
































1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

Javaslat a  

„Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivál  
települési és tájegységi értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: Szarvas Irén. 

Bonyhád, 2017. december 7. 
 

 

 

 

I. 

A JAVASLATTEV  ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Szarvas Irén 

Levelezési cím: 7173 Zomba, Paradicsompuszta 1.3. 

Telefonszám: 06-20/377-2377 

E-mail cím: ircsi.szarvas@gmail.com 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése: „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivál 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód  □ épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet □ turizmus  

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

Bonyhádi rendezvénytér és térségi települések. Szervez : Bukovinai Székelyek Országos 
Szövetsége. Bonyhád, Dózsa György u. 29. Honlap: www.bukovina.hu 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

Völgységi Tájegységi Értéktár 

 

 települési  tájegységi □ megyei □ külhoni magyarság 

    

    

 

 

http://www.bukovina.hu/


5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 

Bemutatás: a „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivál magyarországi 
rendezvénye a bukovinai kötődésű, kulturális alapon megkülönböztethető bukovinai 
székelység rendezvénye. A népesség az egykor Székelyföldön (Csíkszék, Háromszék, 
Udvarhelyszék) élő, határvidéket őrző székelység azon csoportja, amely az 1764. január 7-

én zajlott madéfalvi veszedelmet (Siculicidium) követően Bukovinában talált menedéket, s 
amelyet onnan hét emberöltő után, 1941 tavaszán a Bácskába, majd 1945 márciusában a 
Völgységbe, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyékbe telepítettek. 

A fesztivál magyarországi helyszínét évről évre a Bukovinai Székelyek Országos 
Szövetsége (BSZOSZ) szervezi Bonyhádon és a környező településeken, általában 
augusztus első hétvégéjén. A rendezvény nemzetközi, évente változó létszámú, általában 
négy-öt ország helyszínein – Lengyelország, Ukrajna, Románia, Magyarország, Szlovákia – 

zajlik. A fesztiválszervező országok települései, szervezetei minden év januárjában 
szerződésben fejezik ki rendezői szándékukat deklarálva a fesztivál szabályzatát. 

A 2017. évi programszabályzat szerint a fesztivál céljai a következők (3. oldal):  

1. „A többnemzetiségű bukovinai kultúra gazdagságának és Bukovina népeinek ének, 
tánc, népzene, szertartások és népszokások bemutatása a színpadi előadásokon. 

2. A bukovinai folklór megóvása Bukovinában és a Bukovinából elszármazottak 
körében Lengyelországban, Magyarországon, Szlovákiában, Szerbiában és Bosznia-

Hercegovinában, akik számára a „Bukovinai Találkozások” lehetőséget nyújt 
Bukovinával és a még ott élő népekkel történő kapcsolat megteremtésére. 

3. A bukovinaiak számára a saját kultúrájuk, történelmük megismerésének és 
megértésének könnyítése, valamint azon értékek felmutatása, amelyekkel nemzetük 
hozzájárult e régió hagyományainak megteremtéséhez. 

4. A bukovinai közösségi öntudat kialakítása és erősítése főleg a fiatalság körében. 

5. A bukovinaiak egymás felé közeledésének és megismerésének művészeti bemutatók és 
személyes kapcsolatok útján történő elősegítése a fesztivál résztvevői körében. 

6. Regionális és nemzetközi kulturális együttműködés. 

7. Európai nemzetek közeledése és megismerése az őket képviselő csoportokon 

keresztül. 

8. Egy nagy nemzetközi rendezvény megszervezése, egy olyan rendezvényé, amely 
rámutat arra, hogy milyen fontos helyet foglal el a kultúra a megismerés és az 
egyetértés folyamatában. 

9. A nemzetek feletti bukovinai értékek bemutatása azokon a megnyilvánulásokon 
keresztül, amelyek a megértésben, tisztelettartásban és a toleranciában élnek az 

egymás iránti jó szomszédsági együttlétben a nemzeti csoportok körében. 

10. Bukovina népszerűsítése, mint harmonikus megértés és együttműködés lehetőségének 

példája a saját nemzeti és kulturális önazonosulás megtartásának megőrzésében. 

A fesztivál nem vetélkedő.” 



Története: a rendezvényt első alkalommal a bukovinai lengyelek szervezték meg 
Jastrowieban, 1990. június 22-24. között. Az esemény a „Csadeci Górálok Folklór 
Fesztiválja” nevet viselte, s amelyen a hazai lengyel hagyományőrzők mellett egy romániai 
és egy ukrajnai lengyel is bemutatkozott. A rendezvény Kazimierz Feleszko nyelvész, a 
Varsói egyetem professzora és Zbiegniew Kowalski néprajzkutató, a Piłai Kultúrház 
munkatársa közreműködésével született meg. Az ideát az 1986-ban alakult „Jastrowiacy” 
hagyományőrző együttes tevékenysége szolgáltatta, amelynek tagjai ma Jastrowie város 
lakói, s akik eredetileg Bukovinából kitelepített lengyelek.  

