
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
Ez a kis füzet több éves kutatómunka eredménye, melynek jelentõs részét Némethné 

Jankovics Lídia tanítónõ és a vele együtt dolgozó gyerekek végezték el.  
2001-tõl helytörténeti ismereteket tanítunk iskolánkban, amelynek nélkülözhetetlen eszköze 

ez a munka, mely tartalmazza lakóhelyünk kincseinek egy részét. 
 
Hagyományaink megõrzése mindannyiunk feladata, kötelessége! 

 
Köszönetet mondok az adatközlõknek, a szakkörben dolgozó gyerekeknek, Fülöp Miklós-
nak és barátainak, akik a számítógépes szerkesztésben és nyomtatásban segítettek és a Tolna 

Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítványnak, hogy támogatta e mû megjelentetését és 

törekvéseinket.  
 
Ez a kis füzet, amelyet az olvasó a kezében tart 2001 � ben jelent meg a Bogyiszlói Általá-

nos Iskola kiadványaként, 2006-ban átdolgoztuk, kiegészítettük. 
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1. A régmúlt 
1.1 Bogyiszló rövid története 
 

Bogyiszló község Tolna megye keleti pere-
mén, Szekszárd vonzáskörzetében a Duna 

mentén, a holt Duna-ágakkal és a Sió-
csatornával körülvéve terül el. 
Múltja a Római Birodalom idejére nyúlik 

vissza. A nagy dunai árvizek elvonultával 

kerültek elõ ebbõl a korszakból származó le-
letek. Neve a honfoglalás után Boguzlou 

alakban fordul elõ elõször. 
A török korban és a Rákóczi-szabadságharc 

idején nem csak a fegyvertelen nép búvóhelye 

volt a Duna menti rengeteg, hanem egyben 
kisebb önállóan harcoló szabadcsapatok, haj-
dúk, haramiák is építettek ki benne rejtett ta-
nyákat, váracskákat. A jelenlegi falu több 

kisebb település lakosaiból népesült be: 

Karasz, Kis és Nagy Dalocsa és Puszta 

Bogyiszlóból. Nagy Dalocsán templom rom-

jaira találtak. A pusztítások ellenére 

Bogyiszló nagy és gazdag faluként tûnik fel a 

XVIII. század elején. Az 1850-es évektõl vá-

lik igazán sajátossá Bogyiszló története. Ez 

elsõsorban földrajzi helyzetébõl fakad. Abból, 

hogy a Duna szabályozásával minden égtáj 

felõl víz veszi körül. Bezártsága sok nehézsé-

get okoz a gazdálkodásban, különösen, ami-
kor Tolna megyéhez történõ átcsatolásával 

elveszti Kül-bogyiszlót, területe egyharmadát. 
Ezt a helyzetet súlyosbítja a Duna gyakori 

áradása, ami szükségszerûen védekezési szo-
kásokat alakít ki a lakosságban nemzedékeken 

keresztül. Fejlõdésére hatással volt felemás 

közigazgatási helyzete is, mivel a XIX. szá-

zadi Duna szabályozás után a Dunántúlra ke-
rült. Tolna megyéhez azonban csak 1931. 

január 1-jével csatolták. 
 

Az ezt megelõzõ állapotot mutatja ez az 1914-bõl származó térkép. 

Eddig az idõszakig 

a falu közigazgatá-

silag Pest- Pilis- 
Solt- Kiskun vár-
megyéhez tartozott. 

A Belügy � minisz-
térium 1930. szep-
tember 23-án kelt 

levelében értesítette 

a vármegyéket a 
Tolna megyéhez 

történõ átcsatolás-
ról. 
Bogyiszlónak ekkor 

2786 lakosa volt, az 
átcsatolt területe 
9349 kataszteri 
hold. 
Bogyiszló életébe 

nem nagyon szólt 

bele a történelem. 

Megtanult véde-
kezni a természet 

gyakori támadásai 
ellen.  
Sokszor vesztese, 
de mindig túlélõje 
az árvizeknek.  
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Hadba vonult katonái jó és rossz ügyet egyaránt 

szolgáltak. 1944. november 29-én kelt képvise-
lõtestületi évkönyvében az utolsó bejegyzés: 

"csend fogadta Bogyiszlón a felszabadító szov-
jet csapatok érkezését." A második világháború 

és a községet ért természeti katasztrófa, a '45-ös 

jeges árvíz után nehezen talált magára a falu 

lakossága.  
Még fel sem lehetett mérni a háború okozta 

anyagi és emberi veszteségeket, amikor mindezt 

újabb megpróbáltatás követte, a falu nagy részét 

megsemmisítõ dunai áradás 1956-ban. Nemze-
dékek tapasztalatai, az élni akarás természetes 

reflexei most is átsegítették a falu népét minden 
nehézségen. 

Bogyiszló lakossága mindig a földbõl élt. A 

földosztásig tulajdonosként, bérlõként vagy 

napszámosként mûvelték a földet. 1945 után a 

lakosság egy része a maga gazdája kívánt lenni, 

míg a másik részének a szövetkezeti gazdálko-
dás teremtett lehetõséget. A község neve ma 

már elválaszthatatlan a paprikától. A bogyiszlói 

emberek nagy hozzáértéssel termelik híres fû-

szernövényüket. 

A község jelenlegi helyzetére még mindig jel-
lemzõ, hogy földrajzilag zárt település, úgyne-
vezett "zsákfalu". Közúti kapcsolat Tolna város-
sal van, Bogyiszló a Duna, a Sió és a Gemenci 

erdõ ölelésében helyezkedik el, szép természeti 

környezetben.  

2001 nyarán kezdõdött el a szekszárdi Duna híd 

építése, mely természetromboló hatása mellett 

fejlõdést jelenthet a község és lakói számára.  

A község életére Tolna és Szekszárd közelsége 

van hatással: Tolna 6km közúton, Szekszárd 

légvonalban 10km, közúton 18km távolságra 

van. 

 
1.2 Bogyiszlói dûlõk, Bogyiszló határának népi elnevezései 
 
 
T1-T6 Tolnai földek (Tónai fõdek) 
T-1 Kántorna, Mózesföld, Sulymos 
T-3 Öregvajka, Tári zátony 
T-4 Dunaszéli kertek - tanyák, Gyöngeföld, 

Bogyóföld  
T-5 Lehõcmaláti kertek, Tolnai földi kertek 
T-6 Vágóhídi kertek, Gergõta, Istvánka, 

Lehõcmalát 
T-7 Páskum, Községi földek (pap, tanítók, 

elöljárók földjei) 
E Nagyszög 
L-1 Kasztó - legelõ (Õstölgyes) 
L-2 Sándoroldali legelõk 
L-3 Kerekpalé, Sebösta, Sándorhát, Baromkúti 

legelõ (Dankó pálya) 
L-4 Istvánka, Góga, Lehõcmalát, Szekszárdi-

rév 
S-1 Dalocsai kertek (templom maradvány), 

Õsbogyiszló, Csordás, Papta 
Egyéni magánhatár 4. dûlõ 
1. dûlõ: Hordat, Kisnyílás, Hercegheverés, 
Galambka 
2. dûlõ: Fûzeshát, Kalapat, Pintér görönd 
3. dûlõ: Fûzeshát, Kártusz, Kalapat 
4. dûlõ: Szarka, Kisferenc, Kalapat 

S-2 Gyümõcsényi kertek, Hagyó 
S-3 Kisdér, Gyümõcsény 
S-5 Dalocsa, Sándoroldal, Csákánygyûr, 

Gyûrvögy, Gyûrvögyi-híd, Gõlyefoka, 

Kányata, Papta 

 

S-6 Páskum, Papta, Erenye, Sándoroldal, 

Rácmihály, Dalocsa völgy 
S-7 Páskum, Hótásvány, Erenye, Sándorhát 

S-8 Hótásvány (Orchideás erdõ), Községföld, 

Gógai dögkút,  
S-9 Hosszúhold, Kisbalaton 
S-10 Dalocsa, Gyulata, Újfok, Galambka, 

Hordati kaszálók, Erõstafoka 
D-1 Dokomlás: Francirév, Bérnáci kertek, 

Pörkölés, Möcsei kertek, Bibere 
D-3 Bernác, Sipsa, Dámszállás 
D-4 Dokomlás, Sipsa, Nagyér, 
D-5 Doromlás, Újvári föld (juttatott földek) 
D-7 Sipsa, Dámszállás 
D-8 Szérûs kertek, Disznólegelõ, Homokos 

gödrök 
D-9 Dalocsai régi temetõ, Dögkút, Sipsa 
D-10 Homoki dûlõk  
D-11 Kisdér, Hagyó 
D-T Tõje, Tõjei szakadás 
D-12 Karaszi fok, Bávány, Fûzeshát, Csordás, 

Bajtony 
D-13 Nyárerdõ, Hajdútemetés, Szarka, 

Kisferenc, Kalapat, Szilágyága 
D-14 Galambka, Kalapat, Pintér görönd 
Gy Gyümölcsös, Újvári földek 
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A határrészek pontosan nem választhatók el egymástól. Egyes elnevezések nagyobb határrészeket jelölnek, 
míg mások kisebb dûlõk nevei. Az elnevezések - elsõsorban a dûlõk nevei - szájról-szájra szálltak, így elmo-
sódtak a dûlõnevek határai. (Adatközlõk: id. Jankovics János, Molnár Sándor, Pilisi Sándor) 
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1.3 A községet irányító testületek 1990 � ig 

 
1.3.1 Bogyiszló község utolsó képviselõtestülete 1950-ben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bíró: 

Liszkai István 
 

Képviselõk: 

Aszman József Kollár József  

Ábrahám István Lépõ Vince 

Benkõ János Magyarfi Jakab 

Berka János Ifj. Miklósa János 

Boda Ignác Nagy János 

Boda Zoltán Nyiry Andor 

Bõcs Gábor Dr. Pechó Zoltán 

Budai István Polák Zoltán 

Budai Lajos Póta István 

Csonka György Révész Kálmán 

Elekes Ferenc Rogács Mihály 

Ifj. Erdei István Sánta János 

Fehérvári István Steinbach János 

Fodor József M. Szabó Lajos 

Herczeg Gábor Szente István 

Horváth Sándor Tamaskó 

Kálmánné 

Hostyánszki 

József 
Valdraf József 

Illés János Vass József 

Jankovics János Id. Varga József 

Keserû Edit Varga József 

Klement István Zsigmond Sándor 

Klézli János  

Elnök:  

Budai Lajos Keserû Edit 

Ács Miklós  Kurucz Albert 

Ágner Rezsõ Lovák András 

Elnökhelyettes: Magyarfi Jakab 

Bajusz Béni Ifj. Miklós István 

Vb tag: Németh Lajos 

Benkõ János Nyuli Mihály 

Bóni Antal Paksi Sándor 

Füleki Ferenc Ifj. N. Paksi István 

Péchy Zsófia Resz Antal 

Tagok: Sánta Ilona 

Ifj. Bõcs István Schuszter Gusztáv 

Chraszt Jenõ Sebes András 

Csatári Sándor Szente Ferenc 

Demcsák Pálné Szente István 

Erdei Béni Szente János 

Gaál Istvánné Szécsi Györgyné 

Gáspár Gyõzõ Szijártó Antal 

Görbe Ferenc I. Tamaskó János 

Görbe Ferenc II. Tamás István 

Hangya Mária Özv. Tamás Istvánné 

Horváth Béla Tóth Miklós 

Horváth Sándor Varga István 

Ignácz Mária Varga József 

Juhász Mihályné Zsigmond Sándor 

1.3.2 Bogyiszló elsõ tanácstestülete 1950-ben 
1.3.3 Bogyiszló elsõ tanácstestülete 1950-ben 1.3.4 Bogyiszló elsõ tanácstestülete 1950-ben 1.3.2 Bogyiszló elsõ tanácstestülete 1950-ben 



   Bogyiszló 2006 

7 

1.3.3 Bogyiszló tanácselnökei és tanácstitkárai  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanácselnökök Tanácstitkárok 

Budai Lajos 1950-51 

Füleki Ferenc 1951 

Benkõ János 1951-52 

Sebes András 1950-52 

Fejõs István 1952-53 

Fekete Jenõ 1953-56 
Link Antal 1952-58 

Karácsonyi Imre 1957 Oszkó István 1958-65 

Kovács János 1957-58 Horváth Józsefné 1965-67 

Szabó Gyula1 958-67 Sopf Imréné 1967-68 

Horváth Józsefné 1967-69  Puskás László 1968-76 

Kun János 1969-70 Bai József 1977 

Sarkadi Ferenc 1970-76 Skoda Ferenc 1978-87 

Lénárt Benjamin 1977-90 Dr. Sümegi Zoltán 1987-90 

Elnök: 

Lénárt Benjámin 

Tanácstagok: Póttanácstagok: 

Farkas Sándor Bogdanovics Ferenc 

Fejõs Ferenc Diófási János 

Görbe József Farkas József 

Horváth János Görbe Ferencné 

Horváth József Hangya Károly 

Kékesi János Huber Tibor 

Kovács István Némethné Jankovics 

Lídia 

Lénárt Bálint Orsós János 

Majsai József Pilisi Vince 

Mihálovics János Póta Sándor 

Miklósa Sándorné Rátkai Jánosné 

Orsós Jánosné Sánta József 

Paksi Istvánné Sipos István 

Paksiné Mihó Éva Szántó Benjamin 

Pilisi István Sziládi Ferencné 

Pilisi Sándor Szûcs Gábor 

Sarkadi Ferenc Tamás István 

Szabó Ferenc Valdraf József 

Szente Balázs  

Szûcs István  

Dr. Tillman József  

Varga István  

1.3.4 Bogyiszló utolsó tanácstestülete 1988-ban 
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1.4 Az árvizek 

A régészeti leletek bizonyossága szerint Bogyiszló környéke már az avar-korban lakott terület volt. 

A viszonylag sík területet csak enyhe dombok, kiemelkedések tagolták, amelyet a Duna hordaléká-

val épített évezredek alatt. Áradások idején szinte az egész táj víz alatt állt, csak a dombok emelked-
tek ki szigetszerûen.  
Bogyiszló az akkori Duna folyam bal oldalának magas partjára települt. A pusztító árvizek miatt 

több közeli falut elhagytak lakói, és végleg Bogyiszlóba költöztek. 1380 körül a Duna megváltoztat-
ta folyását, a települést nyugati irányban kilométerekre elkerülve. A fõ meder természetes áttevõdé-

sét valószínûleg egy komoly jeges árvíz jégtorlasza okozhatta. A település életében ez nagy válto-
zást jelentett, hiszen az addig széles folyam helyén egy egyre vékonyodó vízfolyás, végül évszá-

zadokkal késõbb egy tó maradt. Bogyiszló az 1854. évben befejezõdött Duna-szabályozás után a 

Dunántúlra került, a szabályozással közigazgatási területének egyharmadát elveszítette.  
Európa egyik legnagyobb folyóján többször vonultak le árvizek. A téli jeges ár sem volt ismeretlen 
fogalom a Dunával kapcsolatban. Ugyanakkor gyakran 40-50 év is eltelt a nagy árvizek között, és 

ennek köszönhetõen a települések és az emberek nem voltak felkészülve egy-egy nagyobb kataszt-
rófa elleni védekezésre. Már 1775-ben és 1799-ben is komoly károkat okozott a Duna, ám ez nem 

jelentette azt, hogy komoly folyószabályozásra kerüljön sor.  
 
Emlékezetes volt Pest 

várost romba döntõ 

1838. márciusi jeges 

árvíz, melyet a sok zá-

tony és kanyarulat miatt 

több ponton is feltorló-

dott nagy mennyiségû 

jég okozott. Ez a teljes 
magyar Duna - szaka-
szon is súlyos katasztró-

fákhoz vezetett.  
A Duna Kárpát-
medencén belüli sza-
kaszán a XIX. század 
középétõl kezdõdõ szabályozások az árvízmen-
tesítést is célozták. Az 1876. évi jeges árvíz az 

elkészült létesítmények nagy próbája volt.  
Az 1899. év õszi árvize gátszakadással járt mind

a Szigetközben, mind a 

Csalló - közben. 1954. 

júliusában ismét gátsza-
kadásos árvízkatasztrófa 

érte a Szigetközt, sõt 
Gyõr - Révfalut is. 

