam mondandómat. Úgy érzem, ez
a szlengböl kölcsönzött fordulat többszörösen is kifejezi, mit jelent számomra a
Tarka Fesztivál.
A Vörösmarty Mihály ÁMK munkatársaként ez év augusztusában először láttam
"belülről" a rendezvényt.
Pontosabban
nemcsak láttam, hanem át is éltem, annak
minden izgalmával. küzdelmével és örömével együtt.
A fesztivált hosszú hónapok
kemény
munkája előzte meg, amiről a kívülállónak természetesen
csak sejtése lehet,
vagy még az sem. A munka igen szerteágazó volt, a konferencia szakmai előkészületeitöl a fotópályázat megszervezésén keresztül egészen a szórakoztató programok rendezéséig.
Őszinte elismerésem a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete munkatársainak,
akik a nagyszerű
szervezőmunka mellett a rendezvényhez
szükséges anyagi háttér megteremtéséről
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is gondoskodtak, hiszen támogatók nélkül lehetetlen ilyen horderejű programot
megvalósítani.
Engedjék meg, hogy a továbbiakban személyes gondolataimat,
érzéseimet
oszszam meg Önökkel a Tarka Fesztivállal
kapcsolatban.
Mitől "marha jó" ez a rendezvény? Természetesen attól, hogy a szervezők egyik
célja a magyartarka marhahús fogyasztásának népszerűsítése,
amihez nemcsak
tudományos, hanem nagyon is populáris
eszközöket is használnak, hiszen mi sem
áll közelebb a magyar ember szívéhez
(gyomrához),
mint a gasztronómia?
A
közös főzőcske azonban másról is szól:
az együttlétről. a családi, baráti kötelékek
szorosabbá válásáról.
De nem csupán ettől olyan nagyszerű ez
a fesztivál. A programok minden korosztályt megszólítanak, az óvodástói a nyugdíjasig, a "tomboló" kamasztói a felelősségteljes szülőig. Sőt, a tűzijáték, a fő-

G o n d o l a t o k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
a T a r k a F e s z tiv á lc é l
zőcske, a koncertek, a zenés-táncos műsorok néhány órára még a szülőböl is
gyereket, az idösböl is fiatalt várázsolnak. Ráadásul a "könnyedebb" szórakozás mellett ~ a fotókiállításnak köszönhetően - kultúraéhségünket
is csillapíthatjuk.
Meg kell említenem
a rendezvénynek
egy további értékét is: a szervezöknek azt
a törekvését (és eredményességét),
amelyet a magyar mezögazdaság helyzetének
jobbá tétele motivál. Emellett kiemelkedik a hagyományápolás,
hiszen a magyartarka szarvasmarha hungarikum, ha
szabad ezt a kifejezést használnom.
És még egy érv, ami amellett szól, hogy
ez a programsorozat
tényleg "marha jö":
ezen az augusztusi hétvégén évről évre
egyre több bonyhádi érzi úgy, hogy tartalmasan, lélekben feltöltődve múlatta az
idejét, és jövőre újra eljön családjával,
barátaival a Tarka Fesztiválra.
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JuhászZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TARKABARKA FORGATAG

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

förumra, melynek fővédnöke Potápi Árpád,
Fotópályázatra beérkezett alkotásokból ren2009. augusztus 7-8-án ismét Tarka Fesztivárosunk
polgárrnestere,
valamint Dr.
dezett tárlatot.
vái volt Bonyhádon. Az immár hagyományA legfiatalabb fesztiválozókat Elmés
nyá vált, az idén kilencedik alkalommal
Solymosi József, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium miniszteri főtajátékok játszóháza várta, míg a felnőttek
megrendezett programsorozat kettős szerenácsadója volt. A konferencia
előadói
pet tölt be a város életében. Egyrészt betemegpihenhettek
egy-egy pohár finom bor
mellett, vagy a kirakodóvásár kínálta porMargittai Miklós, a Mezőgazdasági és Vikintést nyújt a magyar mezőgazdaság, ezen
dékfejlesztési
Hivatal elnöke
és Dr.
tékák közül válogathattak.
belül az állattenyésztés helyzetébe, kiemelt
Udovecz Gábor. az Agrárgazdasági Kutató
A szombati "Főzőcske" ismét sokakat
hangsúlyt fektetve a szarvasmarha-tenyészés Informatikai Intézet főigazgatója voltak.
szólított "viadalra" a gasztronómia küztésre. Másrészt kétnapos, felhőtlen szórakoA fesztiváli hangulat a péntek délután
dőrerén. és ami különös en rokonszenves
zási lehetőséget biztosít Bonyhád és körmásodik felétől bontakozott ki igazán. hinyéke lakói számára. Az idei évben - hála az
volt. az idén a marhapörkölt mellett soszen ekkor kezdődtek a szórakoztatö progÉgieknek - valóban felhőtlen volt a kikapkan rukkoltak elő ínycsiklandó ragukkal,
ramok olyan előadók közreműködésével,
csolódás.
tokányokkal és egyéb. marhahús ból kémint Szabó Eszter és Kontor Tamás, valaszült "költeményekkel".
Bár a programok a nagyközönség számára pénteken délután kezdődtek, a csütörmint Varga Miklós. Az ismert sztárok melA szombat esti programokat hagyolett felléptek természetesen más műfajok
tök este és éjszaka már a Tarka Fesztivál jemányosan tűzijáték és utcabál zárta.
képviselői is. Sőt, az idei évben külfóldi zegyében zajlott, hiszen hagyományosan eknekar is színesítette a programokat, hiszen a
Szervezőként
és bonyhádiként megkor kezdték sütni a két ökröt, melyeket aztán másnap kora délután szolgáltunk fel a
Tarka
Fesztiválhoz
csatlakozott
a
kockáztatom,
ez az évről évre nagyobb
vendégeknek.
Sommerfest, azaz a Tolna Megyei Németek
tömegeket vonzó rendezvény joggal viseli a "Tarka" nevet. mind szakmaiságát,
Az eddigi évekhez hasonlóan a pénteki
Napja. így ünnepelve meg a WernauBonyhád testvérvárosi kapcsolat 20. évformind sokszínűségét
tekintve. Remélem,
programok első fele idén is a szakmaiságjedulóját.
gyében zajlott: ekkor került sor a XIII.
jövőre újra találkozunk!
A szörakoztatö programok mellett az
Bonyhádi Állategészségügyi
és Állatteérdeklődök megtekinthették a VII. Tarka
nyésztési Tanácskozásra és Országos Agrár-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NE FOGD A TEHÉN

