BOGYISZLÓ

1. A település területére vonatkozó információk:
Teljes terület
Ebből

5600 ha
3500 ha
1400 ha
800 ha
8,38 ha

szántó
gazdasági erdő
védett terület
ipari hasznosítású
terület
egyéb

692 ha

Polgármesteri Hivatal: 7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.
Polgármester neve: Tóth István
Tel./Fax: 74/540-157
E-mail: polgarmester@bogyiszlo.hu
Honlap: www.bogyiszlo.hu
Művelődési Ház:
Cím: 7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 30.

2. Természeti értékek:

Bogyiszlói Orchideás Erdő

Bogyiszló határában található egy mindössze 1,5 km
hosszúságú, keskeny (néhol csak 100 m szélességű), mintegy
36 hektárnyi terület, a Duna-Dráva Nemzeti Park legészakibb
része,

amelyre

anyaggödrében

(az

1956-os

miután

Sió

árvíz

után

árvízvédelmi

épült

gát

töltésének

építéséhez elhordták a felszín közeli homokréteget) fűz- és
nyárfákat telepítettek, amelyek a nyers homokon idővel
satnya, ritkás erdővé serdültek. A vizenyős területen
szokatlanul nagymértékben elszaporodott több, az orchideák
rendjébe, illetve a kosborfélék családjába tartozó növényfaj.
Valamennyi fajuk védett.

A főként május-júniusban virágzó orchideák csodálatos látványt nyújtanak. A talajt több
százezrével borító legnagyobb egyedszámú (egyes kutatók szerint a Kárpát-medence
legnagyobb állománya található itt; az egyedszám becslések szerint megközelíti az 1 milliót.)
orchideafaj az akár fél méteresre is megnövő vitéz kosbor (Orchis militaris); de a mocsári
nőszőfű (Epipactis palustris) is ezrével boríja a talajt, kisebb-nagyobb foltokban, a
vizenyősebb, mélyebb fekvésű területeken. A hússzínű ujjaskosbornak (Dactylorhiza
incarnata) egy kisebb állománya fordul elő a területen. Az erdő nagy részén megtaláljuk a
fehér madársisakot (Cephalanthera damasonium), szórványosan pedig a nemzetség másik
faját, a kardos madársisakot (C. longifolia). Megfigyelhetők még a bogyiszlói erdőben a
közönséges vagy tojásdad békakonty (Listera ovata) példányai is.

Az orchideák mellett találtak más védett növényfajt is a bogyiszlói erdőben: két harasztot:
közönséges kígyónyelvet (Ophioglossum vulgatum), és egy egész évben vízzel borított
erdőfoltban a tőzegpáfrányt (Thelypteris palustris), valamint egy zárvatermő növényt: a kései
gyíkpohárt (Blackstonia acuminata).
Április végén, május közepén szemet gyönyörködtető látvány a szálanként vagy kisebbnagyobb csoportokban nyíló, ezernyi, dekoratív orchidea.

Bogyiszlói Holt-Duna

Kapcsolat:
Bogyiszló Községi Horgászegyesület:
Szűcs István elnök, 7132 Bogyiszló, Nyárfa u. 3.
Tel.: +36-30-853-9781
A bogyiszlói Holt-Duna területe 51 hektár. A természetes holtág közvetlenül a falu alatt
húzódik. Vizében megtalálható ponty, süllő, csuka, amúr, kárász, harcsa és a törpeharcsa.

Kasztói Őstölgyes
A 87 hektáron elterülő Őstölgyest 1993-ban nyilvánították védetté, a településről a Duna-part
felé vezető szilárd burkolatú úton megközelíthető. Az idős kocsányos tölgyekkel tarkított fás
legelőt a korábbi zárt tölgyes erdőkből alakították ki legelőnyerés és makkoltatás céljából. A
hagyásfák a legelőn a makkoltatott állatok, valamint az állatokra vigyázó ember számára is
menedéket nyújtottak a nyári tűző nap ellen. A gyep fenntartását a folyamatos legeltetés
biztosította, mely megakadályozta a terület újraerdősülését. A külterjes állattartás
visszaszorulásával a rendszeres legeltetés is kisebb területre szorult. Pedig a legelő egy
középkori eredetű gazdálkodási mód napjaikban már csak kevés helyen fennmaradt táji
emlékét képviseli, ezért kultúrtörténeti jelentősége kiemelkedő. A ritkásan álló, hatalmas,
helyenként 5 méter törzskerületet is meghaladó több száz éves tölgyekkel tarkított terület
megkapó hangulatot áraszt. Ez annak is köszönhető, hogy a hagyásfák egyedül állva fejlődtek,

s így – a fényt minden irányból kapva – lombkoronájuk egyenletes és terebélyes, nem úgy,
mint az állományban növő példányoké. A terület állatvilága elsősorban az idős fákhoz és a
mozaikos élőhelyhez kötődik. A terebélyes fákon gyakran látni a környező területek
erdőségeiben fészkelő ragadozó madarat, mint az egerészölyv, mely ide jár táplálkozni. A
hasadékok, odúk ideális élőhelyei a harkályoknak, cinegéknek, peléknek, denevéreknek, de a
szarvasbogár, az orrszarvú bogár és a nagy hőscincér is lakója a fáknak.