1956. márciusában a 

jégtorlódás Dunaföldvár 

és a déli országhatárunk 

között okozott árvizeket.  
1965. júniusában a Csal-
lóköz gátját tette tönkre 

az árvíz.  
 

Bogyiszló az 1945. és 1956. évi árvizek során 

szinte teljesen elpusztult, de mindkét természeti 

csapás után gyorsan újjáépült, és magára talált. 
 

Különösen az ötven évvel ezelõtt zajló 1956-os jeges árvíz marad emlékezetes az itt élõk számára. 

Az elmúlt évszázad egyik legjelentõsebb árvize az egész országot óriási feladat elé állította. Több 

tízezer embert és állatot kellett kitelepíteni, számos gát-
szakadás és elöntés keletkezett a területen. A jeges ár 

átrajzolta több Tolna megyei település térképét. 
Nyugat-Európában március elején hirtelen melegre for-
dult az idõ, az Alpokban lehullott hó olvadni kezdett. Ez 

már árhullám formájában jelentkezett Magyarországon, 

ahol a csapadékos idõ miatt egy második árhullám is 

kialakult. A két árhullám összegzõdött. Március 3-án a 

Budapest feletti Duna-szakaszon jégzajlás kezdõdött. 
Az idõjárás újra hidegre fordult, a Duna jégpáncélja 

egyre acélosabb lett, és a két kedvezõtlen jelenség - az 
egymásra futó árhullámok és a dunai jég - hatására a 

Dunán hatalmas jégtorlaszok alakultak ki.  

Árvíz 1876 

Jég, jég és jég 
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Paks alatt a Dunán több a kanyar, a zátony és a gázló, ezeken a helyeken a jégtáblák egymásra fu-
tottak, megakadtak, kialakult a �jégdugó�. A jégpáncélt robbantással, bombázással igyekeztek meg-
bontani, ezek a kísérletek azonban nem sok sikerrel jártak. 
A legtöbb gátszakadást a Paks alatti szakaszon 
szenvedte el a lakosság. Az 57 magyarországi 

szakadásból 27 a Dunán (ebbõl három a folyó 

jobb partján Dombori és Pörböly között), 30 a 

Sió és más mellékfolyók töltésén történt, így 

hatalmas területek kerültek víz alá. Négy közsé-

get - köztük Bogyiszlót - teljesen, tizenhatot 
részben öntött el az áradat (például Bölcskét, 

Madocsát, Faddot, Tolnát, Sióagárdot, Sárpilist, 

Alsónyéket, Bátaszéket és Bátát). 

A harmincezer árvízkárosult 8500 elöntött há-

zából 3500 vált lakhatatlanná. 740 km
2 szántó-

föld került víz alá. Több mint 50000 lakost kel-
lett kitelepíteni, ebbõl 38588 fõ Tolna megyei 

volt. Biztonságba helyeztek 6700 állatot, 132 

gépkocsit, 413 szekeret, 1500 mázsa gabonát. 
Az árvíz elleni küzdelemnek mind katonai, 
mind polgári áldozatai is voltak. 

 
Az ár elleni védekezésben 40000 ember vett részt. A hatalmas védelmi felszereléshez 20 kotró, 180 

dömper, 7 tológép, 2455 tehergépkocsi, 380 rohamcsónak, és ladik tartozott. A vízügyi szakembe-
rek irányításával a védekezéshez felhasználtak 830m

3 faanyagot, 44000t terméskövet, 1520000 db 
homokzsákot és 24500 fáklyát. A védekezés - akkor - 179 millió forintba került. A vízügyi létesít-
ményeket ért kár és az egyéb gazdasági kár együttesen meghaladta a 448 millió forintot. 
Az árvíz után lendületet vett a gátak magasítása, erõsítése. Megkezdõdött a falvak újjáépítése. Sok 

település merõben más arculatot kapott, mint az 

árvíz elõtt volt. Utcák tûntek el a jeges árban, de 

újak születtek a helyi lakosok és az ország más 

területeirõl érkezett kõmûvesek munkája nyomán. 
Az elmúlt évtizedekben megerõsített dunai árvíz-
védelmi töltések ma döntõ többségükben képesek 

olyan nagy árvizek kivédésére, mint például az 

1965. és 2002. évi árvizek voltak. Tolna megyében 
jelenleg a gátak közel kétharmada kiépített minden 

szempontból az árvizek kivédésére 
Részlet a Tolnai Napló 1956. március 14 � i számából: 
�Bogyiszló. Amikor a községet körülzárta és 

elárasztotta a víz, ottrekedt mintegy 470 polgári lakos. Ezeket is katonák mentették ki rocsókkal, 
csónakkal, pontonokkal. A vízi közlekedés azonban veszélyes volt a nagy jégtáblák miatt, de a ka-
tonák életüket kockáztatva is mentették a lakosságot: csákányokkal törtek utat a jégtáblák között a 

rocsóknak, és végül sikerült megmenteniük a lakosságot. Jelenleg az elárasztott házakban rekedt 
állatokat mentik.� 
Napjainkban a 2002-es és 2006-os ár okozott sokmilliárdos károkat. Rengeteg állat is áldozatául 

esett a Gemenci erdõben. 

Nehezen ment a szállítás 

Gátszakadás Pörbölynél 

2006. 04. 09. 
2002. 08. 17. 2006. 04. 09. 
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2. A hagyományok 

2.1 Foglalkozások, jellemzõ tevékenységek 
 

Mezõgazdasági tevékenységek voltak jellemzõek régen is és ma is. A növénytermesztésben a gabo-
nafélék - búza, kukorica - és a már említett paprikatermesztés volt jellemzõ. A legtöbb bogyiszlói 

család függetlenül a foglalkozástól, termeszti a fûszerpaprikát. Szívesen foglalkoznak e munkaigé-

nyes növénnyel. 
2.1.1 Fûszerpaprika termesztése, feldolgozása 

 Tavasszal melegágyba, fólia-sátorba vetik 
el a paprika magot, nevelik a palántát. 

(újabban többen próbálkoznak e mûvelet 

kihagyásával és a magot a földbe vetik) 
 Május közepétõl a palántát kiültetik a 

szabadba. Ebben a munkafázisban az 

egész rokonság részt vesz. 
 Egész nyáron nevelgetik a melegszeretõ 

növényt, 4-5-ször kapálják, akinek van 

rá lehetõsége öntözi, permetezi. 
 Szeptember elejétõl, az éréstõl függõen 

szedik, amely szintén kalákában folyik. 
 A leszedett paprikát fonálra fûzik és fel-

akasztják szellõs, napos helyre szikkad-
ni. Ilyenkor Bogyiszló házai a pirospap-
rika füzérektõl díszlenek. 

 A megszikkadt paprikát megszárítják ropogósra. 
 Majd porrá õrlik. 

 
2.1.2 A kender feldolgozása, munkaeszközei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Régen jellegzetes munka volt még a kender 

termesztése és feldolgozása. Téli foglalkozása 

volt a parasztasszonyoknak a fonás és szövés. A 

kender termesztése teljesen abba maradt, a fel-
dolgozása is csak régi emlékekbõl ismert. 

 

A szövéssel még néhány asszony foglalkozik, 

sajnos egyre kevesebben értik e szép tudományt. 
 

1. Kendermosás az '50-es években 

2. Beáztatott kenderkéve szárítása 
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A fonás hagyománya teljesen kihalt, a szövés még élõ néphagyomány. Néhány idõsebb asszony 
még mûveli igazi házi szövõszéken: özv. Lénárt Béniné, özv. Póta Gáborné, özv. Józsa Bálintné, 

aki a "Népmûvészet mestere" címmel is rendelkezik. Munkáját kiállításokon is lehet látni. Az õ 

nevéhez, és özv. Bajusz Jánosné és lánya Hajdú Józsefné nevéhez kapcsolódik a bogyiszlói nép-
viseleti ruhák készítése is.  
A jellegzetes bõszoknya pöndõvel és "beliner" kendõvel, hátukon a fehér, szõtt tarisznyával, még 

mindig megszokott látvány a faluban, bár egyre ritkábban, mert csak idõs asszonyok hordják már.  
2.1.3 Hímzés 

Ma is kedvelt kézmûves elfoglaltságot jelent a hímzés. Bogyiszlónak nincs jellegzetes hímzésmotí-

vuma, de hagyományából, történelmébõl, földrajzi helyzetébõl adódóan a kalocsai és a sárközi mo-
tívumok jellemzõek. 
2.1.4 Állattartás 

Nagyon jellemzõ, szinte minden család foglalkozik valamilyen állattartással. Ma elsõsorban sertés-
tenyésztéssel foglalkoznak az emberek, régebben jellemzõ volt még a szarvasmarha és a lótartás. E 

mellett minden háznál szép számú baromfi csapat nevelõdik az udvaron.  
2.1.5 Halászat, vadászat 

Ma is élõ néphagyomány a férfiak körében a halászat és a vadászat, ez a község földrajzi helyzeté-

bõl adódik. Õsi és modern felszerelésekkel ûzik az elsõsorban szórakozást szolgáló tevékenységet. 

Idõsebb férfiak még ismerik a hálófonás és egyéb halászati eszközök készítésének a módját. A halá-

szat - vadászat csínját-bínját apáról fiúra adják át.  

 

3. A kender tilolása 4. A kender gerebenezése 

5. Fonás, gombolyítás 6. Szövés 
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2.2 Népszokások 

Bogyiszló hagyományai, szórakozási formái a tánchoz, különbözõ családi ünnepekhez, valamint a 
gazdasági élettel, munkával összefüggõ tevékenységhez kapcsolódott. 
 
2.2.1 Munkával kapcsolatos népszokások  
 
Ilyen volt régen a fonóház.  
"Télen, amikor sok szabadidõ volt, jártunk este 

a lányokhoz, fonóházhoz. Ezek magánházak 

voltak. Fontak a lányok a rokkán és danolgattak. 

Tiporták a rokkát fél 11-ig, éjfélig, mikor med-
dig vót kedvük. Ha olyan vót a gazda, hozott egy 

üveg bort, kettõt, aztán danolgattunk, elszórakoztunk." 

Más alkalmakkor, pl.: kukoricafosztáskor ösz-
szegyûlt bandában 25-30 ember, s közösen be-
szélgettek, elmélkedtek. 
Jelenleg ezeknek a gazdasági élettel összefüggõ 

szokásoknak már csak az emlékei vannak. Elsõ-

sorban a kalákában végzett munkának van ha-
gyománya: házépítés, paprikaültetés, paprika-
szedés, szüret, kukoricaszedés. 

 
2.2.2 Családi ünnepekhez kötõdõ népszokások 

A családi ünnepekhez kötõdõ népszokások szinte semmit sem fakultak. Ilyen elsõsorban a lakoda-
lom, ahol nem ritka a több száz fõs vendégsereg (300 - 500 fõ).  

A keresztelõ, helyi nevén csöröglõ, ma is élõ népszokás. Az újszülött megkeresztelése után 40 - 50 
fõs komaságot hívnak össze, amely evés-ivásra, mulatozásra ad jó alkalmat. Komáknak elsõsorban 

az ifjú apa, anya barátait és nem a rokonságot hívják.  

Jelentõs számú rokonság összehívásával és vendégül látásával ünneplik, ha a családban a gyermek 

konfirmál, vagy bérmálkozik illetve az iskolai ballagást is. 

Ma jelentõs esemény, telente több ízben a disz-

nóvágás. Manapság elsõsorban a család élelme-
zésének a megoldását célozza, amikor a fa-
gyasztószekrényeket töltik meg hússal. Ez is jó 

alkalom a jó hangulatú együttmunkálkodásra. 

Régen jobban megadták a módját a disznóölés-
nek. A munkák elvégzése után a segítõk haza 

mentek, ellátták saját jószágaikat, megtisztál-
kodtak, szépen felöltöztek és visszamentek a 

disznótorba. Erre az idõre megfõtt a többfogásos 

vacsora, amely húslevesbõl, paprikásból, töltött  

káposztából, sült kolbászból és sült hurkából 

állt. Ha a gazdaasszony elég ügyes volt, vagy jó 

segítségei voltak, akkor többféle rétessel zárták 

a vacsorát. Közben iszogattak, vacsora után 

dalolgattak, és jókat beszélgettek éjszakába nyú-

lóan.  
Közben váratlan-várt vendégek is jöhettek, az 
"ijesztõk". Ijesztõnek, maskarába öltözött szom-
szédok, ismerõsök öltöztek, akik bolondoztak a 
ház népével és fizetségül egy kis kóstolót kap-
tak. Ez a szokás teljesen kihalt. 

 
2.2.3 Szórakozással kapcsolatos népszokások 

Régi, ma már ebben a formában ismeretlen a kocsmai mulatozás. Régen, néhány idõs ember elbe-
szélésébõl tudjuk, hogy rendszeresen eljártak táncolni a kocsmába vasárnap délután, az istentisztelet 

után. A kocsmába csak a legények és a férfiak mehettek be. A lányok a kocsma túloldalán álltak és 

várakoztak, csak az a lány mehetett be, amelyiket a legény behívott. A mulatság estig tartott, de a 
lányok csak addig maradhattak nyáron, míg a gulya be nem jött, mivel haza kellett menni, fejni. 

Másik szórakozási forma volt régen az úgynevezett szárazbál. Általában lányos háznál rendezték 

vasárnap esténként. Ezeken az összejöveteleken nem fogyasztottak szeszesitalt, célja elsõsorban az 

ismerkedés volt. Ennek a szórakozási formának a feléledése figyelhetõ meg manapság, elsõsorban 

fiatal lányok körében - ez a jelenség a szórakozási lehetõségek hiányára utal. 

A legõsibb és legjelentõsebb néphagyomány a tánc és a zene. A bogyiszlói idõs emberek elmondása 

szerint az 1914-es háború elõtt a faluban még magyar zenészek muzsikáltak. A háború után fokoza-
tosan cigányzenészek váltották fel õket. Az 1930 � 40-es években a faluban három zenekar is volt. 
Azt, hogy Bogyiszlón értékes tánc és néphagyomány van, mások is felfedezték. 1952-ben Rábai 

Miklós készített filmet, a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából pedig Martin György 
végzett itt néprajzi gyûjtést több alkalommal.  
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1958-ban Pesovár Ferenc, Pesovár Ernõ és Andrásfalvy Bertalan filmre vették a még mozogni 
tudó idõs emberek táncát. Ez erkölcsileg nagy hatással volt a faluban élõ emberekre. Rájöttek arra, 

hogy amit õk tudnak az érték. Az itt élõ emberek számára természetes volt, ahogy lakodalmakban, 

bálokban táncoltak. Felismerték, hogy ezeket a sokrétû, gazdag hagyományokat nem szabad ve-
szendõbe hagyni. Ezt felismervén Kovács István tanító népi együttest toborzott. Ez volt az õse a ma 

sikeres Hagyományõrzõ Egyesületnek.  

Az egyesület aktív mûködése 1976 óta tart. 

1978-ban országos ismertségre tettek szert "Bo-
gyiszlói lakodalom" címû mûsorukkal. A nép-
tánc együttest cigányzenekar kíséri. Kezdetben 
összeszokott banda húzta a táncosoknak a talp-
alávalót. 
Ennek a zenekarnak, ekkor Orsós Kis János a 

Népmûvészet Mestere volt az elsõ hegedûse. 

1984-ben megjelent önálló hanglemezük is.  

A hagyományápolás a zenekarban is jelen van, 

kinevelték az öreg zenészek gyermekeikbõl, 

unokáikból az utánpótlást. Jelenleg már õk al-
kotják a zenekar többségét. Szakemberek véle-
ménye szerint az ország egyik legjobb paraszti 
tánczenét játszó együttese. A Hagyományõrzõ 

Egyesület jelentõs tényezõje a településnek. 

Tudatosan ápolják múltjuk emlékeit. Az iskolá-

val közösen nevelik a jövõ táncosait. 
 
2.2.4 Ünnepekhez kötõdõ népszokások 

Télen: 

Luca napi búzavetés 
Betlehemezés 
Névnapozás: régebben a falu lakosságának olyan keresztnevei voltak, amely a téli hónapok ide-
jére estek, mert akkor értek rá egymást hosszabban felköszönteni. Manapság is kedvelt kapcso-
lattartási forma, amikor rokonok, barátok felköszöntik egymást. 