F A R K Á T !" zyxwvutsrqponmlkjih

padra menekült
nézök a zenészekkel
Tisztelt Olvasók! Nem véletlen, hogy
Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara
gonegyütt, rendíthetetlenül
továbbvitték
a
Möricz Zsigmondnak
eme, bizonyára
doskodott a változatos, színvonalas szóbulit.
rakoztatásról.
mindenki által jól ismert verssorát váDe hogy jön ide Móricz Zsigmond? Márlasztottam cikkem címéül. A 2010. auA főzőcske ismét alkalmat adott a szagusztus 13-14-én, Bonyhádon megrende - is elárulom. A szombati programok első
kács-vénával
megáldott
"civileknek" ,
része a legkisebbeket
szólította meg: a
hogy bebizonyítsák: a magyar ember vezetthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
X . Tarka Fesztivál látogatói biztosan
művelődési
központ parkolójában
népi
le született képessége, hogy remek ételeemlékeznek a színpadi produkcióra, mejátszótér, a szabadtéri színpadon pedig
ket tud készíteni, főleg, ha azt társaság lyet ez a Móricz-idézet ihletett.
ban teheti,
Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes tagDe ne szaladjunk ennyire előre, haladja szórakoztatta nemcsak az óvodásokat,
A nagy durranással nem kellett a tűzijátéjunk szép sorjában!
hanem - valljuk be - a már jócskán felnőtt
kig várni: a Made in Hungátia-show szeBár a rendezvény hivatalosan pénteken,
nézőket is, hiszen "Meg ne fogd a tehén
replöi nemcsak a színpadot, hanem az
valójában azonban már csütörtök este elfarkát!" című műsorában olyan régi Bojkezdődött, amikor a két ínycsiklandóan
egész környéket a 60-as évekbe varázsoltorján-dalok is felcsendültek, amelyeket
előkészített ökör alatt ünnepélyesen megták egy órácskára. És, mert nosztalgiából
a nem éppen legifjabb korosztály képvigyújtották a tüzet, ezzel mintegy fesztisosem elég, a műsort Hofi zárta a 80-as
selői együtt énekeltek az előadó val, megéveket idéző video-discojával.
válhangulatot teremtve kis városunkban.
lehető sen nosztalgikus hangulatban.
A pénteki program ok - a hagyományokAz est "fénypontja", a tűzijáték is felülA szornbat délután és este hátra lévő rénak megfelelően - szakmai konferenciámúlta a várakozást: tátott szájjal, hosszan
val, agrárfórummal
indultak, melyen V.
csodálhattuk
a pompás, káprázatos "égi
Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Minisztüzeket".
térium államtitkára, Dr. Bognár Lajos, a
onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
minisztérium
helyettes
államtitkára,
J
Potápi Árpád János országgyűlési képviAzt gondolom, az idei Tarka Fesztivál
selő, Bonyhád polgármestere,
Dr. Füller
igazán jubileumira sikerült, hiszen az isImre, a Magyartarka Tenyésztők Egyesü mert és kevésbé ismert, viszont éppoly
szében a bajai Bad Times zenekar, a
letének ügyvezető igazgatója, valamint a
tehetséges előadók mellett a finom éteszekszárdi
Tücsök
Klub, a Gemenc
fesztivál egyik fővédnöke, Dr. Solymosi
lek, italok, a hangulatos együttlét és a.ferJózsef tájékoztatta az érdeklődőket a haTáncSport
Egyesület,
Auth Csilla, a
geteges záró buli sokáig felejthetetlen élzai agrárhelyzetről, a szakmai felelősségSzöcske Akrobatikus
Rock and Roll
mény marad a látogatók emlékezetében.
Klub és a bonyhádi Bartók Béla Városi
ről, az új vidékpolitika szükségességéről
és más, sokak számára nagyon fontos
kérdésről.

x ., T arka fesztivá',
B o n .y b á d

A konferencia után még a tavalyinál is ízletesebb sült ökröt és gulyást kóstolhattak a résztvevők, délutántól pedig színes.
minden korosztályt megszólító szórakoztató programok várták a fesztiválra látogatókat.
A Titti Corsi Dance Klub, a
Swing Mazsorett és Tánc Egyesület, az
ABS zenekar, Király Viktor és a Bonyhád
Városi Fúvószenekar műsora után este a
Wery-Take együttes gondoskodott a báli
hangulatról. A zenekar igazán kitett ma gáért, amikor az Égiek úgy döntöttek,
hogy ismét vihart zúdítanak a fesztiválozók nyakába. Hangosítás nélkül, a dobos ra és az énekesre támaszkodva folytattak
a műsort, amely aztán valóságos színpadi
show-vá alakult, hiszen az eső elől a szín-
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BOCI-BOCI TARKA
20 ll. augusztus 12-13-án újra tarka ruhát
öltött Bonyhád. A XI. Tarka Marhafesztivál nem csak nevében újult meg, hiszen
egy igazi hús-vér boci, pontosabban üsző
színesítette, sőt, tarkította a fesztivál palettáját. Kisdromi különleges színfoltjává
vált a város legnagyobb
rendezvényének. Biztonságot nyújtó, mégis mindenki
számára jól látható helyén, az óvodaudvarban kialakított karámban, a fák árnyékától védetten viselte türelemmel az
arra járó gyerekek, ifjak, felnőttek ámuló
tekintetét, a meg-megálló, rácsodálkozó
látogatók
szeretetteljes
kíváncsiskodását. Arany János szavai jutnak eszembe,

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hány napra ••átköltözteti" egy kedves jószágát a fesztivál helyszínére. Köszönjük!
Igaz, a rendezvény pénteken kezdödött,
a csütörtök este és éjszaka azonban már
a Tarka Marhafesztivál
hangulatát előlegezte: a hagyományokhoz
hűen ekkor
gyújtották meg a tüzet az ökörsütéshez.
A pénteki programok egy része idén is a
szakmaiság jegyében zajlott: ekkor került
sor a Xv. Bonyhádi Állategészségügyi
és
Állattenyésztési Tanácskozásra és Országos Agrárfórumra,
melynek fővédnöke
ez évben Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár, V. Németh Zsolt
vidékfejlesztésért
felelős államtitkár, valamint Potápi Árpád János országgyűlési
képviselő, városunk polgármestere volt.
Délelőtt 11 órakor gyűltek össze azok,
akik napjaikat a mezőgazdaság
forgatagában töltik, és megosztották egymással
tapasztalataikat.
Munkájukat neves szakemberek előadásai segítették. Kezdésként
Czerván György kapott szöt, aki. átfogóan

tét, valamint a jövőbeni

tervekről beszélt.

A fórumon részt vett az MGSZH Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági
Igazgatóság igazgatóhelyettese,
Dr. Pleva György
is. Ó a közelmúlt éle1miszerbiztonsági
eseményeiról beszélt.
A fórumot a város polgárrnestere zárta, és
megkérte az előadókat, hogy vágják fel a
két nyárson sült ökröt.
A nap további részében többek közt az
Alma együttes, a Titti Corsi Dance Club,
a Bonyhádi Ifjúsági Dalszínház, valamint
a Rockness együttes műsorát tekinthették
meg a látogatók.
A művelődési központ

parkolójában

- a

tudomány és ajáték ötvözeteként - játszóház működött, amelyben mind a gyerekek,
mind a felnőttek kipróbálhatták a fizika
törvényein alapuló ügyességi játékokat, és
egy méltatlankodó
bőgést, amikor épp
mondhatom, remekül szórakoztak még a
senki sem foglalkozott vele, de mihelyt
művelődési központ munkatársai is!
újabb csodálói érkeztek, vígan rágcsál20 órától utcabál zárta a péntek estét a
ta tovább a szénát. Reméljük, a gazda
és
Wery-Take zenekar közreműködésével.
jövőre is megörvendeztet
bennünket
A szombati napon - a színpadi fellépők
értékelte a hazai mezőgazdaság
helyzeelsősorban a közönséget azzal, hogy né-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ahogy felidézem Kisdromi békés látványát: ••... csendesen kérődzik, igen jámbor fajta ...•• Néha ugyan hallatott egy-

mellett - a szakács oknak jutott a főszerep:
közel I200-an vettek részt a Tarka Főzőcskén. A bogrács okból HÍR-védjegyes
magyartarka
húsából
készült
ételeket
kóstolhattak a fesztiválra látogatók.
Az elkészült ételeket ez alkalommal is
Faddi Varga János királyi főszakács és felesége értékelték.
Ezen a napon került sor a IX. Tarka Fotó. pályázatra beérkezett alkotások értékelésére és a díjátadásra.
A színpadi műsorban - a tánccsoportok,
zenekarok,
dalszínházak
mellett - két
sztárvendég,
Keresztes Ildikó és Dukai
Regina szórakoztatta
az igencsak népes
közönséget.
Este a Dynamic zenekar jóvoltából utcabállal, valamint a hagyományos
tűzijáték megtekintésével
zárult a Xl. Tarka
Marhafesztivál,
mely hangulatában és a
látogatók számát tekintve felülmúlt minden eddigi rendezvényt, és ehhez még az
Égiek is áldásukat adták, hiszen megkíméltek bennünket a nyári záportóI.
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Dr. Füller ImreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i i i g y v e z e t ő i g a z g a t ó , MTEonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