1992-től a rendezvény felvette a „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivál 
nevet. A fesztivál főszervezői 1996-ban vették fel a kapcsolatot a BSZOSZ 

elődszervezetével, a Székely Szövetséggel. 1997. május 1-3. között zajlott az első fesztivál 
Bonyhádon, a Szövetség egyik tagegyesületének, a Bonyhádi Székely Kör szervezésben; ez 
volt a hetedik fesztivál. 1999-től a BSZOSZ minden évben vállalta a fesztivál 
megrendezését és a Romániával és Ukrajnával, majd később Szlovákiával kibővült 
helyszínekről érkező hagyományőrző csoportok vendégül látását. 

A rendezvény elemei: pénteki napon általában néprajzi témájú kiállításmegnyitóval és 
folklórműsorral induló fesztivál fő napját a szombati jelenti, amelynek gyakori elemei: a 

konferencia, könyvbemutató, székely könyvvásár, székely ételek kóstolója és népi kirakodó 
vásár. A délutáni program népviseletes felvonulással, menettánccal kezdődik, nemzetközi 
folklórbemutatóval folytatódik és nemzetközi táncházzal zárul. A vasárnapi nap a 
„Szomszédolás” napja, amikor a külföldi fesztiválcsoportokat a szervező szövetség 
tagegyesületei saját településeiken látnak vendégül. 

A fesztivál fontosságát a következőképpen fogalmazta meg Zbiegniew Kowalski 
néprajzkutató: „A Bukovinai Találkozások jelképezi e régió multikulturális hagyományait és 
évszázadokon át tartó nyíltságát is. Rámutat arra, hogy milyen fontos helyet foglal el a 

megértés folyamatában a kultúra: befolyásolja a bukovinai közösség öntudatának alakulását 
főleg az ifjúság körében, közelebb hoz és egyesít, könnyedén legyőzi a „saját” és „idegen” 
határát.” 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

A rendezvény közel három évtizedes története során élő kapcsolatot teremtett a valaha 
Bukovinában élt és a jelenleg is ott élő európai nemzetiségek között. A rendezvény nagy 
fontossággal bír a bukovinai székelység származástudatának, identitásának erősítésében. 

Csak 1999 és 2009 között 24 bukovinai székely tagegyesület 60 alkalommal utazott el a 

fesztivál négy-öt helyszínére.  

A kulturális kapcsolatok ápolásán túlmutat a fesztivál, hiszen a rendezvénynek 

köszönhetően Bonyhád és Jastrowie 2005-ben testvértelepülési szerződést kötött, s azóta 
még szorosabb kapcsolat a lengyelországi és a magyar önkormányzatok, intézmények és 
civil szervezetek között. 

Bonyhád és a völgységi települések életében jelentős esemény a rendezvény, a város 

szálláshelyeit elfoglalják a külföldi csoportok és a határon túli tagegyesületek. A külföldi 
vendégek létszáma 200-250 fő, a határon túlról érkezők létszáma körülbelül 150-180 fő, a 
hazai csoportok létszáma körülbelül 600-800 fő. A szálláshelyeken túl az éttermek, a kisebb-

nagyobb üzletek és a Bonyhádi Termálfürdő számára is bevételnövelő tényező a fesztivál. 



7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források):  

Szarvas Irén: „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivál (In: Továbbélő 
kultúránk – Húsz éves a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. Szerk.: Szarvas 

Irén és Osipowicz Stanislaw. Bonyhád, 2010. 192-198. oldal) 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

https://bukowina.rck.pila.pl/ (MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORYSTYCZNY 
"BUKOWIŃSKIE SPOTKANIA" – magyar nyelven is elérhető tartalommal) 

www.bukovina.hu (Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége) 

 

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 

__________________ 

1. Fotók 

 

 

 

 

https://bukowina.rck.pila.pl/
http://www.bukovina.hu/


 

 

   

 



   

         

 

    

 

    



   

 

     

 

Fotók: Losoncz József, Hanczár Gergő, László Boldizsár, Szarvas Irén 

 

2. Videók 

https://www.youtube.com/watch?v=x4ycPkjf_gg 

https://www.youtube.com/watch?v=tm4qx7EbJ7o 

3. Együttműködési megállapodás 2017 (pdf) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x4ycPkjf_gg
https://www.youtube.com/watch?v=tm4qx7EbJ7o


 



 



 



 



 



 





4. A programtervezet és szabályzat (2017. évi) 

 

 



 



 

 



 



 



 



 



 



5. Bukovináról (Forrás: Eduard von Fischer: Bukovina – Általános helytörténet. In: 
Fesztiválkatalógus 2010. 24-29. oldal) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



6. Bukovina 1910-ben. Forrás: 2010. évi fesztiválkatalógus 36. oldal 

 

 



7. Bukovina nemzetiségei 1930-ban. Forrás: 2010. évi fesztiválkatalógus 38. oldal 

 



8. Bukovinai magyar települések 1930-ban. Forrás: 2010. évi fesztiválkatalógus 41. 
oldal 

 