Tavasszal:  

Húsvét elõtti "bõgõtemetés", amellyel a farsangi bálozást zárták. 
Húsvétkor a fiúk locsolkodtak, mint manapság. Régebben, de még ma is elõfordul a házalás, 

amikor a szegényebbek jó kívánságok fejében ételt-italt, pénzt kapnak. 
Õsszel: 

Szüreti felvonulás, bál. 
 

2.3 Népviselet 

 
Ünnepi viselet (1. kép)  

a) kázsmér kendõ, 
bõ ujjú ing, 
lerakott kázsmér szoknya 
bársony vagy selyem kötény 

b) szüreti felvonuláskor, bálon viselték (2. kép) 
fehér bõ ujjú ing 
piros selyem mellény 
fehér selyem vagy más anyagú, nemzeti 

színû szalaggal díszített szoknya 
kázsmér kendõ, vagy fonott haj  

c) menyecske ruha (3. 4. kép) 
lekötött sarkú kázsmérkendõ 
kázsmér szoknya, letûzött röpike 
vagy selyemszoknya és felsõrész 

A ruhák díszítésére csárdás pántlikát, 

islangot, gyöngyöket használtak 
 

1. kép 
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2. kép 

3. kép 

4. kép 

d) menyasszony (5. kép) 
"égetett rózsás" fehér, barna vagy 
fekete színû selyemszoknya és 

felsõrész, kötény 
mirtuszkoszorú (tornyos koszorú), 
késõbb fátyollal díszítették. 

3. kép 

5. kép 
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Kendõviseletek: 

lányok: hátra kötött, a kendõ sarka 

alatt megkötve.  
menyecskék: hátra kötött, a kendõ 

sarka lekötve. 
asszonyok: a kendõ áll alatt megkötve.  
(6. kép) 

 

 

 
Hétköznapi viselet: (7. kép) 

a) Karton szoknya, gyolcs anyagból készült blúz, 

vagy karton anyagból készült letûzött röpike, 

klott kötény (lehet fodros és sima is). 
b) Kékfestõ szoknya és kötény. 
c) Szövetszoknya és kötény.  

 
A ruhák, szoknyák alatt 2-3, gyolcsból vagy vászonból 

készült slingelt aljú alsószoknyát (pöndõt) hordtak. 
 

 

 

2.4 Régi gyermekjátékok 

a) Kukoricafosztáskor játszott játékok: 
csutkából ház, udvar építése, állatok készítése. 
csuhéjából (lazából) babák, állatok, kosárkák készítése tépéssel, fonással. 
mesehallgatás - mesélés. 
történetek mesélése. 

b) Árokcica 
A fogó az árokban áll, az árok két szélérõl átugrálás a másikra úgy, hogy a cica el ne 
kapja. 

c) Labdajátékok: 
falnál pattintva: 
"Egyet dobtam, csattantottam, gyûrût húztam, gombolygattam, kezeztem, lábaztam az el-

sõ osztályt kijártam." 
talajon pattintva: 
"Tíz, húsz, harminc, negyven, ötven, hatvan, hetven, nyolcvan, kilencven, száz. Ég a ház. 

Ropog a nád. Gyere pajtás, üsd tovább a labdát!" 

d) Kötélugrás  egyenként, ketten hajtják a kötelet. 

e) Malmozás (babbal, kukoricaszemekkel). 
 
 

6. kép 

7. kép 
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f) Hátbadobózás:  
Rongylabdával  A dobó a labdával háttal áll a játékosnak. Mond egy számot; pl. kettõ. 
A dobó és a játékosok is két lépést tesznek elõre. A dobó ezután megfordul, a játékosok 

futni kezdenek, a dobónak el kell találni valakit. Akit eltalál, az lesz a dobó. 

g) Kötéljáték: 
Három gyerek játssza � két gyerek kötélhajtó és mondókázó, egy gyerek az ugráló 

(mackó). A játék mondókája:  
"Mackó, mackó ugorjál, ugorjál, forogjál, kétlábon, egylábon! Mackó, mackó ugorj ki!"  
A "mackónak" el kell játszani a mondóka szövegét. A mondóka végén illetve hiba esetén 

szerepcsere. 
 

2.5 Mondókák 

"Az én cicám megfázott, 
varrtam neki nadrágot, 
csíkos üngöt kabátot, 
abba járja a táncot." 

"Volt egyszer egy kisbaba, 
földre tette anyuka, 
tipegett - topogott, 
két kis cipõ kopogott." 
 

"Gólya, gólya lakatos,  
keze, lába maszatos." 
 

2.6 Bogyiszlóról szóló adomák, mondák 

2.6.1 Helyhez fûzõdõ 

"Karasz - tatár futáskor lett faluvá, melyet a népmonda szerint egy Kara nevû üldözött magyar az 
által telepített meg, hogy futás közben magát elszánván kezében tartott buzogányát a földre elhají-

totta és azon esetre, ha tovább menne, magára - karja elszáradása mellett - átkot mondott - mirõl 
Karasz lett." 

Bogyiszló személynévi eredetû: Bogoslava "õrködésben jeles" 

"A régi külbogyiszlói határ benyúlt Nemesnádudvar mellett, Nemesnádudvaron és a hajósi ország-
úttól még 3 km-re is túl, Hilden felül és Borotával volt határos. Hilden a kutat még a bogyiszlói bíró 

csináltatta és ma is Bogyiszlói kútnak hívják." 

"Mikortól Külbogyiszló nem tudom. Azt hallottam, hogy hét községnek mécsvilága összelátszott 
este ott." 

Kányata elnevezés a hozzá fûzõdõ monda szerint; "A törökök idejében oda menekültek. Egy fûzfára 

az egyik ember felmászott, ott bújt el. A lovát meg a fûzfához kötötte. Az a ló ott kapált, messze 

hangzott a csobogása, az ember meg leszólt a fáról, hogy ne kapáljon. - Kánya te! Kánya te! " 
(Részlet a Bogyiszlói képek c. könyvbõl) 

2.6.2 Szokásokhoz fûzõdõ 

A múlt század végéig, magasabb vízállás esetén a határ minden részébe el lehetett jutni csónakon is. 
A régi, távolabb fekvõ temetõbe, az Ótemetõbe is csónakon vitték ki az elhunytat. Az úgynevezett 

Gyürvölgyön keresztül még szárazabb idõben is csak csónakon lehetett átkelni. A kedves - szomorú 

hagyomány szerint az egykori asszony élete párját így siratta, amikor azt ladikon vitték:  
"Visznek a Gyürvölgyön látod-e! Húzik a Hármast, hallod-e! Kedves párom, csak az alattad levõ 

lepedõt sajnálom."  
 
Annak idején nem lehetett Bikitybe udvarolni a kotori legénynek. A bikityi legénynek meg 

Kotoriba. Azt tartották, hogy Bikitybe laktak a módosabbak, Kotoriba pedig a szegényebbek. Sok 

veszekedés meg tragédia lett belõle. 
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"Az én nagyanyámnak a kotoribeli udvarlóját a 

bikityibeli fiú fokossal agyon verte. Mondta 

neki a kotori legény: - Te, ne gyere ide udvarol-
ni, mert ez kotori lány, menj Bikitybe! A két 

legény csak bölönködött egymással. No egyszer 

a kotori legény is ment Bikitybe, a kapuban ösz-
szetalálkoztak, a bikityi legény megfogta a fo-
kost és leütötte a másikat, aztán bement, mint 

aki jól végezte dolgát. - Na jól megadtam a 

Sarkadinak �mondta- többet azt hiszem nem fog 

velem küszködni. Alig telt bele néhány perc, 

megy be a szomszéd. - Görbe, mit csináltál? A 

Sarkadi rá van borulva a kisajtó oszlopára és 

meg van halva! Azt mondja a Görbe: - Hát mer 

én megijesztettem a fokossal. Nem fog velem 
többet küszködni! - Hát nem fog többet küsz-
ködni, mert meghalt." 

(Özv. Sánta Gáborné közlése alapján) 

2.6.3 Közigazgatáshoz fûzõdõ 

Történt, hogy a bogyiszlói bírót délelõtt 10 órára beidézte Kalocsára a kalocsai fõszolgabíró. A köz-
ségi bíró rendesen felkészülve el is indult. A külbogyiszlóra vezetõ útnál átkelt a Dunán. A fényesre 

kikefélt csizmáját a révben levetette, nevezetesen a védgát tetején gyalogmenetben óhajtott eljutni 

Kalocsára. A csizmákat száruknál összekötve kétfelé lógatva a vállán vitte. Érthetõ volt az óvatos-
sága, mivel a védgátat 20-30 cm magas fû borította, amely úszott a bõ harmatban. Amint Fajsz és 

Bátya községek közötti részen ballagott, erõs ügetéssel elhaladt mellette egy hintó, amelynek hátsó 

ülésén egy személy üldögélt.  

A régi magyar szokás az volt, ha kocsiján volt üres hely, megállt és felszólította a vele azonos 

irányba haladó gyalogost, üljön fel barátom, majd rövidebb lesz az útja! Így a kocsi is és maga a 
gyalogló községi bíró is haladtak a céljuk felé. A város végére érve gyalogosunk szépen felhúzta a 

harmattól megkímélt csizmáit és pontosan megjelent a rendelt idõben a fõszolgabíró elõtt. A fõ-
szolgabíró a köszönést elfogadva kérdéssel fordult az elõtte álló községi bíróhoz. 
- Bíró úr! Gyalog jött Bogyiszlóról Kalocsára ma reggel a Duna védgát tetején?  
- Igen - válaszolt a kérdezett.  
- Mezítláb jött és a csizmáit a vállán hozta?  
- Igen. - válaszolta a községi bíró. 
- Azért, mert csizmáját vállán hozta, gyalog jött Kalocsára, megbírságolom önt 20 koronára. A bo-
gyiszlói bíró ne járjon gyalog a fõszolgabíró hivatalba és fõleg ne mezítláb! 
Elképzelhetõ, hogy ilyen esetek nem növelték a megértést az egymásra utalt hivatali személyek 

között. 

Ugyanazon idõben történt a következõ eset is: 

Községi elöljáróság Kalocsára adót szállított. Az adóügyi jegyzõ és a községi pénztáros kocsin utaz-
tak Kalocsára oly módon, hogy a község komphajóján átkeltek a Dunán és a fajszi oldalon, a védgát 

tetején kocsiztak tovább. Amíg az áthajózás folyt, hirtelen szélroham elvitte az adóügyi jegyzõ ka-
lapját és lecsapta a víz tetejére, amely elvitte a kalapot. Az adót szállítók Kalocsára érve, az adóügyi 

jegyzõnek vettek kalapot.  
Dolgukat elvégezvén a reggel megtett úton visszamentek Bogyiszlóra. Hazaérve elmondták esetü-

ket a községi bírónak, aki megkérdezte, meg van-e a számla a kalapról.  
A jegyzõ átnyújtotta a számlát és a községi bíró bizonyítványt állíttatott ki arról, hogy az adóügyi 

jegyzõ kellemetlen megkárosodása hivatalos úton történt, a község megtéríti a jegyzõ kárát, amely 

méltóságos és igazságos, a pénztárból fel is vette az összeget. 
A következõ évben Pest vármegye alispánja hivatali vizsgálatot tartott Bogyiszlón. Kezébe került a 

kalap számla is. Az alispán elrendelte a szerinte jogtalanul felvett összeg visszafizetését. A visszafi-
zetés a vármegye utasítása szerint foganatosítva lett. 
A két esetbõl arra lehet következtetni, miszerint a község felett felügyeletet gyakorló vármegyei és 

járási hatóságok vezetõi nem nagyon igyekeztek olyan állapotokat teremteni a vezetõk és a vezetet-
tek között, amely a kölcsönös megértés békéjéhez vezetett volna.  

(Gyöke József naplójából) 
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2.6.4 Iskolaépítés Bogyiszlón 

1941-ben a református egyház vezetõsége lépéseket tett a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium-
nál iskolaépítési államsegély kiutalása iránt, amely nehéz és bonyolult folyamat volt, mivel 
Hertelendy miniszteri tanácsos, aki abban a tévhitben ringatta magát, hogy államhivatalnokként 

hittérítést végezzen a Római Katolikus Egyház javára.  

Felkészültünk a budapesti útra, hogy kisürgessük az érdemi választ a már 1 év óta elintézetlen bo-
gyiszlói kérelemre.  

A küldöttség a református presbitérium határozata alapján Gerenday Endre lelkész, Miklós Vince 

kurátor és Gyöke József jegyzõbõl állt. Budapesten csatlakozott a küldöttséghez dr. Szakács or-
szággyûlési képviselõ. Hertelendy miniszteri tanácsos fogadta a küldöttséget. 

A kölcsönös üdvözlés és bemutatkozás után 

elmondtam õméltóságának, hogy a bogyiszlói 

református egyház presbitériumának megbízot-
taiként tisztelettel kérjük, hogy az ügyosztályon 

1 év óta elintézetlenül elfekvõ kérelem tárgyá-

ban méltóztatna döntést hozni, mert a tervezett 

iskolaépítést tovább halasztani nem lehet. Õmél-
tósága csendesen megjegyezte, miszerint nem 
emlékszik a bogyiszlói kérvényre. Titkára át-
nyújtotta neki a 30-40 db aktát tartalmazó cso-
magot, amelyben megtalálta a bogyiszlói kér-
vényt is. Amint figyelmesen nézegette a terv  

rajzait és csendesen informáltam, miszerint 4 év 

óta ez a kérelem a harmadik, amellyel kilincse-
lünk. Az elsõt ezért utasította el, mert északra 
nézett volna az iskola és a lakás ablaksora, a 

második terv emeletes épület megépítését céloz-
ta, így nagyon költségesnek ígérkezett és ezért 

nyert elutasítást. Most itt állunk a harmadik ké-

relem érdemi elintézéséért esedezve. A költség-
vetés összege 100. 000 pengõ. Végre megszólalt 

Õméltósága és közölte, igen sajnálja, de nem áll 

rendelkezésére olyan összeg, amelybõl komoly 

segítséget adhatna az állam. Talán majd jövõre." 

Ezután a jegyzõ vitába keveredett a miniszteri tanácsossal, mivel ezen idõszakokban kapott Tolna, 

Bátaszék, Felsõnána sokkal nagyobb összeget római katolikus iskolák építésére.  

"Megköszönve a szíves fogadtatást, meghajtottam magamat és néma csendben eltávoztunkban visz-
szaszóltam, azért mégis felépítjük iskolánkat!" 

Hazatérve Bogyiszlóra a következõ vasárnapon 

a délelõtti istentiszteletrõl kijõve a lelkész fel-
kérte a csaknem teljes számban megjelent pres-
bitereket, fáradnának be a lelkészirodába, a Bu-
dapestet megjárt küldöttség beszámolójára. A 
hallottakat presbitertársaink méltatlankodva 

fogadták és néhány percnyi egymás közti be-
szélgetés után a következõ vasárnapra a lelkész 

presbiteri gyûlést hívott össze. Egyhangú véle- 

mény alakult ki, nevezetesen az, hogy nem vá-

runk államsegélyre, hanem saját erõbõl felépít-
jük az iskolát és a tanítói lakást, mégpedig az 

iskolát két 10 m-es hosszú összenyitható te-
remmel, amely alkalmas lesz más népnevelõi 

tevékenységre, összejövetelre. 
Megállapodtunk abban is, hogy a segély iránti 

kérelmünket visszavonjuk, és az építési tervet 

sürgõsen visszakérjük." 

Az összehívott presbiterek a gyûlésen felszólalásukban megvitatták, hogy az építéshez szükséges 

100000 pengõ kölcsön felvétele szükséges. 

"A szavazás megejtése után felszólaltam és kö-

zöltem a presbiterekkel, hogy ilyen nagy össze-
gû kölcsönt csak ingatlan fedezetre folyósít a 

pénzintézet, méghozzá elsõ helyre való betáblá-

zás mellett. Az egyház tulajdonát képezõ ingat-
lanok csak a minisztérium elõzetes írásbeli en-
gedélyével volnának megterhelhetõk. Ilyen en-
gedély megszerzése sok nehézséggel járna és 1- 

2 évig is elhúzódhatna. Javasoltam, hogy vala-
melyik vagyonos presbiter nyújtson ingatlanfe-
dezetet a kölcsön felvételéhez. Megindultak az 

egymás közti megbeszélések, de félóra eltelté-

vel sem született kedvezõ eredmény és úgy né-

zett ki a dolog, hogy nem is lesz senki a presbi-
terek között, aki ingatlanának leterhelésével 

vállalná a jelzálogjogi fedezetet.  