XII. TARKA' MARHAFESITIVÁL
A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete és
társ szervezöi 2012. augusztus !O-lI-én
rendezték meg a XII. Tarka Marhafesztivált, mely egyrészről a magyartarka, a
Bonyhádot is híressé tevő szarvasmarha
körül forog, másrészről a rendezvény tarkaságát is mutatja.
A XII. Tarka Marhafesztivál megrendezését 15 kiemelt támogató és 26 támogató
segítette, akik részben bonyhádi vállalkozások, cégek, de vannak a város határain,
sőt. a megyehatáron túli támogatók is.
A fesztivál fővédnökségét dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter és Potápi
Árpád János országgyűlési képviselő,
Bonyhád város polgármestere vállalták eL
Az első napon, augusztus l O-én a konferenciára érkezőket a Városi Zeneiskola
népzene tagozatának műsora várta. A fiatalokból álló zenekar a Völgység jellemző
népdalit játszotta.
Tizenegy órától indult immár XVL alkalommal aBonyhádi Állategészségügyi és
Állattenyésztési Tanácskozás - országos
agrárforum. A levezető elnök, dr. Füller
Imre ügyvezető igazgató bevezetőjében szólt az elözményekről, a Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyet
elnyert magyartarka húsról, majd felkérte polgármester úr távollétében Tóth
Ferenc országgyűlési
képviselő, kormánymegbízott urat, nyissa meg a XII.
Tarka Marhafesztivált és a konferenciát.
Kormánymegbízott úr üdvözölte a jelen
lévő előadókat, a konferencián megjelenteket, majd ünnepélyesen megnyitotta a
fesztivált és a XVL Bonyhádi Állategészségügyi és Állattenyésztési Tanácskozás
- országos agrárfórumot. Első előadónk
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős
államtitkár úr volt, előadásának CÍme: "A
Közös Agrárpolitika (KAP) 2014 után".
Államtitkár úr a közel egyórás előadásában tagjaink számára is érthetően beszélt
a KAP- reformról, Elmondta, a KAP az
Európai Unió egyik legrégebbi közös
célkitűzéseket megfogalmazó programja, de most jelentős változások előtt áll.
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A 2014-ben életbe lépő rendelkezések
még csak formálódnak. a célok viszont
változatlanok maradnak. Ahogy azt a hazai Nemzeti Vidékstratégia is megfogalmazza, a mezőgazdaságnak nemcsak az
élelmiszerellátás a feladata, hanem a természetvédelem, a vidéki élet jobbá tétele
is. Kiemelt szerepet szánnak a fiatal gazdák támogatásának, ugyanis jelentős elöregedés tapasztalható az agrárágazatban
nemcsak itthon, hanem egész Európában.
Államtitkár úr beszélt a még augusztus
31-ig benyújtható ÁTK 4 pályázati lehetőségről is.
A 2014-tól életbe lépő földtörvény-tervezetről elmondta: az alapkoncepció az
volt, hogy ne lehessen a spekulánsok
játékszere a föld, és aki a földből akar
megélni, az hozzájusson .a megélhetésének forrásához. Természetesen várják a
véleményeket.
A következö előadó Marticsek József úr
volt, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
elnökségi tagja, aki maga is tenyésztő,
és a bivalytenyésztést irányítja Magyarországon. Előadásának CÍme: "A Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat működése és
szerepe a KAP- reform népszerűsítésében", Marticsek úr elmondta, hogy egy
fiatal szervezetről van szó, amelynek
jelenleg 8000 tagja van. Csatlakozásra
buzdította a jelenlévőket. Elmondta, hogy
fontos az EU-s pályázatok kihasználása,
így feladatuknak tekintik az információáramlást.

takarmányhiánnyal kapcsolatban is kérdeztek államtitkár úrtóL A válaszok után
a levezető elnök felkérte az előadókat,
hogy kormánymegbízott úr és alpolgármester asszony vezetésével szegjék meg
a nyársra húzott, omlósra sült ökröket.
A konferencia résztvevői megkóstolhatták a házi csipetkés marhagulyást és természetesen a sült ökröt is. Ebéd közben
a Bartina zenekar adott rnüsort, szintén a
Völgység népzenéjéből válogatva. A kenferencia résztvevői késő délutánig beszélgettek egymással ügyes-bajos dolgaikróL
A délutáni szórakoztató műsorokat a
Tarka-barka játszóházzal kezdtük, amely
programból szeretném kiemelni a Kaland
a tej úton című játékot. Agyerekeknek és
az őket kísérő felnőtteknek is szerettük
volna bemutatni, hogy rni minden készül
a magyartarka tejből, hogyan lesz belőle
túró, kefir, tejföl, sajt., stb. Még a felnőttek is nagy érdeklődéssei figyelték az
eseményt!
A délutáni műsoron felléptek: Funky
Fever Band (Tolna), Titti Corsi Dance
CIub (Bonyhád) és Rúzsa Magdi. Az estét
a Flooder Disco (Bonyhád) zárta.
A második napon reggel 8 órától lehetett
átvenni a délutáni főzőcske programhoz
a Hagyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyet is elnyert magyartarka húst mindazoknak, akik beneveztek a főzőversenyre.

A szórakoztató program ok 10 órakor kezdődtek. Nagy sikere volt az "Elmés játékok játszóháza kicsiknek és nagyoknak"
Harmadik előadóként dr, Húth Balázs a programnak, mely 10 órától 18 óráig
kötötte le nemcsak a gyerekek, hanem az
Magyartarka Tenyésztő Egyesülete teőket kísérő szülök figyelmet is. Délután
nyésztés- és marketing vezetője a "Régi
fajta új erényekkel - a magyartarka-te14 órakor került sor a X. "Tarka" Nemnyésztés' eredményei" címmel szólt az
zetközi Fotópályázat díjainak átadására.
Egyesület tenyésztési munkájáról, elért
A pályázat kiíróiként olyan fotókat vársikereiről,
tunk, amelyek a szarvasmarháról. annak
élőhelyéről szélnak. A fotopályázatra
Az előadások után kérdések következtek.
idén 388 alkotás érkezett, melyet egy
háromtagú zsűri bírált el. A bírálók 98
Sok kérdés érkezett a készülő földtörvénnyel kapcsolatban, de az aszállyal, ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fotót találtak alkalmasnak akiállításra.
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bemutató (Szekszárdról), műsort adott
a Szászvári Ifjúsági Egyesület Tánccsoportja és Dolák-Saly Robert humorista.
Volt Zumba-bemutatő és műsort adott a
Szöcske Akrobatikus Rock and Roll Klub
Bonyhádról. A szórakoztató műsorokat
a bonyhádi Tarany Tamás zárta. Nagyon
sok rajongója eljött az előadásra. Egy tű t
is nehéz lett volna elejteni a szabadtéri
színpad környékén, annyian voltunk. Tamás még az előadása után másfél órával
is autógramot osztott a jelenlévő rajongóknak. A napot a fél kilenckor kezdődő
nosztalgia buli zárta a RockOutlet zenekar közreműködésével, akik szintén hazai
pályán mutatkoztak be. Az esti bál közben - egy pihenő erejéig - rövid tűzijáték
is szórakoztatta a jelenlévőket.
A XII. Tarka Marhafesztivál ismételten
jól sikerült, ennyien még egyik évben sem
voltunk, sem a szakmai rendezvényen,
sem a .fözöcskén" a szabadtéri színpadot .
körülvevő, mintegyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6 . 0 0 0 m 2-es területen. Akik eljöttek a szakmai napra és a
rendezvény második napjára, igazán jól
érezhették magukat.
Végezetül, de nem utolsósorban hálás
köszönetünk a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ összes dolgozójának a
rendezvényen végzett munkájukért. Nélkülük nem lenne Tarka MarhafasztiváJ!