9. Potápi Árpád János köszöntője. Forrás: 2007. évi fesztiválkatalógus 11. oldal 

 



10. Tetiana Tatarcsuk köszöntője. Forrás: 2012. évi fesztiválkatalógus 11. oldal 

 



11. Zbigniew Kowalski köszöntője. Forrás: 2016. évi fesztiválkatalógus 9. oldal 

 

 



 



12. Fesztiválprogramok 2009-2017 között: csatolva kilenc darab dokumentum 

a) 2009. évi „Bukovinai Találkozások” programja: 

 

 



b) 2010. évi „Bukovinai Találkozások” programja 

 

 

 



c) 2011. évi „Bukovinai Találkozások” programja 

 

 

 



d) 2012. évi „Bukovinai Találkozások” programja 

 

 

 



e) 2013. évi „Bukovinai Találkozások” programja 

 

 



 

 

 

 



f) 2014. évi „Bukovinai Találkozások” programja 

 

 



 

 

 



g) 2015.évi „Bukovinai Találkozások” programja 

 

 



 

h) 2016. évi „Bukovinai Találkozások” programja 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



i) 2017. évi „Bukovinai Találkozások” programja 

 

 



 

 

 

 

13. Szarvas Irén: „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztivál című esszéje 
(In: Továbbélő kultúránk – Húsz éves a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 
1989-2009. Völgység Nyomda, Bonyhád 2010. Szerk. Szarvas Irén és Osipowicz 
Stanislaw 192-198. oldal) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 
 

Javaslat a  

„Kismányoki római katolikus templom (Székely templom)” 

 tájegységi értéktárba történ  felvételéhez 

 

Készítette: 
Szabó Béláné (név) 

 

............................................................. (aláírás) 
 (Bonyhád, 2017. december 3.) 

(P. H.) 

I. 

A JAVASLATTEV  ADATAI 

 

1. Szabó Béláné 

 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Szabó Béláné 

Levelezési cím: 7356 Kismányok, Kossuth 26/a 

Telefonszám: 70-9434600 

E-mail cím: potyi60@tolna.net 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése:  

Kismányoki római katolikus templom (Székely templom) 

2.  A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód  épített környezet 
□ ipari és műszaki megoldások  □ kulturális örökség □ sport 
□ természeti környezet □ turizmus  

   

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 

7356 Kismányok, Kossuth Lajos utca 33. 

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 kismányoki imaház kertjében 1979-ben, Illés Albert pappá szentelésének 
alkalmából, hálaadásból Gáspár István állított faragott kis székely kaput és feszületet. Ezek 

voltak az első faragott kegytárgyak, amelyek alapját képezték a mai székely motívumokkal 
díszített épített környezetnek. 

A templom 1988 áprilisától 1989. október 8-áig épült Holczer József pécsi 
építészmérnök tervei alapján. Eredetileg pár darab székely faragott tárgyat- tabernákulum, 
keresztelő kút, gyertyatartó – adományozott páter Illés Albert jezsuita atya a kápolnába. 
Ezeket látva, a Nagymányokról kitelepített Leicht Ádám a következőt mondta: „Ezek a 

faragások felbecsülhetetlen értéket képviselnek, ezeknek egy szép keretet kellene adni! 
Kellene építeni egy gyönyörű templomot!” 

A kezdeti törekvések támogatásában nem volt egyetértés. Sperber Anna kitartó 
törekvésének, szakmailag megalapozott elképzelésének, fáradhatatlan kitartásának 
eredményeként kezdődött el az építkezés. 

A Kismányokon élő Jézus Szíve Társaság tagjai, Sperber Anna és Csillag Etelka 
mindvégig a „jó gazda gondosságával” aktívan részt vettek a kivitelezésben, szervezésben 
Lovinusz Mihály plébánossal együtt. Németországból érkezett az építőanyag, a pénzbeli 
hozzájárulást a Svájcban élő Mária Buchers gyűjtötte. A szerény anyagi támogatáson kívül a 
segédmunkát lakossága adta: katolikus és evangélikus felekezetűek egyaránt segítettek.  

A templom falai kisméretű téglából, tetőzete cserépből készült. További berendezési 

tárgyait – padok, gyertyatartók, feszületek, képkeretek, székely kapu, szószék, oltárok – 

Gáspár István és Tusa János székely fafaragók készítették. A templomban látható (faragott) 
és a kálvária (gipsz) stációit megrendelésre Máriahegyi János restauráló és épületszobrász 
készítette. Az ő keze munkája a főbejárattól balra és jobbra elhelyezett Szent Antal és Szent 
József szobor is. Az épület mennyezete (koporsó fedelű) is fával burkolt. A szentélyt 

székely kapu díszíti. Az oldalsó oltárban található az a hársfából készült Mária szobor is, 
melyet a bukovinai székelyek a hadikfalvi templomból vittek magukkal a kitelepítésükkor, s 
amelyet a bácskai meneküléskor szekérderékban hoztak magukkal a faluba.  