Taplós-Gógai Bemutató Övezet

Elérhetőségek:
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság:
Tel.: 72/517-200, Fax: 72/517-229,
dunadrava@ddnp.kvvm.hu
A bemutató övezet a Duna-Dráva Nemzeti Park területén belül, a gemenci erdő északi részén,
a Sió árterén, a Taplósi-Holt Duna mentén helyezkedik el. A látogatók szakvezető
irányításával betekintést kaphatnak a hagyományos ártéri gazdálkodásba, az egykori ártéri
életbe, a halászat, az állattartás, a gyümölcstermesztés és a méhészkedés foglalatosságaiba.
Mindezt eredeti használati tárgyak, halász eszközök, egy halásztanya, méhes és teknővájó
kunyhó teszik szemléletessé. Bemutatók keretében lehetőség van megismerkedni a területre
jellemző kismesterségekkel, valamint az itt őshonos állatfajtákkal is.
A bemutatótér Szekszárd, illetve Bogyiszló felől közelíthető meg a Sió töltésen kerékpárral,
gyalogosan, vagy igény szerint lovas fogattal.
Szabadon látogatható.

3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)
Bogyiszlói Református Templom
Elérhetőségek:
Cím: 7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 49.
Suhai Lajos lelkipásztor
Tel.: 74/440-427

A templom 1811. novemberben készült el. Hossza
29,3 m, szélessége 12,3 m, külső falmagasság 9,5
m, 34,9 méteres tornyában 3 harang van. Egy 482
kg-os, egy 245 kg-os, és 88kg-os.

A legfiatalabb, középső harang 1974-ben
szólalt meg, melyet a II. világháborúban
elvitt helyett öntetett a gyülekezet. Nemcsak
a neve miatt – „Béke és Élet” – hanem
felirata

miatt

is

érdemes

megjegyezni:

„Szomjazó szív forráshoz hívlak, Megpihent
vándor elsiratlak.” 1998 októberétől jár a
korszerű toronyóra. Angster orgonánk 1893ban épült, mely egy manuálos, és 10
regiszteres, mely 100 éves korában lett
felújítva, és villanymotoros fújtatóra átépítve.

A templom teljes külső felújítása, - új réz toronysisak is, - 2oo5-ben történt. A belső teljes
felújítás, padozat, és padcserével 2007-ben készült el. A templom padlója a tengerszint felett
91,9 m magasan van. Az egyházközség lélekszáma 770 fő, a presbitérium létszáma 20 fő.
Műemlék. Látogatása időpont egyeztetés alapján.

Római Katolikus Templom
Elérhetőségek:
Cím: 7132 Bogyiszló, Szent István tér 7.
A római katolikus templom 1934-36 között
épült.

A

szereltek

templom
órát

a

tornyába
hívek

1999-ben

adományának

köszönhetően. Az utolsó plébános, Kókai
József 40 éven át szolgált a bogyiszlói
katolikus gyülekezetben, Őt követően nem
volt önálló

Bogyiszlói Tájház
Elérhetőségek:
Cím: 7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 29.
Látogatása időpont egyeztetés alapján:
Polgármesteri Hivatal: 7132 Bogyiszló, Kossuth L. u. 28.
Tel.: 74/540-157
2007-ben nyitotta meg kapuit Bogyiszló Tájháza, mely a falu központjában, a Kossuth Lajos
utca 29. szám alatt áll. A tájház célja, hogy betekintést adjon a falu múltjába és néprajzi
jellegzetességeibe, megismertesse az érdeklődőket a paraszti kultúra eszközeivel, megőrizze
az utókornak őseink által ránk maradt csodálatos népi kultúrát és annak eszközeit. A tájház
nyitott nem csak a helyi lakosok számára, hanem az idelátogató vendégeknek, turistáknak is.
A tájház egész berendezését a falu lakossága ajánlotta fel. A tájházban található helységek
száma öt (tisztaszoba, hálószoba, konyha, szövőszoba, garázs) valamint az udvaron 2 db
nyitott oldalú fészer.