A .Jözöcske" alatt neves elöadóművéAz l. díjat Frank Szabó Sándor Úton című
szek szórakoztatták a jelenlévőket. A fiképe, a II. díjat Hőbér Szabolcs A három
grácia címú fotója, aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l l l . díjat Német Minom ételeket Faddi Varga János királyi
hály Állni látszik az idő című alkotása
főszakács és családja kóstolta meg, és
döntött a helyezésekról. A helyezettek
nyerte, míg a Magyartarka Tenyésztők
baráti társaságok voltak, az egyik csapat
Egyesülete különdíját Eisenmann József
(egyesületi tagunk) Aparhantról érkezett.
Tanyavilág című fotója kapta.
15 órakor Potápi Árpád, városunk polAz 1., II. és lll. helyezett egy-egy serleget és a Hungária Takarék jóvoltából egy
gármestere és dr. Füller Imre MTE ügyajándékcsomagot kapott jutalmul.
vezető igazgató pisztolylövéssel indította a .Fözöcskét". A szabadtéri színpad
A szörakoztatö műsorok 15 órakor kezkörnyékét elfoglalo rengeteg ember és a dődtek. Fellépett a Városi Zeneiskola fjúsági úvöszenekara, volt Hot lronhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
felszálló füst jelezte, elkezdődött a főzés.
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XIII. TARKA MARHAFESITIVÁL BONYHÁDON zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
fajta támogatásokról. Szó esett a Közös
zenekar, Titti Corsi Dance Club, Rekop
Egyesülete
A Magyartarka Tenyésztők
Agrárpolitika kapcsán folytatott legújabb
György humorista, Domonkos László
és társ szervezöi 2013. augusztus 9-10-én
brüsszeli tárgyalásokról is.
énekes és a helyi Zumba Klub.
rende zték a Xlll. Tarka Marhafesztivált,
Az idei Tarka Marhafesztiválon - az
A következő előadó Papp Gergely úr, a
mely egyrészről a magyartarka, a Bonyeddigiektél eltérően - két színpadon zajNemzeti Agrárgazdasági Kamara szakhádot is híressé tevő szarvasmarha körül
lottak a produkciók. A Szabadság téri
mai főigazgató helyettese volt. A Nemzeti
forog, másrészről a rendezvény tarkasászínpadot a Perczel utca egy részének
Agrárgazdasági Kamara gazdákat segítő
gát is mutatja.
lezárás ával a patika udvaron keresztül
intézkedéseiről beszélve elmondta, hogy
A XIIl. Tarka Marhafesztivál megrendehamarosan bevetésre kerül a kamarai kárkötöttük össze az eddig megszokott helyzését 12 kiemelt támogató és 25 támogató
színnel. l ó , hogy bővítettük a területet,
tya, mely sok segítséget ad a gazdáknak.
segítette, akik részben bonyhádi vállalkoTárgyalásokat folytatnak a bankokkal, a mert a főzöcskére 172 csapat jelentkezett
zások, cégek, de vannak a város, sőt, a meMOL Zrt.-vel, hogy e kártya tulajdonosai
(2012-ben ez a szám 92 volt), így a szagye határain túli támogatók is. A fesztivál
badtéri színpad környéke kicsi lett volna.
különböző kedvezményekben részesüljefővédnökségét dr. Fazekas Sándor vidékA műsort a Szabadság téri színpadon az
nek. Azt szeretnék elérni, hogy a befizefejlesztési miniszter és Potápi Árpád János
ABS zenekar koncertje indította, majd
tett tagdíj és a kapott kedvezmények öszországgyűlési képviselő, Bonyhád város
őket a Mobilmánia élőkoneert követte.
szegzése után a gazdák többet kapjanak,
polgánnestere vállalta el.
A napot utcabál zárta.
2013. augusztus 8-án berendeztük a te- mint amennyit tagdíjként befizettek.
A második napon reggel 8 órától leheHarmadik előadónk a Nemzeti Élelmirületet, ahol nagyon sok önkéntes segítő
tett átvenni a délutáni főzőeskéhez a Haszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer és
vett részt a munkálatokban. Ezen a napon
Takarmánybiztonsági
Igazgatóság képgyományok Ízek Régiók (HÍR) védjegyet
késő délután nyársra került a két "ökör",
viseletében dr. Pleva György igazgató úr is elnyert magyartarka húst mindazoknak,
megtörtént a fűszerezés, majd tíz óra körül
volt. Előadásának címe: .Aflatoxin - új akik beneveztek a versenyre.
meggyújtottuk a tüzet, elkezdődött a sütés.
A szórakoztató programok 10 órakor
veszély a szarvasmarha-tenyésztés ben."
Az első napon, augusztus 9-én a konferenciára érkezőket a regisztrációhoz renAz előadó szólt a jelen időszakot is érintő
kezdődtek. Nagy sikere volt az "Elmés
delkezésre álló idő alatt a Városi Zeneisaflatoxin gondról, a gombáról, mely ezt játékok játszóháza kicsiknek és nagyoknak" elnevczésű programnak, mely 10
kola Népzene Tagozatának műsora várta.
a toxint termeli, és a lehetőségekről, meórától 18 óráig kötötte le nemcsak a gyelyekkel kivédhető, hogy ez a nem kívánt
A fiatalokból álló zenekar a Völgység jelrekeket, hanem az őket kísérő szülőket
lemző népdalait játszotta.
vegyület a tejben és a tejtermékekben előis. Délután 14 óra 30-kor került sor a XI.
forduljon, megjelenjen.
A XVII. Bonyhádi Állategészségügyi
Az előadások után kérdések következ"Tarka" Fotópályázat díjainak átadására.
és Állattenyésztési Tanácskozás - országos agrárfórumUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tek. A válaszadást követően a levezető
A pályázat kiíróiként olyan fotókat vár1 1 órakor kezdődött. A
tunk, amelyek a szarvasmarháról, annak
elnök felkérte az előadókat, hogy pollevezető elnök dr. Füller Imre ügyvezető
gármesterhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú r vezetésével szegjék meg a
élőhelyéről készültek. A magyartarka
igazgató volt. Elsőként Potápi Árpád Jányársra húzott, omlósra sült ökröket. A
fajta mint téma itt nem volt előírás. A fonos· országgyűlési képviselőt, Bonyhád
tópályázatra idén 47 fotóstói 370 alkotás
város polgármesterét kérte fel, hogy kökonferencia résztvevői megkóstolhatták
érkezett, melyeket egy háromtagú zsűri
szöntse a megjelenteket, és nyissa meg a a házi csipetkés rnarhagulyást és terméXllI. Tarka Marhafesztivált. Polgármesszetesen a sült ökröt is. Ebéd közben a bírált el. A bírálók 82 fotót találtak kiál!ításra érdemesnek. Az I. díjat Asztalosné
ter úr megnyitó szavai után az első előCsurgó zenekar adott műsort a Völgy ség
Illés Tamara Attrakció c ím ű képe, a II.
adó, dr. Feldman Zsolt, a Vidékfejlesztési
népdalaiból válogatva. A konferencia
díjat Kirják József Ökörszem című fotóMinisztérium agrárgazdaságért
felelős
résztvevői késő délutánig beszélgettek
egymással ügyes-bajos dolgaikról. A ja, aIII. díjat Bedő Kornél Mit mondtál?!
helyettes államtitkára tartott tájékoztatót
"Az állattenyésztéssei kapcsolatos korszakmai napról több televízió és újság is című alkotása nyerte, míg a Magyartarka
beszámolót készített.
mányzati elképzelésekről" címmel. HeTenyésztők Egyesülete különdíját Elekes
A délutáni szórakoztató műsorok alatt
István Gyöngédség című fotója kapta. A
lyettes államtitkár úr beszélt többek köügyességi és fejlesztő játékokból álló
zött a szarvasmarha-állomány, kü!önösen
kiállítás egy hónapon keresztül volt látoa magyartarka fajta növekedését segítő
gatható Bonyhádon. a Vörösmarty Mihály
Tarka-barka játszóházzal kedveskedtünk
Művelődési
Központ kiállítótermében.
intézkedésekről, kérődző szerkezetátalaa kicsiknek.
kítási támogatásról és a veszélyeztetett
A délutáni műsoron felléptek: Gábriel
A Magyar Vöröskereszt ezen a napon
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Simon Zoltán és családja - egyesületi ta14-18 óráig rendkívüli véradást szervegunk - Szeged mellöl, Bordányból érkezett nagyon nagy sikerrel, hiszen sokan
zett, és a főzőcske alatt a következö interjöttek el vért adni. Azt mondják, ha egy
jút adta a Tolnai Népújságnak: "Alapító
szervezett véradáson ötvennél többen
tagja vagyok a Magyartarka Tenyésztök
vannak, az már nagyon sikeres napnak
Egyesületének. A 13 év alatt két. alkaszámít. Itt a négy óra alatt több mint szálommal nem jutottam el a fesztiválra. A
zan adtak vért! A véradás befejezése után
rendezvény számunkra az összetartozás
a vöröskereszt helyi szervezete a véradók
szimbóluma, hiszen a magyartarka teközött idén hat ajándékcsomagot sorsolt
ki az előadások közötti szünetben.
nyésztőket egy cél vezérli. Szeretjük egymást, szeretjük az állatokat, és szeretjük
15 órakor Potápi Árpád, városunk pola fesztivált. Az előadások hasznosak, érgármestere és dr. Füller Imre MTE ügydekesek voltak. Már az inforrnációáradat
vezető igazgató pisztolylövéssel indította a .Főzöcske" startját. Ismét rengeteg
miatt is érdemes eljönni."
A szórakoztató műsorok 15 órakor kezember volt Bonyhád szabadtéri színpada
környékén és a Perczel utca lezárt részén,
dődtek. Felléptek: Bonyhád Városi Zeneiskola Ifjúsági Fúv6szenekara, Szöcske
a Szabadság téri színpadnál. A vendéglátásra, főzőeskére levágott HÍR védjeAkrobatikus Rock and Roll Klub, Badár
Sándor humorista, Hauser Beáta és az
gyes magyartarka állatok élősúlyban idén
iChoir Énekegyüttes, Rockness. A Szaközel 3 tormát nyomtak. A szabadtéri
badság téri színpad előadói: A Köztársaszínpad környékén felszálló füst jelezte,
elkezdődött a főzés. A .fözöcske'' alatt
ság Bandája, Wolf Kati, Sally Gardens,
neves előadóművészek
sz6rakoztatták
Vastag Tamás. Nagyon sok rajongó jött
el az előadásokra. akiknek a" művészek
a jelenlévőket. A finom ételeket Faddi
a fellépés után autogramot. A napot a fél
Varga János királyi főszakács és családja
kóstolta meg, és döntött a helyezésekról.
kilenckor kezdődő buli zárta a Wery-Take
zenekar közreműködésével, akik szintén
A díjazottak baráti társaságok voltak,
akik egy-egy serleget és a Hungária Ta- hazai pályán szórakoztatták a közönséget.
Az esti bál közben egy pihenő erejéig rökarék jóvoltából ajándékcsomagot kaptak
jutalmul.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
vid tűzijátékban is gyönyörködhettünk.