Az elektromos orgona szintén Leicht Ádám és felesége Angéla adománya. 

A templomot 1989. október 8-án Cserháti József megyés püspök szentelte fel a 

Magyarok Nagyasszonyának ajánlva. Ezen az eseményen mondta Leicht Ádám, hogy: „A 

svábok kitelepítésének és a székelyek betelepítésének megbékélésére is kellett e templomnak 
megépülni.” 

1991-ben a svájciak további adományából elkészült a templomkertben a kálvária is. A 

melléképület mögötti domboldalon, a Mecsek oldalában kiépítettek egy csodálatos 
keresztutat, míg az udvarban, a régi gazdasági épületből zarándokszállást alakítottak ki. 

A toronyban két harang lakik, mindkettő felülütős módszerrel szólal meg. A kisharang 

Ibafából származik, a nagyharang megrendelésre készült. A nagyharang 202 kg-os, 67,6 cm 

alsó átmérőjű, D2 alaphangú. Öntötte Rudolf Perner a németországi Passauban 1988-ban. 

Felirata egyik oldalán a palástján: MARIA KÖNIGIN DES FRIEDENS BESCHÜTZE UNS. Másik oldalán a 
paláston a Perner logó látható. A kisharang 82 kg-os, 52 cm alsó átmérőjű, Eisz2/F2 
alaphangú. Öntötte Rudle Ignác Pécsen 1925-ben. Felirata egyik oldalán a palástján: KORPÁD 

KÖZSÉG ADOMÁNYA 1925. Másik oldalán a paláston: ÖNTÖTTE RUEPPRECHT TESTVÉREK - ÖNTÖDE RUDLE 

IGNÁC 1925 



A templom és a környezete napjainkban is fejlődik, gazdagodik. A felszentelést 
követően a Székelyföldről érkezett Szabó Árpád, csíkcsicsói fafaragó mester csillárokat 
adományozott és szerelt fel, mivel a meglévőket nem odaillő külleműnek ítélte. A csillár 
érdekessége, hogy láncszemei egyetlen darab anyagból kifaragott füzérek, azaz toldás nélkül 
készültek.  

A székelyek betelepítésének 60. évfordulójára, 2005-ben a Kismányokért Egyesület - 
egy helyi vállalkozó támogatásával és felajánlásával - kopjafát állíttatott a templomkertben. 

A faragás Illés Attila helyi lakos keze munkáját dicséri. 2011-2012-ben a templom padjai és 
szentélye az erdélyi Mózes manufaktúra párnahuzataival és szőnyegével gazdagodott.  

2017. október 8-án került sor a székely porta alapkő letételére, amely a tervek szerint 

az imaház udvarán épül fel abból a célból, hogy a székely fazsindelyes (dránicás) házat, a 

székely berendezési és használati tárgyakat bemutassák. A tájház felépítését Illés Tibor, a 
Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének jelenlegi elnöke kezdeményezte. 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

A templom székely fafaragásaival országosan is egyedülálló értéket képvisel. A 

kismányoki búcsú időpontja az október 8-ához közelebb eső hétvége, amely napon 

búcsújáró zarándokok látogatnak el a kistelepülésre. Az ünnepi szentmisének köszönhetően 
az építészeti érték szélesebben vett funkciójában, mint búcsújáróhely is működik. Az 

egyházi szertartás mellett kulturális program keretében a bukovinai székely hagyományokat 

is ápolják. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források):  

http://www.kismanyok.hu/telepulesunkrol/a-katolikus-szekely-templom 

http://www.magyarharangok.hu/kismanyok.html 

http://epa.oszk.hu/03000/03018/00084/pdf/EPA003018_honismeret_1989_01_073-074.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=GYmK8eMk91g (TTT felvétel a 2017. évi búcsú 
szentmiséjéről és az esemény híradása) 

https://eurocom.wordpress.com/2017/11/02/hosszu-es-rogos-volt-a-bukovinai-hazatlanok-

utja-az-anyaorszagig-2-resz-foter/ 

Körtvélyesi Erzsébet, Takács Zsuzsa: Vendégváró, Látnivalók Tolna megyében Well PRes 
Kiadó 1996. 

Kóka Rozália: Napsugár kisasszonyok I. kötet Pillangó Kiadó 2012. Etelka a nép leánya 
fejezet 8-21. oldal 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  

www.kismanyok.hu 

 

III. MELLÉKLETEK 

http://www.kismanyok.hu/telepulesunkrol/a-katolikus-szekely-templom
http://www.magyarharangok.hu/kismanyok.html
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00084/pdf/EPA003018_honismeret_1989_01_073-074.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GYmK8eMk91g
https://eurocom.wordpress.com/2017/11/02/hosszu-es-rogos-volt-a-bukovinai-hazatlanok-utja-az-anyaorszagig-2-resz-foter/
https://eurocom.wordpress.com/2017/11/02/hosszu-es-rogos-volt-a-bukovinai-hazatlanok-utja-az-anyaorszagig-2-resz-foter/
http://www.kismanyok.hu/


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 

  

  

    

  



   

 