Hazamentem és elmondtam a feleségemnek a történetet és azt, hogy a gazdák között nincs egyetlen 

egy sem, aki ennyi áldozatra hajlandó lenne az egyház érdekében.  
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Kértem a feleségem beleegyezését, hogy miután nekünk rendelkezésünkre áll 72 kataszteri hold 
tehermentes szántóföld, vállaljuk mi a felveendõ egyházi kölcsön jelzálogjogi bekebelezését. Fele-
ségem szívesen adta beleegyezését, az építés április hó elején kezdõdött és szeptember 17-én feje-
zõdött be.  

Öt és fél hónap alatt elkészült a munka és fel-
avatásra várt az egyházközség saját erõbõl épí-

tett iskolája. Nem hívtunk sem állami, sem vár-
megye képviselõit vendégnek, hanem a kálvi-
nista magyar lelkiségünk diktálta, lehajtott fõvel 

gyûltünk össze templomunkban és meghallgat-
tuk lelkészünk egyszerû, és mégis tanulságos 
szavait az iskolai nevelés három elemérõl és ima 

és áldásosztás után elénekeltük a világ legszebb 

énekét a XC-ik zsoltár elsõ versét: 
"Tebenned bíztunk eleitõl fogva..." 

Bogyiszló község háromszor épített templomot 

és hatszor épített iskolát, de mindig sajáterõbõl. 
A magyar kálvinista öntudat fenntartása sok-sok 
áldozattal járt, de mindenkor erõt adott a küzdõ 

népnek és reményt adott a csüggedõnek." 
(Gyöke József naplójából) 

 
 
 
3. Oktatás, nevelés régen és ma 

3.1 Katolikus iskola 

Az 1948-as államosítás elõtt az egyik egyházi iskola a római katolikus iskola volt, mely története 
megegyezik az egyház történetével. 

Bogyiszló földrajzi helyzeténél fogva a kalocsai érseki egyházmegyéhez tartozott. Fajsz és környé-

ke, így Bogyiszló és Dalocsa is Árpád fejedelem és családjának volt a birtoka, a megyerendszer 
kialakításakor Fejér vagy Bodrog vármegyéhez tartozott. Dalocsa már ekkor templomos helység 

volt. 1864-es Pesthy Frigyes féle összeírás hivatkozik rá. 

A kalocsai egyházmegye területe a török által legjobban pusztított területek közé tartozott. 1526 a 

katolikus egyházi szervezet számára is tragikus volt. Tomory érsek több paptársával együtt a moh-
ácsi csatatéren veszett, a török megszállta területeken az egyház nem mûködhetett megfelelõen. 

Katolikus lelkipásztorok híján a bogyiszlóiak a Tolnán mûködõ reformátorok révén 1550 körül a 

reformáció hívei lettek. 

Rákóczi � féle szabadságharc (1703-1711) után 

tudott a kalocsai érsek segíteni a nagy paphiá-

nyon. 1720-ban Fajsz kapott katolikus plébániát, 

ehhez tartozott akkor leányegyházként 

Bogyiszló. 1761. évi jegyzékben csak néhány 

római katolikust jegyeztek Bogyiszlón. 1810- s 
feljegyzésben 12 katolikust, 1840-ben 21 a szá-

muk, 1850-ben 58-an vannak. 1873-ban 129,  

1871-ben 157 katolikus él Bogyiszlón. A hívek 

számának gyarapodását látva dr. Halynád Lajos 

kalocsai érsek 1873-ban javadalmi földet bizto-
sított egy építendõ római katolikus iskola, temp-
lom és plébánia javára. 1890-ben összehordott 

dombra 30 m hosszú téglafalú iskolát építettek 

tanítói lakással. Pályázatot írtak ki tanítói állás-
ra. 

Az új iskola elsõ kántortanítója Windisch Károly lett, aki részben lelkipásztori munkát is végzett. 

Az elsõ tanévben 1891/92- ben 25 gyermek járt iskolába, 20 év múlva már 62. 1908-ban a hívek 

száma már 400, szûk lett az iskolakápolna, ezért templomépítést kértek. 

Az elsõ világháború, a trianoni döntés, a helyi kisebbségi sors nehezítette a vallásközösség sorsát, 

de ezek ellenére 1920. október elsejével önálló lelkészség lett Bogyiszlón, elsõ lelkésze Teész Imre 

lett. 

1924 õszén új lelkész jött Fonó Ádám. Zichy Gyula érsek fontosnak tartotta, hogy a lelkésznek a 

katolikus iskola és a tervezett templom közelében lakása legyen. 

1925. szeptember 7. és december 17. között meg is építteti a plébánia fõ épületét. 1926-ban dr. 
Hübner Gyula a lelkész, aki tovább folytatta az építkezést. Közben 1928-tól két új tanító érkezik az 
iskolába, Buchter Margit tanítónõ és Rideg Lajos kántortanítóval mûködik az iskola, ettõl kezdve a 

tantestületi jegyzõkönyvek szerint komoly és színvonalas oktatás folyt 80-116 tanulónak.  
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Nagy hangsúlyt fektettek az elemi tudásra, írásra, olvasásra, számolásra és különösen a vallásos, 

erkölcsi nevelésre. A tanítók rendszeres továbbképzéseken vettek részt, különbözõ dolgozatokat 

kellett benyújtaniuk, bemutató tanítást tartottak, amelyeket elemeztek egymás között. 

Év végén nyilvános vizsgán kellett a tanulóknak 

és a tanítóknak számot adni a szülõk és a felet-
teseik elõtt tudásukról. 

Karácsonykor rendszeresen mutattak be színda-
rabokat, amelyeknek bevételébõl a gyermekeket 

megajándékozták. Sikeresen szerepelt Szek-
szárdon, dalosversenyen az iskola énekkara 

RidegLajos vezetésével. 

1936. május 9-én felszentelték az új templomot, 

melyben Flack András lett a lelkipásztor. 1937 

februárjában a községi tisztújításkor elõször  

választottak Bogyiszlón esküdti tisztségre kato-
likus vallásút (Farkas Józsefet). Megújultak a 
vallásos társulások, a bogyiszlóiak is bekapcso-
lódtak az országos szervezetekbe. 

Új tanítója lett a katolikus iskolának Máté Flóri-
án személyében. 1941-ben Kovács István, 1943-
ban Domokos Anna. 

1944-tõl már többször lakott a magyar katona-
ság kisebb-nagyobb csapata a plébánia épületei-
ben és az iskolában is, így a tanítás gyakran 

szünetelt. 

A II. világháború pusztításától megmenekült a falu, de halottai, rokkantjai és eltûnt katonái mély 

sebeket ejtettek az emberek lelkében, családokban. 

3.2 Református iskola 

Az általános iskola elõdje a bogyiszlói református egyház iskolája volt, ezért a múlt szorosan össze-
függ a református vallás és a református egyház történetével. 

A XVI. sz. közepétõl a XIX sz. végéig egységes 

a falu vallási hovatartozása. A református egy-
ház tanítása, erkölcse, törvényei és szokásai 

szabják meg az életet. 

Az egyház gondoskodott az iskoláról, alkalmaz-
ta a tanítókat és ellátta az alapfokú igazságszol-
gáltatást. A falu szellemi arculatát az egyház  

tanítása alakította, hiszen kötelezõ volt a temp-
lomba járás és az Úrvacsorával való élés. 

Az egyház végezte az anyakönyvezést 1895- ig. 
Az egyház tanítójának és a község nótáriusának 

díjlevele egy volt, mindketten ugyanazt a java-
dalmat élvezték. 

1842 �s �Egyházi Almanachban� felsorolt õsi református eklézsiái között a bogyiszlói is szerepel. 
A szomszédos Tolnán már a reformáció kezdetén neves prédikátorok voltak: Sztárai Mihály, Sze-
gedi Kis István. A XVI: sz. közepén csak Tolna és Debrecen volt olyan színvonalú iskola, ahol a 

prédikátorokat is képezték- így Tolna a reformáció fellegvárának számított ebben az idõben � ennek 
hatása valószínû, hogy Bogyiszló lakossága is ezt a vallást tette magáévá. 

Az elsõ hiteles adat 1629-bõl származik, amikor 

Tasnádi Péter volt a prédikátor. 1676. március 

1-tõl Szemere János, 1680-ban Sellyei János 

lelkipásztorok szolgáltak itt. Az õ nevükkel 

kezdõdik az 1750 körül összeállított �Album�, 

amely az egyház történetét feljegyezte. Mindkét 

lelkészrõl az a feljegyzés maradt, �a mindkét 

nembeli fiatalok nevelésében és hitre való taní-

tásában a legnagyobb igyekezetet tanúsították.� 

A bogyiszlói album feljegyzése szerint, melyet 

vitéz József szerkesztett 1759-ben, a XVII: szá-

zadban is élénk iskolai élet folyt. Mint öreg Ily-
lyés János elmondta, senkit sem bocsátottak az 

úrvacsorához csak �publica censura et confisso� 

vagyis nyilvános vizsga és hitvallás után. Tehát 

minden gyerek megtanult írni, olvasni és szá-

molni. 

A bogyiszlói iskolát közel 400 éven át az 1948-as államosításig a református gyülekezet szolgálta, 

mûködtette. A templom mellett ott állt a preceptorház, a tanító lakás, mellette az iskolaterem. Két 

tanító ház volt a nagyobb és a kisebb gyerekek tanítójának. Sajnos az iskola életérõl nem sok írásos 

feljegyzés maradt, aminek a gyakori tûzvész és árvíz, valamint a gyakori lelkészváltás lehet az oka. 

A meglevõ presbiteri jegyzõkönyvekben elsõsorban a lelkész és a tanítók anyagi problémákból 

adódó vitáiról található feljegyzés. 

1791. július 8 - tól lett a bogyiszlói gyülekezet lelkipásztora Szíj Imre. Az õ szolgálata alatt történt 

1797-ben, hogy templomépítéshez - amelyet az árvíz elmosott - hozzákezdtek a téglavetéshez. 

1798-ban újra kezdték a munkát és 95000 darab téglát égettek.  
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Ekkor történt az a sokat emlegetett nagy összefogás, hogy a falu népe sorba állt kicsitõl a nagyig, a 

téglaégetõ helytõl a templomudvarig, legtöbben vízben, iszapban állva, darabonként kézrõl kézre 

adva szállították be a téglát. 

Sajnos, mint annyiszor, hatalmas tûzvész pusztí-

tott a faluban, ami a lelkész házától indult, így 

az 1793-ban egészen újonnan épült rektorház, a 

classic, vagyis az iskola hamuvá égett. 

1799-ben újra neki kezdtek a parókia és a temp-
lomépítéséhez. 1799. június 27-én tették le a 

parókia fundamentumát, amely ma is a bogyiszlói 

lelkipásztor otthona. 
1800. szeptember 23-án a templom alapkõleté-

tele is megtörtént. Oskolamester akkor Dús Já-

nos. 

1811. november 11-e a templom hálaadási ün-
nepe, az ünneprõl, vendéglátásról nem maradt 
feljegyzés. 

Az iskola életében jelentõsebb szerepet vállaló 1827. május 25-én érkezõ Dõczi Sándor, aki alig 

volt 30 éves, de határozott egyéniség lehetett, mert rövid 4 esztendõ alatt rendet teremtett az elõzõ 

évek zûrzavara után. Rendezi az iskolák ügyét, megszervezi a preceptori (kistanítói) állást. Minden 

tanító fizetését emeli, új díjlevelet készített. 1830. december 19-i examencen (iskolai vizsgán) mivel 

a tanulók sokat hibáztak az olvasásban, meginti mind a tanulókat, mind a tanítókat. Õ eskette fel a 
bábákat a templomban az �élet védelmére�, tanulni küldi õket. 

Az 1848/49-s országos eseményekrõl nincs fel-
jegyzés. 1856. áprilisi határozattal bevezetik a 

�párbért� (minden házaspárnak 1 forintot, 1 

véka búzát, ½ véka árpát kell adni). A pártala-
nok és magányosok a felét adták. Ebbõl fedez-
ték a �convekciókat�: a lelkészét és a tanítókét. 

Szükség volt erre a rendezésre, mert különösen 

a segédtanítók nem akarták vállalni a munkát. 

1858-ban, csak úgy kaptak tanítót, ha felemelik 

a járandóságot 300 forintra. 
1859. szeptember 1 - én jelent meg a császári 

nyílt parancs az ún. �Pátens�. Ami többi között  

azt jelentette, hogy szolgabírók és egyéb császá-

ri hivatalok irányítják az egyház és az iskolák 

ügyét. Ez a rendelet tiltotta meg, hogy a gyer-
mekek maguk vigyék a fát az iskolába, ezt az 

egyháznak kellett adni. A presbitérium úgy ha-
tároz, hogy ezt a rendelkezést nem fogadja el, 

mivel régi szokást és önkormányzat jogának 

megsértését látja ezekben a dolgokban. 

1861-ben Sarlai Ferenc lelkész vigyáz az isten-
tisztelet rendjére, a gyerekek nevelésére, az ok-
tatásra külön gondja van. 

Az önkényuralom éveiben éli a falu csöndes életét. A gondok mellett fontosnak tartják az iskolát és 

a gyermekek oktatását, ez a jegyzõkönyvekbõl kiderül: 1860 � ban elhalálozott rektor családját nem 

hagyják magára, gondoskodnak róluk, és fiát Sarlai Gerzsont bízzák meg a gyermekek oktatásával. 

Mivel tüdõbetegsége miatt nem taníthatta soká a gyermekeket ezért a presbitérium: �Ezen tekintet-
bõl az e végre jelentkezõ s magát az innepekben éneklése és prédikálása által az egész gyülekezettel 

megkedveltetõ Dobos János volt kajdacsi iskolatanítót meg is választotta�. 

A rektornak fontos egyházi szolgálata és feladata is volt ebben az idõben. Sok ideig szolgált a gyü-

lekezetben, itt halt meg, sírköve ma is megvan. 

Az egyház és iskola életében jelentõs fordulat 

1864. április 24-én Kesserû Lajos szolgálatával 

kezdõdik, aki majd fél évszázadig vezeti és fel-
virágoztatja a bogyiszlói eklézsiát. 1871-72-ben 
teljes renoválást végeznek az iskolán, a parókián  

és a templomon. 1873-ban készül el a parókia és 

az iskola alatti bástyafal. 1876-ban, hogy az 
iskolások jó és friss vizet ihassanak szivattyús 

kutat készíttetnek az iskola udvarán. 

1886-ban, mivel az iskola állapota igen megromlott, április 26-án elhatározták az új iskola építését, 

amelyet november 28-án felszentelnek. Ekkor Olasz Lajos a tanító, akit nagyon szeretett a falu la-
kossága, ami abból is kiderül, hogy házasodásakor a lakodalmi költségeket a presbitérium fizette. 

Kesserû Lajos 44 év lelkipásztorkodása mellett a következõ tanítók oktattak: 1889- 1892 György 

Ferenc, 1892 - 1893 Dömötör Dániel, 1894 � 1898 Csuthy László, 1898- 1900 Eötvös Ferenc. 

1909-ben új lelkipásztor érkezik: Tóth Pál. A tanító ekkor Egri István. Mint az eddig szolgált lelké-

szeknek az iskolával neki is sok gondja volt. 
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Közben az ország és a falu életét feldúlta a világháború, ahonnan az iskola tanítója is betegen tért 

vissza. Az iskolába vissza kellett hívni a 70 éves Újlaki Mórt, hogy legyen, aki tanítson, hiába pró-

bálkoztak az állások betöltetésével. 

Az 1918-1919 között zajló forradalmak alatt Koncsics József nyíltan a proletárhatalom mellé állt, 

így a forradalom leverése után távozni kellett a faluból. 1919-ben 2500 koronáért rendbe hozzák az 

iskolaépületeket. 

1920 februárjában Szívós Jázont választják kán-
tortanítónak. A második tanítói állásra Bálint 

Józsefet, a harmadik tanítói állásra Kesserû Edi-
tet, (Kesserû Lajos unokája) aki 1963-ig tanít a 

bogyiszlói iskolában. 

Ezzel megoldódott az iskola gondja, nyugodt 
körülmények között folyhatott a tanítás. 

1923-ban választották lelkésszé Gerenday End-
rét, az õ mûködésére esik az 1941-ben új két 

tantermes iskola, tanítói lakás építése, amely 

igen nagy áldozattal járt. 