Úgy gondoljuk, rendezvényünk elérte
célját. Nagyon sokan voltak a szakmai
napon, ahol mindenki számára érthető
előadásokat hallgathattak meg jövőnkről,
a KAP reformról, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működéséről,
gazdákat
segítő tevékenységéről és az aflatoxinproblémáról. Ismét több ezren kóstolták
meg a HÍR védjeggyel rendelkező magyartarkát, és főztek belőle igen finom
ételeket. A város igazán magáénak érzi
ezt a rendezvényt; és mindig nagy az öszszefogás, hiszen a Völgy ség legnagyobb
megmozdulása a Tarka Marhafesztivál.
A fesztiválon a Frank család - egyesületi
tagunk - jóvoltából élőben is megcsodálhattuk a magyartarka fajtát, hiszen a kétnapos program alatt két magyar apaságú
szűz üszőben is gyönyörködhertünk, Nagyon sok látogatója volt a két "A" törzskönyves tenyészállatnak!
A XIII. Tarka Marhafesztivál ismételten
jól sikerült, ilyen sokan még egyik évben
sem voltunk, sem a szakmai rendezvényen, sem a .fözőcskén". Akik eljöttek a
szakmai napra és a rendezvény második
napjára, igazán jól érezhették magukat.
A rendező csapat 2014-ben is szeretné
megrendezni a Völgy ség legnagyobb ünnepét, a XlV. Tarka Marhafesztivált.
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A 2014~es év augusztusa sem múlhatott el a
hagyományos Tarka Marhafesztivál nélkül,
melynek szervezéséböl ez évben is a Magyartarka Tenyésztők Egyesülete, valamint
a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ
vette ki az oroszlánrészt.
Az induló lépések - a források megteremtése, támogatók felkérése - már az év első
negyedében megkezdődtek. Bár az utolsó
(de tényleg a legutolsó) pillanatban derült
ki, hogy - a korábbi évektől eltérően - néhány fontos forrás kiapadt, a fesztivál mégis
megvalósult abban a formában, ahogy azt a
szervezők elképzelték. Köszönhető mindez
Bonyhád Város Önkormányzatának, a Vörösmarty Mihály Művelődési Központnak,
és elsősorban a Magyartarka Tenyésztők
Egyesületének!
Az utóbbi néhány év megmutatta, hogy a
Tarka Marhafesztivál - hál' istennek - kinőtte az addigi területét, és bizony, a programok is megértek a színesítésre, bővítésre.
Bonyhád Város Önkormányzata már 2013ban kezdeményezte a fesztivál területi kiprogramok két
terjesztését, a szórakoztató
színpadra tervezését, és az ehhez szükséges
anyagi támogatásra is ígéretet tett. A szervezők örömmel éltek a lehetőséggel, és
hosszas ötletelés, sok-sok beszélgetés után
megszületett a rendezvény tervezete. immár nagyobb területen, két színpaddal, több
fellépővel. A kezdeti aggályok eloszlottak,
amikor - tavaly először - megvalósult a
amely varriegújított Tarka Marhafesztivál.
lóban "dupla élvezetet" nyújtott az ide látogató, hatalmas létszámú vendégseregnek.
Így aztán a 2014-es évi szervezkedés már
ennek jegyében kezdődött, és immár hagyományosan két színpaddal, nagyobb területet
belakó, ésszerűbben kialakított terekkel valósult meg a XIV. Tarka Marhafesztivál.
De nézzük, mi mindent láthattak, hallhat-

után a Pannónia

Kft. munkatársai

hozzá-

kezdtek a gulyásfőzéshez, hiszen az Agrárfórum után éhes tömegek várják majd,
hogy végre belemeríthessék kanalukat a
szokásosan remek gulyásba. Fél tíztől várták a XVIII. Bonyhádi Állategészségügyi
és Állattenyésztési Tanácskozás - országos
agrárfórumra érkezőket a regisztrációs sátornál.
1O.30-tól a Bartók Béla Zeneiskola népzene
tagozatos növendékei muzsikával csalogatták a helyszínre a legkorábban érkező vendégeket.