  

 

    

 



  

 

  

 

   

 



        

 

                      

Fotók: Szarvas Irén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internetes cikk: 

http://foter.ro/cikk/20171020_hosszu_es_rogos_volt_a_bukovinai_hazatlanok_utja_az_anya

orszagig 

 

http://foter.ro/cikk/20171020_hosszu_es_rogos_volt_a_bukovinai_hazatlanok_utja_az_anyaorszagig
http://foter.ro/cikk/20171020_hosszu_es_rogos_volt_a_bukovinai_hazatlanok_utja_az_anyaorszagig


 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

Forrás: 
http://foter.ro/cikk/20171020_hosszu_es_rogos_volt_a_bukovinai_hazatlanok_utja_az_anya

orszagig 

 

http://foter.ro/cikk/20171020_hosszu_es_rogos_volt_a_bukovinai_hazatlanok_utja_az_anyaorszagig
http://foter.ro/cikk/20171020_hosszu_es_rogos_volt_a_bukovinai_hazatlanok_utja_az_anyaorszagig


1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat  

Rónai Józsefné  
 [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történ  felvételéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 
Köhlerné Koch Ilona 

……………………………………………………. (aláírás) 
Bonyhád, 2017. november 22. (P. H.) 

 



 

I. A JAVASLATTEV  ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
                   Bonyhádi Német Önkormányzat 

Bonyhád 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 

2.   A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
 

Név: Köhlerné Koch Ilona 

Levelezési cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 
Telefonszám: 30-348-9498 

E-mail cím: kohlerne@gmail.com 

 

 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

 

1. A nemzeti érték megnevezése: Rónai Józsefné 

 

 

 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 agrár- és 
élelmiszergazdaság 

 egészség és életmód  épített környezet 

 ipari és műszaki 
megoldások 

x kulturális örökség  sport 

 természeti környezet  turizmus és vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Bonyhád Város 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

 x települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kohlerne@gmail.com


Rónai Józsefné  
(1943-2015) 

 

Rónai Józsefné, szül. Kiszler Teréz, 1943. december 25-én Cikón, német nemzetiségi 
családban látta meg a napvilágot. Még gyerekként családja körében tett szert a német népdal 
és az éneklés szeretetére. 

Mottója volt: „Az éneklés gyógyítja a lelket…” 

Nagyon fontosnak tartotta a zenét, ezért többször idézte Kodályt: 
„A zene megszépíti az éneklő ember és mások lelkét is.” 

A Pécsi Tanárképző Főiskolán tanult magyar, német és ének szakon. Főiskolai 
tanulmányait követően nyugdíjazásáig a bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában 
tanított. Még lelkes fiatal, amikor a ’60-as évek végén segített Bonyhádon a németoktatás 
alapozásában. Ott volt, amikor 1971-ben bevezették a Vörösmarty Mihály Általános 
Iskolában a nemzetiségi oktatást is. Jelentős szerepe vállalt, amikor az 1986/1987-es tanévben 

bevezetésre került a két-tannyelvű nemzetiségi németoktatás. Az idő múlásával kiszélesedett a 
német nyelvoktatás. 

Így történhetett, hogy a tanárnő a lelkes fiúkkal és lányokkal a helyi német klub 
rendezvényein – az idősebb generáció legnagyobb örömére – német népdalokat és 
gyermekjátékokat adott elő. Később a diákokkal az édesanyja által gyűjtött betlehemest 
mutatták be Bonyhádon és környékén. A 80-as években diákjai a „Nyújtsd baráti jobbot” 
vetélkedőn és a békéscsabai Nemzetiségi Úttörőfesztiválon mutatták be tudásukat, ahol 
szintén nagy sikerük volt. A Rolf Zukowski versenyre is benevezett tanulóival, ahol 
bemutatták a „Madárlakodalom” c. darabot, mellyel első helyezést értek el. 

Tanárként 36 éven keresztül vezette a Vörösmarty Mihály Általános Iskola kórusát, 
kísérte azt külföldi útjaira. A Bonyhád és németországi testvérvárosai közötti kapcsolatok 
kiépítésében és ápolásában is segédkezet nyújtott. Később létrehozott egy német 
gyermekjáték és népdal-szakkört is, ahol a gyerekek óriási lelkesedéssel adták elő a színpadra 
állított német nemzetiségi hagyományokat. 

A ’80-as és ’90-es években először csoportvezetőként, majd mint táborvezető működött 
közre a Váraljai Német Nemzetiségi Olvasótáborban, ahol a gyerekek és fiatalok közelebbi 
ismeretséget köthettek a „sváb” hagyományokkal, ételekkel, táncokkal, dalokkal és versekkel. 

Az ifjúsági kórus és a bonyhádi Városi Vegyes Kórus vezetése után átvette a Német 
Nemzetiségi Egyesület kórusának vezetését, melynek 2013-ig állt az élén. Rónai Józsefné 
nagy hozzáértéssel és lelkesen állította össze a dalcsokrokat, figyelt az egységes hangzás 
elérésére, függetlenül attól, hogy népdalról, vagy templomi énekről volt-e szó. 