Ebben az idõszakban élénk szellemi életet élt a 

falu lakossága. Bibliaórák, Keresztény Ifjúsági 

Egyesület alakul, színjátszó kört alakítanak. A 

vallásos estéken a falu egésze megmozdul, sza-
valatok, elõadásod hangzanak el. 

Gerendai Endre szolgálatának idejére súlyos 

terhek nehezednek a községre. A második vi-
lágháború, ahol 82-n vesztették életüket. A há-

ború lelkileg döntötte romba az embereket, 

1945-ös jeges árvíz pedig a falut semmisítette 

meg. 

1948-ban pedig az államosítás idején az iskolától is meg kellett válni a református egyháznak. Ezzel 
egy új fejezet kezdõdik - a református és a katolikus iskola egyesítésével, államosításával - a bo-
gyiszlói általános iskola életében. 

3.3 Iskola a II. világháború után 

1945. február 11-én a másik nagy csapás is elér-
te Bogyiszlót, elöntötte a jeges ár. A lakosság-
nak menekülnie kellett. 

1946-47-ben nagy áldozat árán teljesen elké-

szült a II. sz. iskola és a tanítói lakás. 

1948-ban az államosítás idején 136 tanulója és 2 

tanítója volt, Domokos Anna és Kovács István 

személyében. Az államosítás elõkészítésekor 

vallás- és egyházellenes propaganda volt, ezért a 

kántortanító lemondott. 

Az 1945 - ös államosítás idején 1948-1949-ig a felekezeti iskolákban tanítók továbbra is az iskolá-

ban tanítottak: 

Szívós Józan 1919-1948 Kesserû Edit 1920-1948 Nyiry Andor 1924-1948 református 

Kovács István 1941-1949 Domokos Anna 1943-1948 katolikus 

Az iskolák államosítása a mindennapokban nagy változást nem hozott. Nyiry Andor lett az iskola 

vezetõje. 1949-50-es esztendõben Resz Antal vette át az igazgatást. Ekkor több pedagógus érkezett 
a községbe. Elkezdõdhetett a felsõ tagozatosok szakos oktatása. 1956-ban 14, 1966-ban 19 tanerõs 

testület mûködött, amelynek fele sajnos nem rendelkezett képesítéssel. Ez az állapot állandósult. 

1956-os esztendõ az iskola életében sem múlt el nyomtalanul. Tavasszal az árvíz miatt szünetelt a 

tanítás. A bogyiszlói iskolás gyerekek közül 119-en Tolnára, 103-an Iregszemcsére, 26-an Mözsre, 

9-en Szedresbe, 13-an Tengelicre kerültek. 

�56. októberi forradalom eseményi a felnõtt la-
kosságot nem hozta izgalomba, mivel azzal vol-
tak elfoglalva, hogy a közelgõ tél beállta elõtt, 
az árvíz okozta károkat olyan mértékben rendbe 

hozzák, hogy fedél legyen a fejük felett, és álla-
toknak, embereknek betakarítsák az élelmet. Az 
iskolában azonban 1-2 napra leállt a tanítás, a tan-
termekbõl eltûnt a népköztársasági címer és a Rá-

kosi- kép, az udvaron elégették az orosz könyveket. 

Erre az idõszakra esik, hogy nagyon jellemzõ 

volt a tanulók magas hiányzása, mert a mezõ-

gazdasági munkák idején a szülõk otthon fogták 

a gyerekeket, szükség volt az õ munkájukra is. 

A helyzet javítására különbözõ intézkedéseket 

tettek. 

1956-57-ben Bárd Flórián, 1957-60 között 

Musch János az igazgató. 
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1956-ban állandó jellegû napközi otthont, 1958-ban 60 személyes ebédlõt, 1959-ben gyakorlókertet, 

1960-ban az elmaradókat segítõ tanulószobát alakítottak ki, 14-16 évesek számára pedig tovább-
képzõ iskolát indítottak. 

Erre az idõszakra esik az úttörõcsapat megszervezése, a csoportot alapította, felkarolta Mözsi Szabó 

István tanító. 

1960-ban új igazgató, Diófási János érkezett az 

iskola élére, aki egyben a község párttitkára is 

lett. Az iskolában állandósult évtizedekre a ké-

pesítés nélküli nevelõk mûködése, ez magával 

hozta sajnos, hogy az oktatás színvonala ala-
csony volt, a tovább tanuló gyerekek nagyon 

nehezen tudtak helytállni a középfokú intézmé-

nyekben. 
A mûvelõdés más területén pedig lényeges vál-
tozások történtek, 1960-ban elkészült a mûvelõ-

dési ház 300 férõhelyes nézõtérrel, színpaddal, 

öltözõkkel, nagy elõtérrel, ahol büfé mûködött. 

Két oldalterem pedig lehetõvé tette a kisebb  

csoportok, színjátszó, ének, tánccsoportok mû-

ködését. Gyakran voltak az akkor mûködõ Dé-

ryné színház elõadásai, különbözõ ismeretter-
jesztõ tanfolyamok, népfõiskolai elõadások. 

A gyerekek körében ekkor már teljes volt az 

úttörõ mozgalom, mely rájuk kényszeríttette 

ugyan a kor ideológiáját, de ugyanakkor tartal-
masan szervezte a gyerekek tanuláson kívüli 

elfoglaltságát. A különbözõ társadalmi munkák 

(papír-, vasgyûjtés, közterületek, iskola rendben 

tartása) szervezésén túl különbözõ ünnepsége-
ket, szórakozási lehetõségeket biztosított. 

1963-tól táborozhattak Balatonszepezden a bogyiszlói gyerekek, amely nagyon nagy élmény volt, 

hiszen többségük így látta meg elõször a Balatont, így jutott el Budapestre, sõt néhányan még kül-
földre is, Lengyelországba, NDK-ba és a Szovjetunióba. Késõbb vándortábor keretében ismerked-
tek az országgal. Hagyománnyá, családi ünnepekké váltak a május 1-i úttörõ és kisdobos avatások. 

A mozgalmi munkát Borbély Viktor, Tóth János, Nagy István és Répási Imréné vezette 1990-ig. 

Erre az idõszakra esik az új mozi építése is, amely a környék legszebb és legmodernebb mozija volt. 

Rendszeressé váltak az iskola mozik, ahol megismerkedtek nagyon sok-sok értékes filmmel, ame-
lyek tucatszám készültek a 70-s 80-s években. 

Az oktatás több épületben folyt, a volt felekezeti iskolák épületeiben, majd a község anyagi helyze-
tétõl függõen folyamatosan bõvült. Ez a �folyamatosság� meglátszik az épületegyüttesen, az állan-
dó toldozgatás nem igazán szerencsés formát alakított ki, melyet kárpótol a szép természeti környe-
zet. 1963-ban 2 új tanteremmel és szolgálati lakással bõvült az intézmény (jelenlegi óvoda épülete). 

Késõbb ehhez az épülethez építették az iskola konyháját, ebédlõjét. 

A tanulók létszáma 1980-ban 284 fõ, 1990-ben 259 fõ volt, amely napjainkig fokozatosan csökken. 

 

Új fejezet kezdõdik az iskola életében 1989-cel a 
rendszerváltás és új igazgató személyével, aki elõ-

ször, bogyiszlói diákból lett az iskola igazgatója. 

Az állandóvá vált tantestület egyre magasabb 

színvonalú oktató munkát végez. Igyekeznek a 

pedagógia és az oktatás új irányait követni és a 

mindennapi munkájukban hasznosítani. 

Munkájukban a gyermekközpontúság az irány-
mutató. Tanulóik többsége sikerrel elvégzi fel-
sõbb iskoláit. Évente egyre többen szereznek 

diplomát egykori tanítványaik közül.  
A tanulás mellett nagyon élénk sportélet folyik, annak 

ellenére, hogy még mindig nincs torna-termünk. Szép  

eredményeket érnek el a gyerekek a turisztika, ter-
mészetjárás területén és a labdajátékokban  

Számtalan szabadidõs tevékenységek között 

válogathatnak színházlátogatástól a különbözõ 

szakkörökön túl az alapfokú mûvészeti oktatá-

sig. Nyáron nagy élményben részesülnek a ke-
rékpártúrán és más táborokban résztvevõk. Az 

ország más területeivel az osztálykiránduláso-
kon ismerkednek. 

Iskolánkban jelenleg 197 tanulót 22 nevelõ ok-
tat-nevel 11 osztályközösségben, 5 napközis 

csoportban.  

Iskolánk szép környezetben fekszik, tantermeink szépek, világosak. Modern világítás és fûtés teszi kellemessé 

közérzetünket. Amit nagyon hiányolunk a tornateremmel együtt: a tisztálkodási lehetõség tornaórák után. Bú-

torzat még vegyes, sok régi, de egyre több új felszerelés áll rendelkezésünkre. 
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4. Bogyiszlói cigányság  
 

4.1 Cigányság története 

Bogyiszló hagyományosan magyar lakta telepü-

lés volt. A változást az 1910 � es évektõl nö-

vekvõ számú cigány lakosság megtelepedése 
hozta. A századforduló elsõ egy � két évtized-
ében egyre több iparos telepedett le Bogyiszlón 

(kovács, asztalos, borbély, stb.). Ezekben az 

évtizedekben növekedett meg a cigány lakosság 

száma. Miért ebben az idõben kerültek a cigá-

nyok Bogyiszlóra? A választ keresve kb. a X. 

századig kell visszatekinteni. A cigányok õsha-
zája India volt, ahonnan szétszóródtak a nagyvi-
lágban. Egyes csoportjai igen messze kerültek 

egymástól, mégis megõrizték származásuk kö-

zös vonásait, hitvilágokat, nyelvüket, a vándor-
lás során érintett országok népi kultúrájának 
egyes elemeit. A cigányok elhagyva õshazáju-
kat, India Észak � Nyugati részét, a mai Padzsáb 

környékét, három csoportra oszlottak. Egyik 
csoport Kelet felé ment, a másik csoport Dél 

felé, a harmadik csoport Nyugat felé. Majd a  X. 
� XV. század között több hullámban és irányban 

érkeztek meg letelepedési helyükre. Az egyik 

irány Egyiptom, Észak � Afrika, Földközi ten-
ger, Spanyolország. A mási irány Közép Euró-

pa. A cigányok tömeges megjelenése Európában 
a XIV. századra tehetõ.  Bogyiszlóra érkezése a 

cigányoknak is e folyamat következtében tör-
tént. Mivel a cigányság hosszú éveket töltött 

Keleten, majd Egyiptom érintésével kerültek a 

Balkánra, hitük gyökereit közel - keleti vallások 
között kell keresni.  

 
4.2 Vallásuk 

Az 1910 � es statisztika már 103 görög - keleti 
vallású egyént tart nyilván, akik valamennyien 
cigányok voltak. Akkor miért katolikus vallású-

ak általában a cigányok? A katolikus vallást 

kényszerbõl vették fel, ennek két oka van. 

 Egyik oka az, hogy a keresztény egyházhoz 

való tartozás minden 

korban bizonyos fokú 

védettséget, védelmet 

biztosított a cigányság 

részére, másik oka pedig 

az, hogy görög - keleti 
pap nem volt a települé-

seken. A bogyiszlói 
cigányságra az utóbbi, 

tehát a hit átvétele - re-
formátus - volt a jellem-
zõ.  

Az 1920 �as évektõl, 

mikor a katolikus egy-
ház megerõsödött, tömegesen tértek át a katoli-
kus hitre. Napjainkban azonban újra a reformá-

tus egyházban levõk lélekszáma nagyobb. En-
nek egyik oka az, hogy a század elsõ felében a 

cigányoknál jellemzõ volt az egyház által nem 

szentesített törvénytelen házasság az �összeál-
lás�. Az effajta kapcsolatokban fogant gyerme-
ket a pap az akkori római katolikus egyházrend 

elõírása alapján nem keresztelhette  

meg. Sok példa van rá, hogy római katolikus 

szülõk gyereke a református keresztséget vette 
fel. Másik oka, hogy a muzsikus családok re-
formátusok, kiknek a lélekszáma jelentõs 
Bogyiszlón.  

A XX. században megjelent bogyiszlói ci-
gányok, beás cigá-

nyok. A magyaror-
szági cigányok har-
madik nyelvi csoport-
jának, a beásoknak az 

anyanyelve a román 

nyelv egyik archaikus 
változata, melyet be-
ásnak neveznek. Elsõ-

sorban Dél � Dunán-
túlon élõ cigány nép-
csoportnak, az úgyne-
vezett teknõs cigá-

nyoknak a nyelve. 
A Telep távolról 

A magyarországi cigány lakosság 8% -át 

teszik ki. E népcsoport tagjai a XVIII. szá-

zadtól a XX. század elejéig folyamatosan 
érkeztek több hullámban Magyarországra a 

román fejedelemségek területeirõl. Sajnos a 

beás nyelvet az új generációk már nem be-
szélik. 
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4.3 Lakóhelyük 

A cigányság lakóhelye Bogyiszlón többször 

változott. 1930 �as években az akkori �cigány-
telep� � hisz a cigányokra jellemzõ volt, hogy 

egy tömbben, együtt szerettek élni �az akkori  

falu területében közvetlenül helyezkedett el 
(Dalocsa).  

A telep az 1945 �ös árvíz elõtt a Toldi és a 

Szekszárdi utca között volt, nagyon kis területtel 
rendelkezõ házakkal. 1945 �ös árvíz elmosta a 
falu épületeinek jelentõs részét így a cigány 

vályogházakat is. Az újjáépítéskor azonban a 
cigányság számára már nem a �gödör� � ben (ez 
volt az akkori lakóhelyük neve) lettek kijelölve 

a házhelyek, hanem a jelenlegi telep helyén. Itt 

már egyforma 200 öles porták voltak. A mai 
jelenlegi helyére kerülésük saját döntése volt az 

akkor élõ embereknek. 
1956 �ban azonban a jeges ár elvitte az egész 

falut. 1956 �ban már az újjáépítések során 65 

egy szoba � konyha � kamrás lakóház épült a 

Dankó telepen a cigány lakosság számára, mely 
két utcából áll: Dankó utca és Küzdelem utca. A 
Dankó utca az ott élõ népszerû zenész dinasztiá-

ról kapta a nevet. 
A Küzdelem utca elnevezésének története pedig 
az, hogy az egy alacsony fekvésû rész volt, gya-
kori volt a belvíz és ezért ki akarták telepíteni 
onnan a cigányokat. Azok nem akartak elmenni, 

és a maradásukért folytatott küzdelmüket õrizte 

meg az utca neve. 
A Bogyiszlói cigány lakosság túlnyomó része 

ma is ezen a �Telepen� él a falutól elkülönítve.  
A telep lakásai azóta bõvültek, fejlõdtek,  
(fürdõszoba, több szoba), utcái szépültek. Né-

hány család beköltözött a falu más utcáiba, de 

ez a cigány lakosság kb. 30% - át érinti. A tele-
pet a temetõ mellett építették föl, egyes vélemé-

nyek szerint abból a megfontolásból, hogy a 

cigány ember fél a halottaktól, ezáltal féken 

lehet õket tartani. 

 

4.4 Babonák, hiedelmek 

A nem cigányok szemében a cigányok babonásak. Ennek oka egyrészt a cigányok jóslási szokásai. 
E �mesterséget� Európába való érkezésük óta ûzik. A másik oka, hogy a cigányokat misztikusság 
veszi körül, a már letelepedett népek szokásrendszerétõl való nagyfokú eltérés miatt. A bogyiszlói 

cigányokra a jóslás nem jellemzõ, de sok babona veszi körül a �telep� életét. Így pl. az újszülött 

gyerekekkel való babonák: 

 Gyereket születését követõen más házába bevinni nem szabad kivéve (manapság) a rokono-
kéba. 

 Amíg nem beszél a gyermek, nem szabad, hogy lássa magát a tükörben. 
 Keresztelésig nem lehet az esti fürdõvizét reggelig kiönteni. 

húsvéttal kapcsolatos hiedelmek: 

 Szótlanvíz: mely azt jelenti, hogy nagypéntek napján el kell menni a kútra vízért és átadni 

egy beteg embernek a gyógyulásáért, akinek meg kell benne mosakodni, illetve inni kellett 
belõle. 