játszóháza, amely mindig elvarázsol kicsiket és nagyokat egyaránt.
A segítő szándékúak a Magyar Vöröskereszt jóvoltából véradáson is részt vehettek,
ami szintén évről évre visszatérő eleme a
Fesztiválnak.
Szombat délután került sor a tradicionális
Főzöcskére.
amelyre az idén 140 csapat
nevezett. Bár a felhívás elsősorban marhahúsból készült ételek készítésére buzdított,
néhányan azért .megbolondírották"
föztjü-

ket egy kis sertés- vagy szarvasborjúhússal.
.ami semmiképp nem rontotta el a végeredA II órakor kezdődő Tanácskozást ebéd
ményt. A Tolnai Borvidék minőségi boraikövette, melyen - a már említetthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n a g y s z e rű
val megjelenő termelők gondoskodtak róla,
gulyás on kívül - kitűnő marhasültet is kóshogy a zamatos, árn csöppet sem könnyű
tolhattak a konferencia résztvevői, valamint
ételekjobban csússzanak.
az addigra már szép számmal jelen lévő,
A szintén hagyományos, idén 12. alkalomszórakozni vágyó bonyhádi és környékbeli
mal rendezett Tarka Fotópályázatra 251
közönség.
képet küldtek be az alkotók, közülük kiA délutáni programok több helyszínen
lencvennyolc fotó vett részt a művelődési
zajlottak: a szabadtéri színpadon és a Szaközpont kiállítótermében bemutatott tárlabadság téren felállított második színpadon
ton. Nagyszerű fejlemény, hogy a kiállítás
táncos, zenés, színházi és egyéb szórakoztaanyaga - egy alkotó kezdeményezésére
tó produkciókat láthattak, de a művelődési
- továbbvándorolt a Debreceni Egyetemre,
központ mögötti parkoló, a füves terület,
sőt, az Iparos udvar és a Perczel Mór utca
egy szakasza is a fesztivált szolgálta ezen a
két napon.
A helyi fellépökön (Városi Zeneiskola Fú-

ahol szintén rengeteg érdeklődő tekinthette
meg az igazán szellemes, nagyszerű képeket.

vószenekara, Hauszer Beáta, Kárikittyom
Anticeleb Orchestra, Dynamic zenekar,

szokott tűzijáték jelezte: hamarosan véget ér
a móka.
A kezdetekkor ránk ijesztő, ám együttműködéssei és töretlen elszántsággal végül leküzdött akadályok már a feledés homályába

Zumba bemutatók, Csurgó zenekar, Titti
Corsi Dance Club, Szöcske Akrobatikus
Rock And Roll Klub, ABS zenekar, WeryTake zenekar) kívül távolról érkezett előadók, sőt, hírességek is szórakoztatták a
közönséget (Budapesti Utcaszínház, Rekop
György és Lorán Barnabás, a Karthago

A szombat este - akárcsak a péntek - utcabállal zárult. közben 22 órakor a már meg-

vesztek, amikor vasárnap hajnalban fáradtan, de sikerélrnénnyel zártuk a XlV. Tarka
Marhafesztivált.

együttes, Éles István, a Pécsi Flamenco
Együttes, a SoundCircus,
Muri Enikő,
Vikidál Gyula, Baricz Gergő).

tak mindazok, akik 2014. augusztus 8-9-ét
Bonyhádon töltötték!

Augusztus 9-én, szombaton - a már említett
színpadi rnűsorokon kívül - a művelödési

Augusztus 8-án, pénteken a művelődési
központ szabadtéri színpadánál már korán
reggel elindult az élet: az utolsó simítások

központ mögötti parkolóban a játék és tudomány csodás elegyeként jelent meg a már
hagyományosan visszatérő Elmés játékok
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B onyhádi T elepülési É rtéktár B izottság zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Tisztelt Bizottság!

A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ által benyújtott, a "T arka M arhafesztivál"
Bonyhádi Települési Értéktárba való felvételének javaslatát támogatom.

Bonyhád, 2015. január 5.

Tisztelettel:
dr. Füller Imre
Magyartarka Tenyésztők Egyesülete
ügyvezető igazgató

MAGYARTARKATENY~SZTÖK

EGYESÜLETEhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
715C B onvnád.
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezetlvállalkozás) neve:
Solymár Imre Városi Könyvtár
7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Kult Imréné
Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.
Telefonszám: 74/451-834
E-mail cím:kultne.agi@bokonyvt.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Völgységi Könyvfesztivál
2. A nemzeti érték szakterületenkénti
O agrár- és élelmiszergazdaság
O ipari és műszaki megoldások
O természeti környezet

kategóriák szerinti besorolása
O egészség és életmód
x kulturális örökség
O turizmus és vendéglátás

o épített környezet
O sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Bonyhád város

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési
O tájegységi
O rnegyeizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
o külhoni magyarság
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár az idei évben tizenötödik alkalommal
rendezi meg

a Völgységi

Könyvfesztivált.

A

programsorozat

2000-ben

egynapos

rendezvényként indult, majd az évek során háromnapos könyvfesztivállá nőtte ki magát.
Rendezvényünk évente, az Ünnepi Könyvhetet követő hétvégén kerül megrendezésre.
Célunk, hogy a város és a környező települések lakói
minél több kiadóval, kiadvánnyal ismerkedhessenek meg,
személyesen találkozhassanak közismert és közkedvelt írókkal, előadókkal,
kihasználva a kiadók árengedményeit, kedvezőbb áron szerezhessenek be színvonalas
kiadványokat,
azok, akik nem tudnak eljutni a fővárosi könyvfesztiválra, kapjanak egy kis ízelítőt a
könyvfesztiváli hangulatból és a színvonalas programokból.

Az évek során mind több kiadóval, előadóval sikerült tartós kapcsolatot kialakítani. Több
kiadó az első Könyvfesztivál

óta minden évben ellátogatott hozzánk, többek között a Nap

Kiadó, a Jelenkor Kiadó, a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány.
fordult már meg nálunk.

Könyvfesztiválunk

nyárindító program mind a résztvevők,

festői

A 13 év alatt közel 30 kiadó

környezetben

zajlik,

igazán

vonzó

mind a látogatók számára. Színes programjainkkal

igyekszünk minél több korosztály igényeinek megfelelni.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
;

Kiadói bemutatkozók

mellett számos Író-olvasó

találkozóra

is sor kerül a három nap

alatt. Olyan neves írókat igyekszünk meghívni, akik széles körben népszerűek,
látogatót vonzanak.
Nemcsak

Helyi alkotóknak

írók, költők,

hanem

is lehetőséget

képzőművészek,

szeretnénk

fotósok

így számos

adni a bemutatkozásra.

is megmutathatják

tehetségüket.

Emellett a fesztivál ideje alatt kézműves vásár is zajlik.
Rendkívül fontosnak tartjuk a gyerekek olvasóvá

nevelését,

az olvasás népszerűsítését,

ezért az ő számukra minden évben igényeiknek megfelelő programokat

találunk ki, népszerű

könyvek kiadóit és szerzőit, illusztrátorait próbáljuk megnyerni.
Volt már vendégünk

többek között Németh Kristóf, Barabás Éva, Berg Judit, Csukás

István, Fésűs Éva, Sándor Anikó,
Rakonczai Gábor, Böszönnényi
A Völgységben

székely, roma)

nemzetiségek

különlegessége,

adják a térség jellegzetes,

hogy programját a különböző

is színesítik. Eddigi fesztiváljainkon
képviseltette

Bán Mór, Zacher

mindhárom

sokszínű

nemzetiségek

nagy nemzetiség

(német,

már magát. A rendezvény zárónapján pedig már hagyománnyá

vált a "Futás a könyvért"

TEOL- futóverseny

Bonyhád"

így a sportolni vágyók is egyfajta módon kapcsolatba

- mozgalomhoz

Gábor,

Gyula is.

élő népcsoportok,

arculatát. A Könyvfesztiválunk
bemutatkozásai

Fejős Éva. Nagy Natália,

is, mely 2014-től csatlakozott

a "Mozdulj
kerülnek

könyvtárunkkal, rendezvényünkkel.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K u lc s t e r ü le t e k

•

K u lt ú r a

Elsődleges cél az olvasás népszerűsítése.

Programjainkon

találkozhat kortárs magyar szerzőkkel, megismerkedhetnek

a közönség személyesen
a mai magyar szép- és

szakirodalom jeles alakjaival és műveikkel valamint számos magyar könyvkiadó
kínálatával.