Szülőfalujában, Cikón hosszú éveken keresztül működött a vezetése alatt a német 
népdalkör, amely szoros kapcsolatot ápolt a környék kórusaival. Emellett a Kisdorogon 9 éve 
alakult német nemzetiségi kórust is vezette. Együtteseivel rendszeresen közreműködött 
egyházi, egyházzenei rendezvényeken is (német mise Pécsett, a Német Nemzetiségi 
Egyházzene Ünnepe). 

Már diákévei óta érdeklődött a honismeret, a népszokások, hagyományok iránt. Édesanyja 
helytörténeti jelentőségű könyvének készítésében is sokat segített (Ilona Kiszler: Bei uns in 
Cikó). Népdalgyűjteménye örök kincs, melyben a környék dalai fennmaradtak és elérhetőek 
az utókor számára. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a cikói tájház, német és székely 
szobájának létrehozásában is. 

 

 

 



Munkáját elismerték: 
1994 Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (nemzetiségi tevékenységért) 
1999 Merész Konrád-díj (Bonyhád város alapította - kiemelkedő pedagógiai és közéleti 
tevékenységért) 
2000 A Tolna megyei Németségért - Für das Ungarndeutschtum in der Tolnau 

2007 Emléklap a honismereti mozgalomban végzett kiemelkedő munkáért 
2007 Stefan-Kerner-Preis 

2008 KÓTA-Díj nemzetiségi kategóriában, a 2007 évi munkájáért 
2010 „Ehrennadel in Gold” – az Országos Német Önkormányzat legrangosabb kitüntetése 

2013 Pro Cultura Minoritatum Hungariae (Für die Kultur der Minderheiten in Ungarn) 
 

Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern,  
singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. 

(Epheser 5.19) 

 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 
Mint a Cikói Német Önkormányzat elnöke, a Tolna megyei Német Nemzetiségi 
Önkormányzatok Szövetségnek vezetőségi tagja, valamint a Magyarországi Német Ének-, 

Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat der Ungarndeutschen Chöre, Kapellen und 

Tanzgruppen) Egyházzenei Szekciójának alelnöke, kiválóan tudta hasznosítani gazdag 
tapasztalatait. Segítőkészsége, értékteremtő munkája példamutató volt. 

 

7. A nemzeti értékekkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
Bonyhádi német nemzetiségiek honlapja: http://bonnhard.hu 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat a 

„Perczel IV. Béla” 

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történ  felvételéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 
Kult Imréné 

……………………………………………………. (aláírás) 
Bonyhád, 2017. november 02. 

(P. H.) 

 

 

 

 

 

 



I. A JAVASLATTEV  ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
                  

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kult Imréné 

 

E-mail cím: kultne.agi@bokonyvt.hu 

 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése: Perczel IV. Béla munkássága 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
  ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség  sport 

  természeti környezet  turizmus és vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Bonyhád Város 

 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

 x települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

Anyai nagyapja a 48-as tábornok, apja, Perczel Dezső Tolna megye alispánja, később 
belügyminiszter, majd a parlament elnöke. Szekszárdon született, a népiskolát Bonyhádon, az 
algimnáziumot Budapesten, a főgimnáziumi osztályokat Kalocsán végezte. Az érettségi (1902) 
után tanulmányait a budapesti és a berlini egyetem jogi karán folytatta, 1907-ben jogi doktorrá 
avatták. 

A közigazgatásban dolgozott: Szekszárdon megyei joggyakornok, 1912-től állandó 
lakhelye a bonyhádi családi kúria, ugyanis kinevezték főszolgabíróvá. Egészségi okok miatt 
1917-ben állásáról leköszönt. Tíz év múlva újra bekapcsolódott a közéletbe: a megyei 
Törvényhatósági Bizottság tagja, Tolna megyét képviselte az országgyűlés felsőházában, 1931-

33-ban a megye főispánja, 1933-37-ben alispánja. Perczel Béla aggódó figyelemmel kísérte az 
1930-tól rohamosan felgyorsuló „volksdeutsch” propaganda tevékenységet. A turistának 
álcázott németországi „vándormadarak" falujárásaik során a hitleri eszmékkel „házról házra 
járva mételyezték meg a lelkeket". Ennek következtében az 1935. évi országgyűlési 
képviselőválasztás- Pekár Gyula és Basch Ferenc vetélkedése -a bonyhádi választókerületben 
feszült légkörben zajlott le. A győztes Pekár Gyula váratlan halálával (1937) az a veszély 
fenyegetett, hogy a Völgység újabb politikai harcok színterévé válik. Ekkor pártközi 
megegyezéssel olyan jelöltet kerestek, akivel szemben a „Deutsche Kameradschaft” 

ellenjelöltjének ne lehessen esélye. A pártok Perczel Bélát kérték fel a jelölés elfogadására. A 
pángermán mozgalom - a biztos kudarctól félve -valóban nem indított ellenjelöltet. Perczel Béla 
országgyűlési képviselő ekkor lemondott az alispáni állásáról. A parlamenti légkör és a Tolna 
megyei pártcsatározások miatt 1937 decemberében váratlanul lemondott a képviselőségről, s 
közölte a közvéleménnyel: „Azokat az elveket, melyeknek szolgálatát vállaltam, a 
megvalósuláshoz közelebb hozni nem tudom”, ugyanis a törvényhozó urakat a, „jól felfogott 
közérdek” szolgálata helyett „az egyéni érdek” vezeti, s ezért „a közéletből teljesen 
visszavonultam”. 