1. Dankó utca 

2. Küzdelem utca 
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 Mindezt persze úgy kell megtenni, hogy nem beszél a vizet hozó az a cselekedet végéig, 

szótlanul távozik 

 Körülsöprés: nagypénteken az udvart körülsöprik azért, hogy elûzzék a bogarakat. 
 

4.5 Szokások 

Sajnos a cigányság szokásai egyre inkább elmaradnak, elfelejtõdnek. 

Általános szokások: 

 Esténként az utcákon tüzet gyújtottak és beszélgettek, a legmelegebb nyári napokon is. 

 Esténként, ünnepnapokon fõleg az utcán muzsikáltak a zenészek, a cigánynép pedig táncolt. 

 Disznóvágásokon nagyon nagy lélekszámban voltak jelen távoli rokonok, komák, barátok. 
A disznóból nem sok kolbász maradt, a nap folyamán sok étel - ital fogyott. 

 Virrasztás: a cigány lakosság egyik sajátos eseménye a halottak virrasztása. A halott család-
jának házában, háza elõtt tûz mellett, temetésig esténkét összegyûlik a rokonság és az isme-
rõsök, ahol meséket mondanak. Sajnos a mesék már elmaradtak, inkább a közösség múltjá-

ból kerülnek elõ történetek. 

 Lakodalom: szokás a nagy létszámú lakodalom, ami nem sokban különbözik a nem cigány 

lakosság lakodalmaitól. A különbség hiánya talán abból adódik, hogy a sok táncos mulat-
ságban és lakodalmakban a cigányok és a nem cigányok közösen vettek részt és így a hajdan 

élt cigánytáncok mára már egyre jobban feledésbe merültek. Amibõl azonban nem tudnak 
olyan könnyen kivetkõzni az a temperamentumuk.  A cigány lakodalmak sokkal dinamiku-
sabbak. 

 

4.6 A cigányság ételei 

Különösebben a falusi ételektõl nem térnek el, 
csak talán fûszeresebbek, erõsebb ízesítésûek. A 
gyerekek már korán találkoznak az erõs étellel, 

ami nem egészséges. Ami igazán jellemzõ a 

helyi jellegzetes saját sütésû kenyér a �punyi�. 

A punyi lepényszerû kenyér. Melegen, zsírral 

megkenve csodálatos ízû. A punyival kiegészít-
ve nagyon jó étel a csirkés  
 

lecsó és a húsos káposzta, mely készülhet ba-
romfiból és sertés húsból is. A cigányság általá-

ban nagyon szereti a húst, halat, ha lehet a bur-
gonyát mellõzi. Szeret jól élni! Egy átlagos kér-
dés és válasz: 

 Mit szeretsz enni? 

 Húst, hallal! 

4.7 Munkájuk, foglalkozásuk 

A bogyiszlói beás cigányok eredeti foglalkozása teknõvájás volt, de nagy részük mezõgazdasági 

munkában is dogozott: kapáltak, kaszáltak, ültettek. Sokat jártak szezonmunkák során aratni, csép-
lõgépekhez dolgozni. Ilyenkor a cigány férfiak nem mentek haza, kora hajnaltól késõ estig a földe-
ken dolgoztak. Az ebédjüket az asszonyuk vitte ki, aki a gyermeküket is magával vitte és így együtt 

ebédeltek meg a �határban.�  

A földek megmunkálásánál szükség volt a cigányságra. 1946 �ban cigány családok is kaptak saját 

földet. Késõbb a tsz �be is beálltak, mert a föld területe kevés volt, illetve gépeik nem voltak. Ci-
gány családok számára elõnyt jelentett, hogy a közösben állandó jövedelemre tehetett szert. A tele-
pülésen a lakosság jövedelmét a tsz �ben való munka biztosította  

Mindezek mellett vályogvetéssel is foglalkoztak, készítették az építkezéshez szükséges vályogtég-
lát. Voltak, akik kosarat fontak, és voltak, akik az erdõbe, az erdészhez jártak famunkázni. Sokszor 

karácsonyra innen tudtak pénzt keresni, hisz a földeken levõ munkák befejezõdtek 
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4.8 Iskoláztatás 

Az 50 �es években az iskolai 

mulasztások számának alaku-
lásában többek között a ci-
gányság magas arányszámát 

jegyezték okként. Ez is közre 

játszhatott abban, hogy a tele-
pen létre hoztak egy iskolát, 

melyben óvodát is mûködtet-
tek. 1959 � 75 között egy tan-
termes iskola mûködött a 

Dankó telepen. 1975-ben szûnt 

meg az iskola, a Dankó telepen 

csak az óvoda mûködött to-
vább.  

Az intézmény teljes megszûné-

séhez az vezetett, hogy nem 
volt kötelezõ beíratni a Dankói 

óvodába, el lehetett vinni a 
kisgyereket a falu óvodájába. 

Ezzel egyre többen éltek, míg 

végül megszûnt az óvoda is a 

telepen.  

Jelenleg mindenki egy óvodá-

ba és egy iskolába jár, ami a 

cigányság beilleszkedése, in-
tegrációja miatt sokkal elõnyö-

sebb. Már gyermekkorban kö-

tõdnek így cigány és nem ci-
gány barátságok is.  

A továbbtanulás a cigányoknál 

az 50 � es években nem volt 
jellemzõ. Nem, mert a megél-
hetéshez pénz kellett, a csalá-

dok szegények voltak általá-

ban, így a gyerekek sorsa, dol-
ga a munka volt, nem a tanu-
lás.  

1970 - es években a kép a kö-

vetkezõ volt: a cigányság közel 

100% -a vállalt munkát, két-
harmad részük állandó munka-
helyen. Tehát a 60 � as, 70 � es 
években az állandó jövedelem 

a családokban biztosítva volt, 

ezáltal gyermeküket már nem 

kellett szükségszerûen munká-

ba állítaniuk, tanulhattak to-
vább az általános iskola elvég-
zése után. 

Így az akkori úgynevezett �di-
vatszakmákhoz� kötõdõen 

több gyerek tanult pl.: eszter-

gályosnak Budapesten. Jelen-
tõs változás, fejlõdés volt ez a 

cigányság életében.  

A 80 � as években a tanulók 

már a középiskolák felé is ori-
entálódtak. Több diák került el 

szakközépiskolába illetve gim-
náziumba.  

A 90 � es évek végén, zömé-

ben a 80 �as években érettsé-

gizett fiatalok fõiskolákra, 

egyetemekre jelentkeztek. Je-
lenleg több fõiskolai hallgató, 

fõiskolai végzettségû, egyete-
mi hallgató van a cigányság 

körében.  

Fontos megjegyezni, hogy az 
iskolázottság Bogyiszlón a 

magyarországi cigányság to-
vábbtanulási átlagához képest 

kiemelkedõ. Az analfabétiz-
mus elenyészõ, már csak a régi 

öregek között található kevés 

létszámban. 
 

 

Iskolázottság: 
 Szakmunkás: 20-30 fõ 
 Érettségi: 12-15 fõ 
 Technikum: 2 fõ 
 Fõiskolai hallgató: 2 fõ 
 Fõiskolai végzettségû: 3 fõ 
 Egyetemi hallgató: 1 fõ 
 
A fõiskolai tanulók illetve a végzett hallgatók, a diplomások a cigányságnál pozitív példát mutatnak 
a fiataloknak. Cél: egyre több értelmiséget kinevelni a cigányság gyermekeibõl.
. 

4.9 Cigányság kultúrája 

A bogyiszlói cigányság életében, mint egyébként általában a cigányság társadalmában, a tánc és a 

zene volt a legjellemzõbb a kultúrájában. Zene és tánc egymástól szinte elválaszthatatlan. Mégis 
Bogyiszlón a tánc a zene fokozódása, fejlõdése mellett meggyengült, a zene került elõtérbe. A tánc 

eredetisége eltûnt, beolvadt a helyi nem cigány táncok közé, csekély jellege, motívuma maradt meg. 
Igazán a zene erõsödött meg, sõt vált híressé.  

Ahogy a Dankó telep elnevezés utal is rá, Bogyiszlón nagyon sok jó muzsikus cigány élt és tevé-

kenykedett az emlékezetek és a hangfelvételek tanúsága szerint. Ez oly annyira igaz, hogyha valaki 

Bogyiszlót meghallja két dolgot, idéz fel azonnal: a híres paprikát és a nem kevésbé ismert bogyisz-
lói dallamokat, melyet a Bogyiszlói Cigányzenekar szolgáltatta. Magyarországi cigány muzsiku-
sokról már a XVI. századtól vannak szórványos adatok, de jelentõségük csak a XVIII. század köze-
pétõl nõtt meg.  
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Bogyiszlón a XX. század elsõ felében, még több cigányzenekar mûködött. A cigányzenekarok szá-

ma egyre növekedett. Tamburabandák és vonós zenekarok biztosították a faluközösség zenei igé-

nyeit. Bogyiszló zenei életében a legjelentõsebb, legkiemelkedõbb Orsós Kis János vezette zenekar 
volt. 
 
Orsós Kis János a Bo-
gyiszlói Zenekar prímá-

sa, a dunántúli népzene 
adatközlõje, és a Nép-
mûvészet mestere. 
1923. december 17. � én 

született Bogyiszlón. 
Édesapja Orsós Lajos 
tamburaprímás volt, aki 
brácsázott és bõgõzött 

is. Négyen voltak test-
vérek: Orsós Kis János 

prímás, Orsós Lajos 

brácsás, Orsós Ferenc, 

Orsós Mihály, aki jelen-
leg is él. Orsós Kis Já-

nos már gyermekkorában elkezdett zenét tanul-
ni, elsõ évben tamburán, majd hegedûn. Már 8-9 
éves korában a kocsmai asztalra állítva zenélt a 

mulatni vágyóknak. 

�9 éves lehettem, mikor 

kezdtem muzsikálni. 

Elõször tamburával 

kezdtem egy évig, utána 

aztán rátértem a hege-

dûre.�10 éves korára 

Bogdán Ferenc prímás, 

anyai nagybátyjával 

muzsikált együtt. Nagy-
bátyja tanította, persze 

hallásból, hisz a kottát 

nem ismerték. A zene-
karban a maradék egy- 
két fillért kapta meg egy 
kis cukorra, majd 3 évig 

fél részt kapott. 15 éve-
sen már a zenekar aktív tagjaként tartották szá-

mon, a keresett pénzbõl teljes rész illette meg.  
 

 

Általában hattagú volt a zenekar: prímás, segédprímás, cimbalmos, kontrás (hegedû), brácsás, bõ-

gõs. Bogyiszlón az �50 �es években a vonós cigánybandán kívül tamburazenekar (szintén cigányok) 

is mûködött. Bogyiszlón kívül gyakran játszottak a 

Duna bal partján lévõ településeken: Fajsz, 
Dusnok, Kalocsa, a Duna jobb partján lévõ telepü-

léseken: Õcsény, Decs, Sárpilis. Az �50 � es évek-
ben megalakult hagyományõrzõ táncegyüttes kísé-

retét már Orsós Kis János zenekara látta el. 1969�

ben a zenekarban történt megfogyatkozás miatt 

alakult meg a tamburazenekar egyesülésével a Bo-
gyiszlói Zenekar.  

Tagjai: Orsós Kis János prímás, Orsós János se-
gédprímás és kontrás, Orsós Lajos brácsás, Bog-
dán Péter bõgõs, Kovács János �Köles� tambura-
prímás, Kovács Ferenc �Tejes� tamburabrácsás, 
Karaszi János cimbalmos. 

A zenekar jól képzett zenészekbõl állt, aminek következtében nagyon gyorsan összeszoktak és 

�együtt lüktettek� a dallamok játszása közben.  A zenekar nagyszerû játékára a népzenekutatók is 

felfigyeltek, például Marton György, Pesovár Ferenc, Olsvai Imre, Sebõ Ferenc, Halmos Béla. 

A helyi tánccsoporttal együtt, illetve külön is bejárták egész Európát. Több filmen és hangfelvételen 

is megörökítették a zenekart. 1984 �ben Sebõ Ferenc készített egy lemezt a zenekar repertoárjából. 

Nagyon jól sikerült, igazán tükrözi a zenekar szerteágazó zenei tudását. Nagy virágkorát élte a ze-
nekar ebben az idõben.  

Sajnos a nagybõgõs egy olaszországi út során meghalt. 
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1996 �ban Orsós Lajos, majd egy évvel késõbb 1997-ben Orsós Kis János is elhunyt. 1998 �tól a 

megmaradt zenészekbõl és az unokákból mûködött tovább a zenekar. 

2002. november 23. � án Orsós Kis János halálának 5. évfordulójára a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat, a Néptánc Egyesület, valamint a helyi általános iskola és a falu önkormányzata közösen 

megemlékezett egy emlékmûsor keretében.  

2003 áprilisában elhunyt Orsós András, majd egy hónappal késõbb Kovács János. Jelenleg a zene-
kar négy fõvel mûködik tovább, néha erõsítve vendégzenészekkel.  

4.10  Cigány hagyományok ápolása. 

4.10.1 Kisebbségi szakkör: 

Többféle módon jelenik meg az iskolai oktatásban 

a kisebbségi nevelés. Így az óvodai cigány kultu-
rális nevelés, vagy a tantárgyakban megjelenõ 

kisebbségi népismeret, de legfõbbként jelenleg az 
általános iskolában a cigányság történetével, iro-
dalmával (mesék, versek), kultúrájával, hagyomá-

nyával (zene, tánc, ének) vallásával, szokásával, 

babonáival megismertetése a gyerekeknek szakkör 

formájában valósul meg. Külön alsós és külön 

felsõs szakkör mûködik. A szakkör legfõbb célja 

az, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, kapja-
nak feladatokat, egyénileg és közösen is szerepel-
hessenek. Ha a közös szakköri együttlét örömet 

okoz a gyerekeknek a szakköri tevékenység sikeresnek, pozitívnak bizonyul. 
 

 
 

Különbözõ segédeszközök állnak rendelkezésre a 
szakköri tevékenységhez: 

Bogyiszlói zenekar hanganyaga, Mesés kötetek, 

Verses kötetek, Videó filmek, Archív felvételek, 

Meghívott személyek, Helyi zenekar,  

Történelmi dokumentumok,  

Vallási dokumentumok, 

Szakkönyvek, Hangszerek (gitár-hegedû) 

 

4.10.1 A foglalkozás anyaga 

 Minél mélyebben foglalkozni a helyi kultúrának a megismerésével. 

 A helyi tánc és zene mellett a beás nyelv megismertetése.  

 A még meglévõ cigány öregeket felkeresése, elbeszélgetés velük a régi hagyományokról, 

babonákról, mindarról, ami a cigányság életének szerves része volt. 

 A közös együttlét a régi öregekkel mindennél többet ér a �száraz� tankönyvek helyett. 

 A helyi tánc elsajátítását követõen, be is mutatják a gyerekek hagyományaikat különbözõ 

fellépési alkalmakkor.(falunap, iskolai rendezvények, ki - mit - tud, stb.) 

 Mind ez azért fontos, mert a fellépést követõ �siker� a gyerekek számára növeli az önbi-
zalmat abban, hogy amit megtanulnak és elõadnak az jó, és más ember számára örömet 

okoz.  
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5. A mai Bogyiszló 

5.1 A lakosság 

Bogyiszló község önálló települési önkormányzattal rendelkezõ kistelepülés Tolna megye déli ré-

szén, a szekszárdi kistérségben. A település közigazgatási területe: 5553 ha, ebbõl a belterület: 251 
ha, külterület: 5302 ha 

Bogyiszló község lakosságának legfõbb megélhetési formái: helyben mindössze néhány fõ került 

foglalkoztatásra, a többiek Szekszárdon, Tolnán és Pakson dolgoznak, hiszen az imént felsorolt 
helységek városok lévén nagyobb számban kínálnak munkalehetõségeket.  

Bogyiszlón fõként a mezõgazdasági jellegû vállalkozások, és a szolgáltatási szféra kínál kereseti 
lehetõséget.  

A 2001. évben a lakosság száma 2384 fõ, 2002-ben 2365 fõ, 2003-ban 2380 fõ. A vizsgált idõszak 

(2001-2003) alatt az összlakosságon belül a nõk aránya 51,4%, míg a férfiaké 48,6 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A demográfiai változások a település esetében nem egyértelmûen követik az országos, illetve a me-
gyei átlagot. A vizsgált idõszakban a születések csökkenését ellensúlyozta a betelepülõk száma. 