Tisztaszoba: Ez az utcára néző szoba,
amit nem használtak, a berendezés csak
dísz volt. (2 db vetett ágy, gyönggyel
kirakott fiókos sublót, bársony dívány,
asztal, szék, tulipános láda).

Hálószoba: Ebben a helységben aludt a család a gyerekekkel együtt. (1 db ágy, szekrény,
tulipános láda, sublót, asztal, szék és bölcső)
Konyha: Itt töltötte a legtöbb idejét a család. (rakott
sparhelt, tulipános sarokpad, asztal, szék,
mosdóállvány, 2 db téka, dagasztóláb teknővel,
valamint egy polc az edényeknek).

Szövőszoba: Ebben a helyiségben a kenderfeldolgozás utolsó stádiumát végezték, a fonást, a
szövést és a gombolyítást. (szövőszék, rokka, gombolyító)

Garázs: Itt az apróbb használati eszközök kerültek elhelyezésre, de megtalálható a lúgzó, a
mosószék, valamint egy pár halászati eszköz is.
Udvar: A nagyobb területű fészer alatt kapott helyet a kenderfeldolgozáshoz szükséges tiló,
kender rugó, gereben, kukoricamorzsoló, dohányvágó, szecskavágó, élesztőszárító.

A kisebb területű fészer alatt a
földműveléshez szükséges eszközök:
lovas kocsi, ekék, tolikapa, tűzoltáshoz
szükséges víztartály, csibeborító, búvó
kosár,

kasza,

gereble

kiállításra.

A még élő idős emberek emlékei szerint
a

ház

régi

beosztással

tulajdonosa
használta

a

ugyanilyen
szobákat,

valamint az udvaron is így helyezte a
földműveléshez szükséges eszközöket,
mint ahogy az most be van rendezve.

Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület kiállítása
Elérhetőségek:
Helye: Művelődési Ház Bogyiszló
Látogatása időpont egyeztetés alapján:
Egyesület elnöke: Streer Tamásné: tama44@tolnaairnet.hu, 70/977-1194

kerültek

Első Magyar Jelvénymúzeum

Elérhetőségek:
Cím: 7132 Bogyiszló, Duna u. 5.
Király József (Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Tolna Megyei elnöke)
Tel.: 20/9427-411
Web: http://jelvenymuzeum.5mp.eu
Látogatás időpont egyeztetést követően
ingyenes.

Az Első Magyar Jelvénymúzeum
vezetője és tulajdonosa, Király József
38 témakörbe csoportosított kiállítását
tekintheti meg az érdeklődő – 24
vitrinben összesen kb. 1400 különféle jelvény kap helyet, melyek többségéhez érdekesebbnél
érdekesebb történetek fűződnek, amiket tárlatvezetés keretében ismerhetünk meg.
A kiállítás 2010. májusában nyílt meg, melyet a tulaj azóta is folyamatosan bővít.

4. Helyi termelők (elérhetőség, bemutatás):
Keresztes József – fűszerpaprika, fűszerpaprika palánta, TV paprika,
(zöldség):
Cím: 7132 Bogyiszló, Rákóczi u. 28.
Tel.: 70/7022-711
E-mail: kore84@freemail.hu
Web: www.fuszerpaprika.atw.hu
Liszkai Ferenc – termelői méz:
Cím: 7132 Bogyiszló, Csokonai u. 10.
Tel.: 70/451-5698

Tóth István – méz, őrölt paprika, bortermelés és palackozás:
Cím: 7132 Bogyiszló, Petőfi u. 1.
Tel.: 20/965-7444
E-mail: polgarmester@bogyiszlo.hu

5. Non-profit szervezetek (kapcsolattartó, elérhetőség, mivel foglalkoznak):
Név

Képviselő

Elérhetőség

1.

Hagyományőrző Egyesület

Streer Tamásné

70/9771194

2.

Nyugdíjasok Érdekszövetsége

Miklós Istvánné

70/9771176

3.

Bogyiszló Polgárőr Egyesület

Csábrák Csaba

70/3828210

4.

Vöröskereszt Helyi Szervezete

Reményi Lajosné

20/2382663

5.

Bogyiszlóért Kultúráért Egyesület

Lépő Ignácné

70/7022642

6.

Bogyiszlói Horgász Egyesület

Szűcs István

30/8539781

7.

"Gyermekekért, Bogyiszlóért"
Alapítvány
Bogyiszlói Vadász Táraság

Paksi Istvánné

70/4156117

Hajdú József

70/9672555

8.

6. Rendezvények:
 Bogyiszlói Falunapok:
Minden év május 25. napjához közel eső hétvége.