A Volksbund 1938. novemberi megalakulása, a következő évben Mühl Henriknek az 

országgyűlési képviselőválasztáson elért nagyarányú győzelme miatt, továbbá a 
„legnagyobbrészt idegenből jött lelkiismeretlen izgatók” atrocitás-sorozatainak az 

ellensúlyozására 1942. januárjában Bonyhádon zászlót bontott a Hitler-ellenes „Hűséggel a 
Hazához” mozgalom Perczel Béla elnök vezetésével. A „Hűség Istenhez, hűség a magyar 
hazához, hűség a népiséghez” szellemében 1943. március 15-dikén közreadták a mozgalom 
programnyilatkozatát, amelyben kifejtették: A mozgalom célja nem a magyarosítás, a 
magyarkodás ... Célja a nem magyar anyanyelvű polgártársaink nyelvi és népi sajátosságainak 
teljes tiszteletben tartása". 

A mozgalom 20-30 ezres tagságának működését és aktivitását a német megszállás (1944. 
március 19.), majd a nyilas uralom (1944. október 16.) megbénította. A Gestapo a 
Hűségmozgalom több vezetőjét letartoztatta, Perczel Bélát október 19-én Pécsre szállította. 
Három hét múlva hazaengedték ugyan, de november 22-én újra elvitték és internálták (Pécs- 

Budapest-Komárom, Csillagerőd). Leromlott egészségi állapota miatt december végétől 
rendőri felügyelet mellett komáromi rokonához kihelyezték. 1945.március közepén - a front 

közeledtével - Perczel Béla néhány társával megszökött, és a Csallóközben, Keszegfalva egyik 
gátőrházában rejtőzött. A front átvonulása után 1945. április 4-dikén gyalog elindult haza. 
Komárom érintésével Győrben a püspöki palotában megpihent. Itt értesült kedves barátja, Apor 
Vilmos püspök tragikus mártírhaláláról. A testileg-lelkileg elgyötört Perczelt érzelmileg 
megviselte barátja tragikus halála, s 1945. április 7-dikén szívrohamban meghalt. 1946 
októberében a család exhumáltatta a holttestet, s október 19-én Bonyhádon örök nyugalomra 
helyezte. A szertartást Mindszenthy József bíboros érsek végezte. 

Amikor Perczel Béla a Hűségmozgalom élére állt, kijelentette: „A mozgalom becsületes 
képviselői önként vállalják a sorsközösség minden megalázását, keresztjét”. De töretlenül 
reménykedett abban, hogy „a végén osztozni fognak a felemelő dicsőségben is”. 

 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

Perczel IV. Bélát Bonyhád nagyközség 1935-ben díszpolgárává választotta. 

Magyarságtudata, hűsége tágabb és szűkebb hazájához példamutató mindenki számára. 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
 

Kolta László: Bonyhádi arcképek 

 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 

 

III. MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 

 

http://epa.oszk.hu/03000/03018/00064/pdf/EPA03018_honismeret_1985_05.pdf 

 

http://epa.oszk.hu/03000/03018/00102/pdf/EPA03018_honismeret_1992_02_083-090.pdf 

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesMegyeiNepujsag_1984_07/?pg=157&layout=s 

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1984_07/?pg=135&layout=s 

 

http://epa.oszk.hu/03000/03018/00064/pdf/EPA03018_honismeret_1985_05.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00102/pdf/EPA03018_honismeret_1992_02_083-090.pdf
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesMegyeiNepujsag_1984_07/?pg=157&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1984_07/?pg=135&layout=s


 dr. Perczel IV. Béla (1884-1945) 

 

(A fotó forrása: Honismeret 1985 5. szám) 
 

A mozgalom történetét a Hűségesek (1985) című dokumentumfilm mutatta be. Rendezője: 
Litauszki János (1954-2017) volt.  

 

 

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 

 



1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat a 

„Videcz Ferenc munkássága” 

[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történ  felvételéhez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: 
Kult Imréné 

……………………………………………………. (aláírás) 

Bonyhád, 2017.október 10. 

(P. H.) 

 

 

 

 

 

 



I. 