 

A korosztályok alakulása % - ban 

 

Születési adatok (fõ) 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
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A rendszerváltást követõ gazdasági szerkezet átalakulása Bogyiszló községet is nagymértékben 
érintette. A jelentõs létszámot foglalkoztató gazdasági üzemek megszûnése következtében egy új, 

korábban nem tapasztalt társadalmi probléma jelent meg a munkanélküliség. A településen jelentõs 

(22%) létszámú alacsony képzettségû, vagy képzettség nélküli polgár él, amelyek nagy része a roma 

kisebbséghez tartozik.  
 

 
 
Regisztrált munkanélküliek száma: 
 
 
 
 

Bogyiszlón a kiváló öntéstalaj jó feltételeket biztosít a mezõgazdaság számára. A feltételeknek és a 

törõdésnek köszönhetõen méltán vált híressé és országszerte elismertté a bogyiszlói paprika. A bo-
gyiszlói fehér, vastag húsú, hegyes végû csípõs paprika, de sokak által ismert a jó minõségû fûszer-
paprikánk is. 

A paprika mellett a fõ mezõgazdasági termékek közé a búza, a kukorica, árpa, napraforgó, tartozott.  

Állattartásnál a szarvasmarha, juh, és baromfitenyésztés, ami jelentõs. Több nagyobb telep is talál-
ható, ahol például foglalkoznak pulykákkal, libákkal. 

Az õslakosság nagy számban tartott lovakat, de mára ez jelentéktelenné vált. 

A fõállású mezõgazdasági õstermelõk és vállalkozók száma mintegy 15 fõre tehetõ a településen. A 

jövedelem kiegészítésként ezzel foglalkozók száma jelentõsebb, de ez sokkal inkább a hagyomá-

nyos életvitel iránti ragaszkodásból fakad, mintsem a jövedelmezõségbõl.  

Egyértelmû, hogy a mezõgazdasági termelés ma ezer problémával küzd az egész országban. Az 
ágazat csak igen kevés embernek biztosít majd megélhetést a közeljövõben. Fellendülést csak a 

magas szakértelmet igénylõ és magas minõségi színvonalat képviselõ mezõgazdasági termékek elõ-

állítása hozhat. Ilyenek a minõségi fûszerpaprika, bortermelés. 
 

5.2 A falu szolgáltatásai 

A község meglehetõsen kis kiterjedésû belterület-
ének túlnyomó része lakóterület, jellemzõen kis- és 

közepes méretû falusias telkekkel. Bogyiszló zöldte-
rületekkel jól ellátott településnek nevezhetõ. Ezek a 

területek játszóterek, kisebb parkok, melyek mind a 

gyerekek, mind pedig a felnõttek számára nyújt ki-
kapcsolódási lehetõséget.  

Elkészült a Holt-Duna parti sétány, melyrõl meg 

lehet tekinteni a Holt - Duna nyújtotta természeti 

értékeket. A holtág partján strand kialakítása folya-
matban van. 
Község nemrégiben végeztette el a holtág partfenntar-
tó kotrását, felszámolták a part menti szemétkupaco-

kat, rendezetté tették a partot, lerakták egy kerékpárút alapjait, és a víz is felfrissült.  

Bogyiszló teljes közmûellátottsággal bír. Vezetékes víz: 1974-1975, gázvezeték: 1993-1996, tele-
fon: 1997, szennyvíz: 1998-2001. A község ivóvíz-ellátása megfelelõ, a víz minõségi paraméterein 
javítani kell. A szennyvízelvezetés 100 % - ban kiépült községünkben. A település csapadékvíz 

elvezetõ árokrendszere folyamatos karbantartást igényel a már meglévõ területeken, továbbá a mel-
lékutcákban mielõbb kiépítendõ. A községet ellátó 20 kV-os hálózat, valamint a telefonhálózat kor-
szerûsítésre szorul. A település belterülete vezetékes földgázzal ellátott. 

Év 2001 2002 2003 

Összesen (fõ) 144 120 140 
férfi (%) 62,5 52,5 48,5 

nõ (%) 37,5 47,5 51,5 



Bogyiszló 2006 

32 

A község infrastrukturális munkálataiból, fejlesz-
tésibõl legnagyobb részt az újabb utak építése, 

valamint a régiek átminõsítése teszi ki. Bogyiszló 

közigazgatási területét átszeli az M9 -es gyorsfor-
galmi út. 2003 júniusában készült el, mely a Pa-
lánki csomópontot köti össze a Fajszi csomópont-
tal. Az M9-es megnyitotta ezt a zsák jellegû tele-
pülést.  

A község lakóutcái többségében szilárd burkolatú-

ak.  

Az utóbbi években a Dunán fellendülõ kereske-
delmi tevékenység nagy fejlõdést hozott. A község 

Duna folyami részén kikötõ és villamosenergia-fejlesztés valósult meg a helyi termelõszövetkezet 

jóvoltából. Bogyiszló község a �90-es években gyors ütemben fejlesztette intézményhálózatát. A 
fejlõdés újabb állomása lehet a Duna-híd megépülése, mely a települést bekapcsolhatja az ország 

vérkeringésébe. 

Folyamatban van a Bogyiszlót délirõl és nyugatról elkerülõ út építése. 

Több természetvédelmi terület van a település határában. Az egyik a Kisdér puszta major melletti 

Kasztói legelõ, mely különleges az ott található több száz éves tölgyfáktól.  

Duna-Dráva Nemzeti Park része a Gemenci erdõ, melynek északi része Bogyiszló határában húzó-

dik. Ott található a 

község másik különle-
ges területe, az Orchi-
deás Erdõ. 

A Bogyiszló határában 

levõ Taplós - Gógai 

bemutató övezet a haj-
dani ártéri gazdálkodás 

elemeit eleveníti fel. A 

különleges látnivalók, az igény szerinti vendéglátás érdekes színfolttal gazdagítja a környékbeli 

idegenforgalmat.  

Az egyik jellegzetessége az õshonos magyar állatfajok élõben, az eredetihez hasonló környezetben 
történõ megfigyelése. Látható itt szürkemarha, mangalica, ló, baromfifélék. Az állattartás mellett a 

halászat, a kézmûvesség, a gyümölcstermesztés és a méhészet bemutatására vállalkoznak a terüle-
ten, illetve a rekonstruált épületben élõ mesterség-bemutatókon láttatják a kosárfonás, a csuhé- és 

nádfeldolgozás, valamint a teknõvájás fogásait. 

A mûvelõdési házban a civil szervezetek és az iskola sok programot szervez. Mûködtetése sok 

gonddal jár, nem megoldott. Könyvtár kedden és csütörtökön 15-17 óráig tart nyitva. E pont Ma-
gyarország két géppel üzemel a könyvtár nyitva tartási idejében, és azon kívül is 2005. január óta. 

Községünkben immár IX. alkalommal rendezték meg a Bogyiszlói Kisfesztivált, mely változatlanul 
nagy népszerûségnek örvend. A község vendégcsalogató 3 napos nagyrendezvénye, melyen szere-
pel a Bogyiszlói Hagyományõrzõ Néptánccsoport és a testvér-települések tánccsoportjai is. Hor-
gászverseny, hal- és birkafõzõ verseny, nótaestek, énekkarok fellépése színesíti a programot. Min-
den este valamely híres együttes, illetve énekes fellépésére kerül sor, majd az este bállal zárul. Utol-
só nap tûzijátékkal záródik a háromnapos program. 

Egészségügy A nagyarányú munkanélküliség és az ezzel szorosan összefüggõ rossz szociális hely-
zet miatt a lakosság egészségügyi helyzete rossz, szinten tartását is nagy erõfeszítéssel lehet elérni. 

 Az önkormányzat jelentõs anyagi forrást biztosít az egészségügyi alapellátás fenntartására. Közsé-

günkben jelenleg 1 felnõtt házi orvosi és 1 fogorvosi körzet mellett 1 védõnõi körzet is mûködik.  
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5.3 A Duna híd 
 
Légi fotó Duna jobb part, Siótorok-Paksi Árvízvédelmi 

Szakasz 

A közel 23 milliárd forintos beruházás 2001 au-
gusztusában kezdõdött és 2003. június végére be is 

fejezõdött 
A hídhoz csatlakozó 20,5 kilométer autóutat, az 
autóút pályaszerkezetét és a hozzá tartozó kis hida-
kat a Magyar Autópálya-építõ Konzorcium, a Ma-
gyar Hídépítõ Konzorcium pedig a Szekszárd tér-
ségi Duna-hidat, valamint a Bács-Kiskun és Tolna 

megyei oldalról hozzá csatlakozó kétszer 500 méte-
res út építését kivitelezte..  

A híd acélszerkezeteit a Ganz Acélszerkezetek Rt. 

Gyártotta. A híd helyszíni szerelését a Ganz-BVG és a Közgép Rt. végezte. 

A mederhíd szerkezetét kb. 14-18 méter hosszú egységekben gyártották és teljes keresztmetszet-
ében összeállították a mûhelyben. Ennek méreteit, alakját ellenõrzik elõször a mérnökök. Az ellen-
õrzés után szétbontották a keresztmetszetet és közúton a Ganz-BVG dunaparti elõszerelõ telepére, 

Csepelre szállították. Itt újra összerakták és még egy illesztõ darabot szereltek hozzá, és ezután állí-

tották a tervnek megfelelõ alakra. (Az illesztõ darab a telepen maradt, ehhez dolgozták hozzá a kö-

vetkezõ szakaszt.) Ezután készítették el a végleges hegesztett és csavarozott kapcsolatokat, majd a 

korrózióvédõ festést. A mederhidat öt szerelési egységre osztva, vízi úton jutatták el Csepelrõl 

Szekszárd térségébe. Az "úsztatási szakaszok" hossza 2x107 m, 2x120 m és egy 66 m-es darab. Ez 
mintegy 130 km-es vízi utat jelentett a maximum 850 tonnás daraboknak. 
 

Szekszárdi Szent László Duna-híd mederhídja 

 

Hídhossz:  520,5m 

Hídszélesség:  14m 

 

Támaszköz:  80m + 3x120m + 80m 
Pályabeosztás:  2,4mjárda  +  10m kocsipálya 

  + 0,57m üzemi járda 
Terhelési osztály:  "A" (800kN) 
Szerkezeti magasság: 3,78 m 
Fõtartók magassága: 3,8m (befolyási), 3,6m 
   (kifolyási) 
Acélfelhasználás:  2800t (384 kg/m2) 
 
A mederhíd felszerkezete 5 nyílású folytató-

lagos gerendahíd. A fõtartó állandó magassá-

gú, ferde gerincû acél szekrénykeresztmet-
szet, ortotrop acél pályaszerkezettel. A híd 

alaprajzilag egyenes, a pálya 10000m sugarú 

domború lekerekítésben fekszik 
 

A híd teljes hossza 916,00 m. Támaszkiosztása: 3x65,50 m ártéri híd, 80+3x120+80 m mederhíd, 

3x65,50 m ártéri híd. Szerkezeti magasság: kb. 4 m (állandó). Alapozás: mélyalapozás; 1300 mm 

átmérõjû, 19 és 30 m közötti hosszúságú, fúrt cölöpök. A mederpilléreknél 6-6 db cölöp és 5-5 db 
cölöp a hídfõknél. A híd tulajdonképpen három részbõl áll össze és szimmetrikus elrendezésû. A 

két szimmetrikusan elhelyezkedõ ártéri, öszvér - szerkezet fogja közre a tiszta acél mederhidat. 

A szerkezetek szállítására és beemelésére emelõ szolgált. Ezt az emelõt a Budapesti Mûszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen fejlesztették ki. Magyar szabadalomként védelem alá esik. Haszná-

latával elkerülhetõvé válik az igen költséges ideiglenes megtámasztások megépítése, és kevésbé 

zavarja a hajóforgalmat. Kapacitása 1600 tonna. 

Épülõ szekszárdi Duna � híd - 2002. 08. 22. 

2. Szent László - híd mederhídja 
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4. Hídavatás 

Az ártéri hidak acélszekrény elemeit (ugyan-
csak 16-18 m-es darabokból) a Közgép haraszti 
úti üzemében állították össze egy-egy nyílásnak 

(66,50 m) megfelelõ hosszban, majd az utolsó 

darabot visszatartva folytatatták a következõ 

nyílás összeszerelését. A nagyszilárdságú feszí-

tett csavaros kapcsolatok végleges méretre fúrá-

sa után bontották el az összeállított szakaszt. Az 

elbontott darabokat - korrózióvédelemmel ellát-
va - közúton szállították a helyszínre. 
 

 

 

Az ártéri felszerkezet elemeit állványon szerel-
ték össze a helyszínen, majd a pályalemezt a 

végleges pillérekre és a nyílások közepén 

segédjármokra támasztva betonozták. A 

pályalemez betonozása több ütemben történt, 

amellyel csökkenthetõk a támaszok fölötti húzó 

igénybevételek. 

A hídon 2x3,5 m közút és kerékpárút épült.  
 

 

Közvilágítás is van rajta. A késõbbi bõvítés esetén a kerékpárutat elbontják, és itt csatlakoztatják az 

új fémszerkezetet a korábban megépítetthez. 

Az M9 autóút mûszaki adatai: 

Az új út a 6-os és az 51-es számú utak között épült. Az út 3 tervezési szakaszra lett osztva. Az "A" 
szakasz 14,1 km hosszú (6-os út és a Duna-híd között); a "B" szakasz 2 km hosszú (Duna-híd és a 

felhajtói); a "C" szakasz 4,5 km hosszú (Duna-híd és 51-es út között).  

Az út teljes hossza így 20,6 km. 5 csomópont kerül kialakításra: Szekszárd, Palánkpuszta, Fajsz és 

Dusnok esetében körforgalom, míg Bogyiszló 

esetében különszintû csomópont. Eredetileg ide 

is körforgalmat terveztek, de az önkormányzat 

kérésére áttervezték. Egyedi csomópont, mert 

külön engedélyt kellett kérni a minisztériumtól, 

hogy eltérhessenek a szabványtól. Kis sugarú 

ívek és elég jelentõs emelkedõk vannak a feljá-

ró utakon.  

Ezeken kívül épült egy vasúti felüljáró, vala-
mint 8 kismûtárgy (vízátfolyások felett, ill. me-
zõgazdasági utak átvezetése). Az út tervezését 

az Uvaterv Rt. végezte. 

 

3. A híd fizikája dilatációs (mozgási) hézag 

5. Az elkészült híd 2003. 07. 02. 
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5.4 A község irányítása, a hivatal mûködése 
Bogyiszló Önkormányzatának Képviselõtestülete 1990-ben és 2001-ben 

A települési önkormányzat megalakulásának idõpontja: 1990. október 12 - e.  
 

1990 2001 
Polgármester Polgármester 

Dr. Sümegi Zoltán Tóth István 
Képviselõk Képviselõk 

  
Tóth István Berka István 

Farkas József Görbe Ferencné 

Bajusz Tamás Németh János 

Berka István Németh János 

Keresztes Józsefné Bajusz Tamás 

Lépõ Ignácné Lépõ Ignácné 

Németh István Dr. Tillmann József 

Németh János Manga János 

Dr. Tillmann József Boda Zoltán 

 

2002 - 2006 

A képviselõtestület tagjainak száma: 10 fõ (9 fõ képviselõ és 1 fõ polgármester) 

Fõbb feladatai: Község életének irányítása, település intézmény-rendszerének mûködtetése, telepü-

lésfejlesztés, munkahelyteremtés, köztisztasági feladatok, közmûvelõdési feladatok. Döntéseit ren-
deleti és határozati formában hozza. 

Tagjai: 

Tóth István polgármester 

Bajusz Tamás képviselõ 

Berka István képviselõ 

Farkas Éva képviselõ 

Görbe Ferencné képviselõ 

 

Lépõ Ignácné képviselõ 

Manga János képviselõ 

Németh János képviselõ 

Németh János képviselõ 

Dr. Tillmann József képviselõ 
 

Polgármesteri Hivatal munkatársai: 

Tóth István polgármester irányítja a Polgármesteri Hivatal munkáját,  

 képviseli külsõ szervek és hivatalok felé az Önkormányzatot, 

 sok községi érdekegyeztetõ feladati mellett többek között vezeti a képviselõtestületi ülése-
ket, egy sor önkormányzati hatósági jogkörben döntéseket hoz, 

 vezeti a helyi Védelmi Bizottságot rendkívüli helyzetekben, 

 egyéb munkáltatói jogkör birtokosa a jegyzõ és az intézményvezetõk vonatkozásában, 

 az önkormányzati kötelezettségvállalások esetében utalványozási jogkör birtokosa, 

 az önkormányzati fejlesztések, és a költségvetés teljesítéséért felelõsséggel bír.  