. "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

Népművészet, kézművesség
A könyvfesztiválra

kézműveseket is hívunk, hogy a közönség megismerkedhessen

mai magyar kézműves mesterségekkel
az üvegékszerekig

a

és művelőikkel. A fazekas termékektől kezdve

nagyon színes a kínálat. Az árusok némelyike bemutatót is tart,

hogy az érdeklődők láthassák, hogyan készül egy fonott kosár vagy éppen egy szőttes.
A fesztiválon résztvevő kézművesek túlnyomó részt környékbeliek.

•

Szórakozás
A rendezvény egyedi lehetőséget kínál a szabadidő tartalmas eltöltésére. A változatos,
szórakoztató különleges családi programok olyan páratlan lehetőséget kínálnak az ide
látogatóknak 3 napon keresztül, amilyet a közelben nem találhatnak: felnőtt és
gyermek író-olvasó találkozók, kiadói bernutatkozók, gyermekműsorok

(koncert,

bűvész, stb.) és programok, családi vetélkedők, vetítéses előadások közkedvelt
témákban (túrázás, egészség, sportsikerek, élménybeszámolók),

•

étel- és borkóstoló.

Nemzetiségi élet
Könyvfesztiváljainkon

a Völgységben élő nemzetiségek közül a német, a székely, a

roma és a felvidéki nemzetiség a legaktívabb. Ők rendszerint helyet kapnak a
rendezvényen, mely hagyományt a későbbiekben is szeretnénk folytatni. Néhány ilyen
jellegű program a teljesség igénye nélkül: .Lebt wohl im Ehebunde!" - Sok
boldogságot!: A kelengyétől amennyasszonyi
vándorkiállítása),
Geschichten

koszorúig (a Völgységi Múzeum

Udo Pörschke: Unter dem Buddha-Baum und zwölfweitere

című könyvének

bemutatója,

dr. Székely János: Cigány népismeret -

könyvbemutató, hagyományos cigány ételek bemutatója, kóstolója.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A rendezvény elnevezése könnyű és pontos beazonosítást
térséget,mind
Bonyhádon

rendezvény
és környékén

egy térségbe tartozás

tesz lehetövé, mind a

jellegét illetően. Ezen kívül a cím hozzájárul
élők, a "völgységiek",

sajátjuknak

tudhassák,

érzését. Helyi érték, hiszen a Völgységben

művészek mindig lehetőséget

kapnak

a bemutatkozásra

ahhoz is, hogy a
erősítve ezzel az

alkotó írők, költők,

a nagyobb

nyilvánosság

előtt.

A YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
té r sé g b e n
e g y e d ü lá lló ,
országos
p r o g r a m so r o z a t,
k o r o s z t á ly

m e ly t a r t a lm a s

szám ára.

P rogram ok

s z in t e n

is

k ü lö n le g e s n e k

s z ín e s

három

napos

é s m ű v e lő d é s i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
lehetőséget k ín á l m in d e n

k ik a p c s o ló d á s i
o ly a n

m o n d h a tó

k ín á la t a ,

m e ly

s z in t e

m in d e n

é r d e k lő d é s i

t e r ü le t e t f e lö le l

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
; honlapok, multimédiás források)
Tolnai Népújság
TEOL archívum
Völgységi Hírlevél
Bonyhád TV archívum
Tolnatáj TV archívum
Fortuna Rádió hírarchívum
A könyvtár honlapja: www.bokonyvt.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

Ill.
M ELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

B onyhádi

T e le p ü lé s i

É r té k tá r

B iz o t t s á g zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7150 Bonyhád,
Széchenyi tér 12.

Tisztelt Bizottság!
A Solymár Imre Városi Könyvtár által benyújtott "Völgységi

K ö n y v f e s z t iv á l"

nemzeti értéknek a

Bonyhádi Települési Értéktárba való felvételének javaslatát támogat juk.

Bonyhád, 2015. január 12.

Tisztelettel:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A

k o n y v fe s u iv á l

ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

és a szökőkút

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU

Harmadik alkalommal rendezték meg a Sotymár imre Városi KönyvA z ünnepélyes
megnyitó
tár munkatársai a Vólgystgi Könyvfesztivált.MLKJIHGFEDCBA
keretében a több mint tíz éve ..hallgatö" szököküt ismét működésbe
kezdett, aminek a jeleruévök nagyon örültek. Antal Mária könyvtángazgató. Potapi Árpád polgármester, valamint Bölcsföldi Árpád, a
rnunkálatok koordinátora köszöntöue az unneplöket, kiemel ve a Fllt6mú
Kft. es a Karmeme Polgári KOr segítségét il szép környezet kialakításában. A Jt:knl~,ók egy-egy pohár pezsgővel koccuuouak a jeles eseményen.

"

A Perczel kertben teláJlítmt könyvsatrakban kiadók köteteiveí ismerkedheltek meg az érdeklődök. és vásárolaanák meg azokat. A gyerekek
beneveztek a bonusz-gyűjtő versenybe, ~s fel-alá ~zaladgállak a feladatok tdjesi"téséheL. Aki nyugodtabb elfoglahságra vágyott, beülheten
vetítéssel egybekötött elöadasra, Külön sátor
egy -cgy kön y vbemuratóra.
várra II rnesekedvelö apróságokat. és a kézműves foglalkozások keretében IS kiprőbalharták magukat, avagy íjásztudásukat. Vagyis elmondhareLeJI a hérvégén

Juk. hogy

senki nem unatkozou.

aki ellátogatott

il

kony vtárhoz.

A vízhordast kicsi gyermekeknél

nehéz. feladatnak

tarthatnánk.

csak-

hogy jelen esetben CL azért volt nehezen teljesíthető feladat. rnert a
szökékuthoz futva onnan fél decititeres apró vödörben kellen hODlJ ;1
•

Ill'

o

vize: _.ennek koszonhetöcn

_ J r

,

aki belepouyuru

uern rs fogyott ki a murucio a. kútbót. Akadt.

a vízbe, és akadt aki az ellenfél kancsójába

a rnegszerzen rnennyrséget.

A kötélhüzas

tÖ(WlIC

he

is nagy sikert aratou. Mind

it

es" rnókusok, Keményekleszunk. SIvatagI roham
esigak. Puma - remekul érezte magát a verseny során
A kétéves HaJT)' Poner Klubot játékkul
unnepelrék a gyerekek.
kulonbozö feladatokat keltett tcíjesítemuk. Az egyik legsrkeresebb ilL vou.
amikor egymás arcát kellen krfessék. persze ':CSCI nélkül. Nagyon
élvezlék a srácok. hogy al ujjukat b.:l.:dughalják a fesrékbe es mazolhalják egymásr. Knutszerzö feladatuk voltak ezek. i:I végén ajándéko!
kaptak il legügyesebbek. Természetcsen a szülinapi [Ortu scm ITIllf,lJI el.
sepnln lovagló bos zorkánnyal ~ tetején.
Szornbaton Bakó Lászlo várdorubi alkoto - tőle szok.ulan anyaggal
próbálkozva, hisz Ó kötömboket szerét forrnázni - grpszbó! készítette ci
az. Ismeretlen ölvasö szobrát. A keuényuou konyvet jelképezé tükörbe
sokan belenéztek. a figyelmesebbek
J k ony vtár épuleict IS megtalálnatták a .xcrok között".
negy csapa! - Alvin

A konyvtar

es

Loska Kft. álllil meghirdetett Bóbita pályázatra több
érkez.eu. amelyek a konyvtárban megrekimhetök
R;IJZ
kicmclt ds6 Jjjat kapun Péter Mánon, ezenkívül díjazták
il

rniru 200 alkotás

kategóriában
DUIIII,J,

;-"'-,,-,(Ill.