A JAVASLATTEV  ADATAI 

 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
                 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Kult Imréné 

 

 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1. A nemzeti érték megnevezése: Videcz Ferenc munkássága 

 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 
  ipari és műszaki megoldások x kulturális örökség  sport 

  természeti környezet  turizmus és vendéglátás  

 

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Nem településhez kötött 
 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

 x települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

 

Videcz Ferenc 1944-ben Pécsett született, az általános iskolát Vasason végezte, szülővárosa 
patinás intézményében, a Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően –szintén 
Pécsett- magyar-ének-orosz szakos tanári diplomát szerzett.1966-tól tanárként és karnagyként 
Hidason dolgozott 24 éven keresztül. Az Éneklő Ifjúság mozgalomban végzett munkáját 
elismerően értékelte többek között Bárdos Lajos, Balázs Árpád zeneszerző, Botka Valéria és 
Csányi László a Magyar Rádió gyermekkórusának karnagya, Párkai István, Rossa Ernő és 
Turcsányi Emil a Budapesti Zeneakadémia tanára. 1990-től Bonyhádon a Jókai Mór Szakképző 
Iskolában tanított 2006-ig nyugdíjba vonulásáig  
  

Alapító tag a Magyar Vadászkürt Egyletben, a Baranyai Alkotó Vadászok Körében és a Magyar 
Vadászírók Társaságában, utóbbi szervezetnek alelnöke volt. Tagja volt a Magyar 
Írószövetségnek, a Vadászati Kulturális Egyesületnek, a „Kézjegy” Tolnai Tollforgatók 
Klubjának, a dombóvári Fekete István Irodalmi Egyesületnek, a Kaposvári Berzsenyi Dániel 
Irodalmi és Művészeti Társaságnak és a pécsi Tüskés Tibor Testvérmúzsák Asztaltársaságnak.  
   Három szakfolyóirat (Nimród, Magyar Vadászlap, Díszmadár Magazin) mellett írásai több 

 irodalmi, művészeti, közéleti folyóiratban (Ezredvég, Lyukasóra, Bárka, Hitel, Új Horizont, 
Várhely, Somogy, Búvópatak, Irodalmi Páholy, Mentsvár, Hetedhéthatár stb.) láttak 
napvilágot. 
 

 

 

 

 

 



Megjelent könyvei: 
 

Holtomiglan (1997), Verőfény és alkonyat (1998), Vadász voltam egykoron (1999), 
Tanítványok (2001), Vendégkönyv (2004), Zsugorított görbetükör (2005), Tucatversek (2005), 
Gyónás könyve (2008), Mária könnye (2011), Gondolatolvasó (2012). 
 Írásai további harminc évkönyvben, antológiában is olvashatóak.    
 

Elismerései:  
 

Szent Hubertus Kereszt Arany fokozata (1998), Nimród Művészeti Díj (1998), Vadászati 
Kulturális Egyesület Arany Fácán-toll Irodalmi Nagydíja (2003), Tolna megyei művészetért díj 
(2009), XII. Aquincumi Költőverseny 2. díj (2009), Spangár András díj (2009), XIII: 
Aquincumi Költőverseny 2. díj (2010). 
 

Számos könyvbemutatón, szerzői esten találkozott olvasóival. Néhány ezek közül:  
Budapest (Szt. István téri könyvünnep – 2005, Művészetek Palotája – 2006, Vörösmarty téri 
könyvünnep – 2006), Léva (Felvidék, Szlovákia – 2002), Pécs (Nevelők Háza -1997, 1998, 

1999, Városi Könyvtár- 2005), Bonyhád (Solymár Imre Városi Könyvtár  
 - 1997 óta 11 alkalommal), továbbá Kaposvár, Tolna, Tamási, Mór Rétság stb. 
 

Versesköteteit néhány középiskolában – ”kortárs író” kategóriában – érettségi tételnek is 
feldolgozták. Több iskolában tartott rendhagyó irodalmi órát. 2009-ben a Költészet Napján a 
bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár versmondó versenyt rendezett Tolna megye 
középiskolásainak Videcz Ferenc műveiből. 
 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: 

Bár Videcz Ferenc hidasi lakos volt, az itt eltöltött hosszú évek miatt, neve erősen kötődik 
Bonyhádhoz is. Emlékszobáját is a Városi Könyvtárban rendezték be. 

 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 
 

 

III. 

MELLÉKLETEK 

 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 

 

http://www.vadaszat.net/hirek/2008/irodalmi%2B.htm 

http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9486 

http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=20609 

 

 

 

 

 

http://www.vadaszat.net/hirek/2008/irodalmi%2B.htm
http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9486
http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=20609


 
Videcz Ferenc a fotón balról az első. Forrás: http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9486 

 

 
Videcz Ferenc a fotón balról a második. Forrás: 
http://www.vadaszat.net/hirek/2008/irodalmi%2B.htm 

 

 
Videcz Ferenc a fotón balról az első. Forrás: http://krater.hu/hirek/videcz-ferenc-u-z-e-n-e-t-

tuskes-tibornak-l 

 

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 

http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9486
http://www.vadaszat.net/hirek/2008/irodalmi%2B.htm
http://krater.hu/hirek/videcz-ferenc-u-z-e-n-e-t-tuskes-tibornak-l
http://krater.hu/hirek/videcz-ferenc-u-z-e-n-e-t-tuskes-tibornak-l