 



Bogyiszló 2006 

36 

Gergely József jegyzõ 

 vezeti a Polgármesteri Hivatalt 

 3600 államigazgatási hatáskörrel rendelkezik 

 fõ munkája: törvényesség felügyelet megtartása, képviselõtestület munkájának segítése, ren-
delet elõkészítés 

 az önkormányzati kötelezettségvállalások esetében ellenjegyzési jogkör gyakorlója 
 

Appelshoffer Ferenc igazgatási vezetõ fõtanácsos  

 gyámügyi feladatok 

 szociális igazgatás 

 egészségügyi igazgatás 
 

 gyermekvédelemi-, gyámügyi igazgatás 

 ipari-, kereskedelmi igazgatás (telephely 

engedélyezési eljárás, mûködési enge-
dély) 

Rogács Judit anyakönyvvezetõ, gazdálkodási fõmunkatárs  

 gazdálkodási, pénzügyi irányítás  

 pénzüggyel kapcsolatos képviselõ-testületi anyagok elõkészítése  

 belsõ ellenõrzés 
 

Szûcs Gáborné pénzügyi fõelõadó 

 önkormányzati könyvelés 

 banki utalások 

 nyilvántartások kezelése 

 statisztika  

 ÁFA bevallás készítése 

 pályázatok elszámolása 

 további minden nemû pénzügyi feladat 

 

Görbe Ferencné gazdálkodási fõmunkatárs  

 pénzügy, pénztárkezelés 

 vagyon-nyilvántartás kezelése 

 intézmény pénzügyi könyvelése 
 

Horváthné Tamás Erzsébet anyakönyvvezetõ, adóügyi fõmunkatárs 

 helyi adóügyekkel kapcsolatos összes teendõ 

 ingatlan-nyilvántartás vezetése 
 

Farkas Józsefné kulturális referens  

 kulturális ügyek 

 könyvtári teendõk 

 községi rendezvények megszervezése, 

lebonyolítás 

 polgárvédelmi ügyek 

 pályázattal kapcsolatos ügyintézés 

 közhasznú, közcélú foglalkoztatással 

kapcsolatos teendõk 

Bajusz Bálintné: ügykezelõ 

 népesség-nyilvántartás vezetése 

 iktatás 

 irattárolás 

 postázással kapcsolatos teendõk 
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 jegyzõkönyvek írása 

 telefonkezelés 

 jegyzõ és polgármester utasításainak 

végrehajtása

 
5.5 A civil szervezetek 

 
5.5.1 Bogyiszlói Hagyományõrzõ Egyesület 

Az 1950-es években mûködött egy népi tánc együttes Bogyiszlón, Ressz Antal tanító bácsi vezeté-

sével, a talpalávalót a legendás Orsós Kis Ferkó bácsi húzta. Sajnos ez az együttes az 1956-os árvíz 

miatt teljesen feloszlott. 

1976-ban alakult újjá Mözsi Szabó István segítségével, aki megnyerte az ügynek Szabadi Mihályt. 

Õ lett szakmai irányítója az együttesnek, több mûsoruk koreográfiáját készítette el. Az idõsebbek-
tõl, Bárdos Zsófi nénitõl, Boda János bácsitól tanulták a táncokat. 

A Bogyiszlói táncok címû mûsorukkal aratták elsõ nagy sikerüket 1978-ban Kalocsán, a Dunamenti 

Folklórfesztiválon. Az ezt követõ évektõl napjainkig nagyon sok hazai és külföldi rendezvényen, 

fesztiválon, találkozón vettek részt, ahonnan sok-sok díjat, oklevelet hoztak haza.  

Vezetõjük kezdetben Eke Ilonka, majd Karaszi Lídia volt. 1982-tõl 2005-ig Streer Tamásné vezette 
szívvel-lélekkel az együttest. Jelenleg a csoport vezetõje Frank Gyula. 

1982 õszén megalakult az utánpótlás csoport a 7. és 8. osztályos tanulókból Eszterbauer Éva veze-
tésével. Késõbbiekben ezt a munkát Huszárikné Böröcz Zsófia, Hajdú Ildikó és Frank Gyula irányí-

totta. Ma már két csoportban folyik a tánctanulás Streer Tamásné és Hajdúné Bárdos Éva vezetésé-

vel. 

Az alapítás óta az együttes állandó kísérõje hosszú éveken keresztül Orsós Kis János és zenekara 

volt, a csoport jelenlegi kísérõje Mihalovics Zsolt (az unoka) és zenekara. 

Mûsoraik: Bogyiszlói táncok, Bogyiszlói lakodalom, Tolnai szvit, Fonó, Bogyiszlói farsang, Soro-
zás, Pásztormulatság, Révészjátékok, Keresztelõ. 

 

5.5.2 �Gyermekekért, Bogyiszlóért� alapítvány 

Alapítványunkat, mely az iskolán belül mûködik, 1997 márciusában jegyeztettük be a Tolna Me-
gyei Bíróságnál. 12 fõs kuratóriummal dolgozik társadalmi tevékenységben, a kuratórium elnöke 

Paksi Istvánné. Alapítványunkat két év múlva közhasznú alapítványra módosítottuk. Az alapítvány 

céljai: 

 A bogyiszlói iskolában végzett, továbbtanuló, szociálisan rászoruló gyermekek tanévkezdési 

támogatása. Elsõsorban felsõoktatási intézményben továbbtanulók részére írunk ki pályáza-
tot. 

 Az általános iskolás gyermekek szabadidõs tevékenységének, külföldi kapcsolatok ápolásá-

nak érdekében tartott rendezvények, kirándulások, programok támogatása. 

 Az iskola taneszközeinek fejlesztése. 

Céljainkhoz a bevételeket a támogatóink befizetéseibõl, a személyi jövedelemadó 1%-ából, az ala-
pítványi mûsorok bevételeibõl, banki kamatból, valamint az iparûzési adó 10%-ából tudjuk elõte-
remteni.  

Eredményeink, munkánk: 

 1997-tõl 2005-ig 29 továbbtanuló diákot részesítettünk tanévkezdési támogatásban. 
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 Folyamatosan finanszírozzuk az iskolai kirándulásokat, kerékpártúrákat, a csereüdüléseket a 

schlitzi és a csíkcsicsói diákokkal. 

 Évente megtartjuk a pedagógusnapot. 

 2004-ben elõször 240 ezer forintot tudtunk költeni iskolai berendezésre, szeretnénk ezt mi-
nél többször megtenni. 

 Alapítványunk egy alkalommal gyûjtést szervezett egy beteg gyermek gyógyítására, akci-
ónk nagyon sikeres és eredményes volt. 

 Szervezõmunkával folyamatosan támogatjuk az iskola és a község rendezvényeit. 
 

5.5.3 Bogyiszlói Sportkör 

1992-ben alakult újjá. Felnõtt, ifi, és serdülõ U13 korosztály van. Szervezet bajnokságban szerepel-
nek a csapatok. Megye II - ben nagy pályán játszanak, váltakozó sikerrel. Taglétszám: 75 fõ (99% 

bogyiszlói).  
elnök: Berka István 
titkár: Gergely József 
vezetõségi tag: Boda Zoltán, Tóth István, Szabó Ferenc 

szakosztályvezetõ: id. Zsidi János 
felnõtt edzõ: ifj. Zsidi János 
ifi és serdülõ csapat edzõje: Kövesdi Péter 

 

Nagyobb sikerek: 2000-2001 Megye II. osztályban bajnokságot nyertek 
   2001-2002 Megye II. osztályban ezüst érem 

Bogyiszlói futballcsapatok 

1978 Megyei I. osztály 
Elnök: Sipos József 
Edzõ: Török Bálint 
Bajusz János Hajdú Ferenc 
Bárdos László Jankovics János 
Bogdanovics István Kubatov János 
Boros József Liszkai János 
Bõcs István Maláti István 
Frank Lajos Paksi Béni 
Györgye Miklós Szekeres Sándor 

Bogyiszlói futballcsapat 1978 

 

 

 
 
 
Állnak: Bárdos László, Liszkai János 
Szekeres Sándor, Paksi Béni, Frank 

Lajos, Bõcs István, Török Bálint edzõ 

Guggolnak: Boros István, Jankovics 

János, Szabó Ferenc, Hajdú Ferenc, 

Bogdanovics István, Bajusz János 
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2001 

Megyei III. osztály 

Déli csoport bajnokai 

Elnök: Sós Ferenc 
Edzõ: Simon Ferenc 

 

Berka Norbert Oláh Tibor 
Bajusz József Paksi Zoltán  
Fehérvári József Rakó János 
Gáncs János Tamás Gábor 
Györgye Miklós Tamaskó János 
Györgye Zsolt Tóbi Zoltán 
Kristály László Vas Gábor 
Lépõ János  

 

 
 
 
 
Állnak: Simon Ferenc (edzõ), Vas Gábor, 

Györgye Zsolt, Lépõ János, Berka Nor-
bert, Tamaskó János, Fehérvári József, 

Póta Zsolt,  
Guggolnak: Oláh Tibor, Paksi Zoltán, 

Bajusz József, Kristály László, Györgye 

Miklós, Tóbi Zoltán, Kékesi Zsolt 
 

Bogyiszlói futballcsapat 2001 

 
 

5.5.4 Bogyiszlói Nyugdíjasok Érdekszövetsége  

2001. június 25-én alakultak. Elnökük: Lépõ Ignácné Jelenlegi tagszám: 108 fõ  

Fõbb feladataik: idõs korúak nyugdíjas éveinek szebbé tétele, érdekei képviselete. Délutánonként 

összeülnek beszélgetésre, születésnapok, névnapok megünneplésére, kirándulásokat, összejövetele-
ket szerveznek.  

A Szövetségen belül megalakult az Énekkar, mely nótaénekesekbõl áll, 12 asszony és 15 férfi tagja 

van.  

A Szivárvány Színjátszó Csoport 20 taggal büszkélkedhet, ismert mûsoruk a Dáridó, melyet a falu-
napok alkalmából nagy sikerrel adtak elõ. 

 

5.5.5 Vadásztársaság 

Az elsõ szervezett vadásztársaság 1922. augusztus 10-én alakult a vadászat sportszerû gyakorlására 

és a korszerû vadgazdálkodás elõmozdítására. Elnöknek Lengyel József akkori fõjegyzõt választot-
ták. A 21 tagú társaság 5590 holdra szerzett vadászati jogot. 1937. január 21-én 18 fõ alapító taggal 

Bogyiszlói Vadásztársaság néven újjáalakult. Elnöknek Tolnay - Knefély Ödön földbirtokost vá-

lasztották. Ez a vadásztársaság mûködött egészen 1948-ig.  
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A kedvezõ élõhely és a megfelelõ vadgazdálkodás eredményeként a 60-as évek elejétõl igazi vad-
bõség alakult ki a bogyiszlói területen. 1963-tól 68-ig az évi 6-700 db-os fácánteríték nem ment 

ritkaságszámba. 1964-tõl kezdõdött az élõnyúl befogás a felsõ területen, amelyen addig csak dúvad-
vadászat volt.  

1967. július 17. elcsatolták a Lehõcz - maláti, biberei, dokomlási területeket és a Duna-partot, de a 
társaság fejlõdése, gyarapodása ettõl sem állt meg.  

1970-ben kezdõdött Bogyiszlón az úgynevezett nyugati vadásztatás. Õzbakra hosszú évekig vissza-
járó német vendég vadászott nálunk.  

1973-tól 77-ig a társaság elnöke Sopf Imre. Õ teremtette meg, illetve hozta létre a vadásztársaság 

cégszerû, hivatalos, írott ügymenetét, levelek, jegyzõkönyvek iktatását, raktározását.  

1977-tõl az elnök Miklós Lõrinc. Erre az idõszakra tehetõ az elsõ élõnyúl vásárlás, elkezdõdött a 

fácánnevelés, illetve kibocsátás. 

1987-tõl a társaság elnöke Manga János. Tovább folytatódik a fácánnevelés a kasztói erdõben. 

1991. július 15-ével megtörtént az elvett területek visszacsatolása.  

A társaság következõ elnöke 1995-tõl Paksi István. A már meglévõ olasz csoport vadásztatása to-
vább folytatódott. Kiváló az õz és az apróvad állomány. 

A 30 fõre gyarapodó társaság tagjai aktív 

közösségi életet élnek. Vadászmester Pilisi 
Benjamin, gazdasági vezetõ Horváth János, titkár Tóbi 

János, környezetvédelmi felelõs Klézli József. 
 

5.5.6 Bogyiszló Községi Horgászegyesület

1996. augusztus 29-én tar-
totta alakuló közgyûlését, a 

közgyûlésen megválasztotta 

tisztségviselõit. A horgász-
egyesületet 5 fõs vezetõség, 

3 fõs felügyelõ bizottság és 

3 fõs fegyelmi bizottság 

irányítja. Kezdeti idõszak-
ban horgászvíz nélküli 

egyesületként mûködött. 

A Horgászegyesületek Tol-
na Megyei Szövetsége a 

Halértékesítõ és Kisállatte-
nyésztõ Szövetkezettõl a 

Bogyiszlói Holt-Duna halászati jogát megsze-
rezte, és Bogyiszló Községi Horgászegyesüle-
tet bízta meg a tó vízkezelésének jogával. A 

Községi Horgászegyesület kezelésébe egy 

csodálatos természeti kincs került, igyekez-
tünk a hiányzó vizet pótolni, ugyanis a tó na-
gyon elhanyagolt állapotban került a kezelé-

sünkbe.  

A Bogyiszlói Holt-Duna 
51,8 ha területû, 37,7ha na-
gyobb részben a Bogyiszló 

Község Önkormányzat és a 

Bogyiszlói �Dunagyön-gye� 
Tsz tulajdona. 14,1ha 16 fõ 
kárpótláson szerzett tulajdo-
nát képezi. A Községi Ön-
kormányzat önerõbõl egy 

partrendezési munkálatot 
végzett, a korábbi állapot 

megváltozott, így lehetõség 

van a partról való horgászat-
ra. 

Vízutánpótlást kedvezõ Dunai vízállás esetén 

a tavat a Dunával összekötõ csatornán oldjuk 

meg. A tóba minden év tavaszán telepítünk 

méretes, horogra érett pontyot. A tóban meg-
található az õshonos nyurga, csuka, süllõ, 

harcsa, tenyész ponty, amur, ezüstkárász, 

sneci. 

A TOHOSZ rendszeresen szervez horgász-
versenyeket a tavon. 
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5.5.1 Vöröskereszt bogyiszlói szervezete 

2004. október 27-én megtartott alakuló gyûlés után lettünk hivatalosan bejegyezve 61 taggal. 

Elnök dr. Tillmann József, titkár Valdraf Józsefné, gazdasági vezetõ Virág Jánosné lett. 

Karácsonyi csomagot állítottunk össze a nagycsaládosoknak, és az elesett, idõs, magányos embe-
reknek. 2005. januárban létszámunk 70 fõ. Január 19-én véradást szerveztünk. Gyûjtést kezde-
ményeztünk az orvosi rendelõnek egy újraélesztõ készülék megvásárlásához. 
 

5.5.2 Bogyiszló Polgárõr Egyesület  

Elnöke: Tóth István  Taglétszám: 45 fõ  

Feladata a bûncselekmények megelõzése, közrend védelme, a vagyonvédelem érdekében önkén-
tes tevékenységet kifejtõ lakosok, állampolgárok összefogása. Lakossági biztonságérzet növelé-

se, lakóközösségi kapcsolatok erõsítése.  

Jelzéseket ad az illetékes önkormányzati szerveknek, hatóságnak, a gyermek- és fiatalkorúak 

értelmi, erkölcsi, testi fejlõdését súlyosan veszélyeztetõ magatartásokról, melyek esetében már 

szükséges bûnmegelõzõ jellegû védõ-óvóintézkedéseket tenni.  

A bûncselekmények elkövetését elõsegítõ körülményekrõl tájékoztatja a rendõri szerveket, a 

tetten ért bûnelkövetõt haladéktalanul átadja a legközelebbi rendõrnek.  

Rendszeresen folytat járõrszolgálatot a község belterületén. 
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