O~

Ttppha , unt! Greta, Kurucz Zsaneu, M Il':S k: Ediua,

Koch Laura. Szeles CSilla, voros Viktor, Tarnóczky
(jóhl R..lrnölla. (jl'ún Moruka. Domotor E~a alk otását. A [OIÓ

Szinte nem is lehel felsorulru
De volt egy' produkció,

Langaléta Garaounciások.
gólyalábon

állva,

:)..lrko/,l Z~lll"lllna.

bouyhadi

Arufl

lák nuísorán.

k.ltcgÓrraball

Jíjat adtak ki, a gydzte,.

egyetlen

Tabajdi

Teodóra

egy

terl ~ kepeL<JgeplCt Ilyen

Elsókoretesek
geneknek

mulatkul.t& be egy pavilonban.

lilu, cimú

uovellafüzérében

~ZÜIeI

Horváth

tragikusan

Ferenc: Ide-

korai elveszté-

~c161.szerelemről. vágyról. családról egyaránt olvashatnak. Litkai Gergcty: Nekem X LIIllÚ KOlCl/! rádios rmlsorok válogaró osszegzese. Ger·
gely viccesen megjegyezte. hogy kissé tudathasadasos dolog elsökotetesnek lenni Pongóval es Berecz Jánossal egyszerre. A l . E mái nap szül
círnű verseskötet írója, Aleua Vid irodalomtanár végzenséggel könyvesboltban dolgozik. Férfi és nöi hangra íródó verseket egyaránt ír, ezért a
telemás álnév
akadályversenyét.
Szembarra
megrurdeuék
a választókeruletek
nég)' csapat nevezett be: Filóné Ferencz Ibolya. Vászari Tibor.
Pali Gábor, illetn: Lovász Tibor képviselők drukkottak a csapáruknak.

amelyre

~ Igyáatek

IS gyóLekrnha

segíteni

őket.

A fára rogzueu

nuíanyag

szemeicskusarba nernis volt olyan egyszerű betalaírn. rruru az: sokan
gondolruik
Voll retlexjáték , CI rmlveltségi
Ieladatoknál
,lZ okozta i.V
c:g} lk legnagyohh kcrdést , hngy Ille! yik a leghangosabb
állat (il barna).

d programokat.

amelyet

SLÓ

Ők neg yen fergeteges hangulalot

a kozonscge;

konyvrnulyoknak"

volt a klllalar

akkora

még nem hagyharunk

is bevonva

utuláít

rnúsorukba.

nelkul:

tercrrucuck

i\ ..kurtal.íbu

kozonscg jól szórukozou

M ú té

a langatc

R éka
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P e r c z e l k e r tb e n

A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár harmadszor rendezi
meg a Völgységi Könyvfesztivált június 20-tóI 23-ig. A
rendezvény sokkal több a könyvek vásáránál - mnndja Antal
Mária az intézmény ígazgatű] a.
- A program rnottójául Supka Géza gondolatait választottuk: n' ••az évnek
egyik napján az ország minden városában és falujában könyvnap

rendeztessék .•.gerincét a festői könyvvásár teszi, amely a városnak lehetőleg
valamely csendes terén, amennyire lehetséges, hisrónai épületnek vagy
természeti szépségnek keretében folyik le ...••. Supka szinte nekünk írta ezeket
a sorokat. Nincs alkalmasabb hely, mint a mi Perczel kastélyunk es az azt
körülvevő, a fesztivál kezdetére megújulő park. Mivel harmadszor szervezzük
a programot, vannak már tapasztalataink. Az előző években a látogatottság bár évről évre növekedett - alulmúlta a várakozásunkat.
Ám erőt adnak
Domokos Mátyás akadémikus szavai, aki vendégként volt jelen a tavalyi
fesztiválon: ..Köszönörn, hogy itt Ichettem. Kérem, ne adják fel.
Megfogadtuk a tanácsát és már hónapokkalezelött megkezdtük a
készülődést. Rajz- és Iotópályázatot írtunk ki a Loska Kft. -Fuji Foto
Centrummal közosen, amelyre szép számmal érkeztek palyamunkák. Ennek
eredményhirdetését a fesztivál megnyitójan tartjuk. Olyan játékot találtunk ki
- bonusz-gyűjtő verseny - amellyel a szórakoztatás, az ismeretátadás a
szándékunk és az, hogy visszajelzésekhez Jussunk a fesztivállal kapcsolatban.
Ennek födija egy szines televízió. A kiadókkal való találkozás, a rendkivül
kedvezményes könyvvásárlás mellett az idén járulékes prograrnek tömeget
ajánljuk az érdeklődöknek. Ezeket úgy állitottuk össze, hogy a lakosság
minden rétege, nunden kerosztály megtalálhassa a számítását. Több olyan
lehetőséget kinálunk, ahol nagyszülő, szülö és gyerek eg,v időben talál
elfoglaltságot. VagY: tudjuk, hogy az utazás sokakat érdekel, ezért olyan
érdekes embereket hívtunk meg, rnint Régi Tamás Alrika-kutató.
Természetesen ezekhez az elöadásokhoz, beszélgetésekhez. szőrakoztatő
alkalmakhoz nundig kapcsolódik egy-egy jelenlévő könyvkiadó, Több mint
félezer könyvkiadót kerestünk meg. Pozitiv választ huszonöttol kaptunk.
Kellemes meglepetés volt, hogy a rendezvények szereplöi nagyon
H,

kedvezményesen vállaltak a Iellépéseket,
hogy a bonyhádi vállalkozók közül
sokan álltak mögénk. Az önkormányzat is magáénak érzi a rendezvényt. A
Fütornü Kft. ez alkalomra újjávarázsolja
a Perczel kertet: diszkiviláguasunk,
müködő szökökutunk
lesz. Mindenki a lehetőségeihez mérten támogat
minket. Ki díjakkal. ki pénzzel, ki rnunkával segít a mcgvalósitasban.
Olvasóink már tavasz óta érdeklődnek, hogy milyen feladataik lesznek.
Barabás Éva, az RTL Klub népszerű musorvezetője ígazi lokalpatriótaként
van segítségünkre. Az elökészitésben,
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szervezésben rengeteget dolgozott, s
így tesz a fesztiválon is. Mindez jó érzéssel tölt el. Remélem. hogy a
Völgységi Könyvlesztivált
néhány év múlva a kistérség egyik meghatározó
rendezvényeként tartják számon, hogy a kiadók akkor már önként fognak
Jelentkezni es rangot jelent majd, lwgy in lehetnek, hogy a városban élők is
magukérrak fogják tekinteni és értéken kezelni a könyveknek es
programoknak ezt a seregszernléjét.
A Völgységí

Könyvíesztivál

programja

J uni us 20, péntek
13.30 A fesztivál megnyitása. Közremüködik
a Völgység Néptánc Együttes
14.00 A Bóbita rajz- és Iotópályázat
eredményhirdetése es kiállításának
megnyitója
14.30 "Bármi lehetsz" - a digitális Iotózás rejtelmei - LOSOllCZ J ózsef
előadása és pályázat kihirdetése
15.00 Dr. Kovács Lajos: A halálnak éve az elmúlt évek legjelentősebb
bünügyei - könyvbemutató
16.00 Hogyan lettem első kötetes - Az Ünnepi Könyvhét első köteteseinek
találkozója
17.30 Találkozó Dr. Papp Lajos szivsebész professzorral
18.00 Szülö-gyerek piknik
18.30 Szokoli Tamás es az Aréna együttes bemutatja a Nem történt semmi
cimü kötetet

19.30 Szendrö Szabolcs: Féllábbal
könyvbemutató
21.00 Zsongtörök

a hegycsúcson - diavetítéssel

egybekötött

21, szombat
10.00 Solymár Imre: A dél-dunántúli németek rnentalitása es dr. Laszló Péter:
Fehérlaposok
Mint oldott kéve könyveinek bemutatója
10.00 Választókerületek akadályversenye
11.00 Jonatán vetélkedő
11.30 A Cicert ..) Kiadó bemutatkozása. Vendegek. Babay Bernadette es
Tarcsal Szabó Tibor
14.00 Udvari Gábor: Kina - filrnvetitessel egybekötött előadás es a Kalandor

Június

