KÖLESD

1. A település területére vonatkozó információk:
Teljes terület
Ebből

szántó
gazdasági erdő
védett terület
ipari hasznosítású
terület
egyéb

3846
2285
693
8
850

Kölesd Községi Önkormányzata: 7052 Kölesd, Kossuth tér 2.
Polgármester neve: Berényi István
Tel.: 74/436-033
E-mail: polgarmester@kolesd.hu
Honlap: www.kolesd.hu
Művelődési Ház:
Cím: 7052 Kölesd, Kossuth tér 12.
Tel: 74/436-199

2. Természeti értékek:
Zönge
A Kölesd közepébe nyúló domb az
egész település jelképe.

Orvoskút-forrás

1708. szeptember 2-án a kölesdi Harchegyen zajlott a Rákóczi-szabadságharc
utolsó győztes ütközete, melyben Béri
Balogh

Ádám

csapatai

a

rácokkal

harcoltak. Ebből az időből származik az
Orvoskút legendája, ahol a rácok a
sebeiket

mosogatták

és

azok

begyógyultak. Az Orvoskút ma is létező
és látogatott hely a falu határában.

3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)
Művelődési Ház
Elérhetőségek:
Cím: 7052 Kölesd, Kossuth u. 12.
74/436-199
A mai művelődési ház barokk épülete
1750 körül épült. Egykor a Mercy-grófok
kastélya, megyegyűlések színhelye (innen
a

Kismegyeháza

elnevezés),

majd

huszárlaktanya volt. Az 1778. október 19én

tartott

megyeszékhely

megyegyűlésen
választáson

a

a
jelölt

Szekszárd és Kölesd volt. 1779. január 20án egy szavazattal Szekszárd győzött.
A Művelődési Ház (Kismegyeháza) ad ma otthont a község pezsgő kulturális és közösségi
életének, a Kölesdi Közéleti Egyesület szerteágazó tevékenységének, a Padlásmúzeumnak, a
Helytörténeti Szobának, de itt találhatók a Kölesdre került alkotások, illetve időszaki

kiállítások. A Baranyai László nevéhez köthető kölesdi vizuális nevelési kísérlet során a
kistelepülésen számos országszerte ismert alkotó állította ki képeit. A ma is megtekinthető
műalkotások e kezdeményezésre és a – szervező korai halála miatt – félbe maradt munkára
emlékeztetnek.
Az épület szépen kiképzett pincéjében rendezték be a Tolnai Borok Házát, amely borkúttal,
borkóstolási lehetőséggel, borkonferenciákkal és egyéb rendezvényekkel áll a vendégek
szolgálatára, előzetes bejelentkezés alapján, 10 - 100 fős csoportok részére.

Nyitva tartás: Egész évben. Előzetes
bejelentkezés szükséges.
Borok: Cabernet, Chardonnay, Cserszegi
Fűszeres,

Kadarka,

Kékfrankos,

Királyleányka, Olaszrizling, Zweigelt

Kossuth-szobor

Kölesden állították fel Tolna megye első Kossuth-szobrát
1897.

november

14-én.

A

függetlenségi

párti

országgyűlési képviselő, Pichler Győző ajándéka volt a
mellkép az 1848-as eszmékhez hű lakosságnak.

Padlásmúzeum
A

Művelődési

Ház

padlásán

berendezett

Padlásmúzeumunk

tárgyi

anyaga

a

növénytermesztés, szőlőművelés eszközei mellett a kenderfeldolgozás, a disznóvágás, a
háztartás hagyományos, megőrzött, eredeti tárgyait
mutatja

be

Vidékről érkező vendégeink elismeréssel szólnak a
gyűjteményről,

és

a

padlás

kihasználását is eredetinek tartják.

Honismereti Szoba

A

Művelődési

Ház

Padlásmúzeumának

anyagát egészíti ki a honismereti szoba írott és
tárgyi anyaga. A kiállító terek megtekinthetők
naponta, munkaidőben 8-15 óráig. Szeretnénk,
ha

minden

gyűjteményünket.

kölesdi

megismerné

ilyen

irányú

Református templom
Elérhetőségek:
Cím: 7052 Kölesd, Kossuth tér 6.
Tel.: 06-74-436-015
A református magyarok 1788-ban építették fel
templomukat, késő barokk stílusban. Egy
évvel fiatalabb, 1789-ből származik az
ugyancsak barokk berendezés: a falazott
szószék hangvetővel és a padok.

Evangélikus templom
Elérhetőségek:
Kölesdi Evangélikus Egyházközség
Cím: 7052 Kölesd, Öreg u. 5.
Tel.: 20/824-2466
Web: kolesd.lutheran.hu

A neogótikus stílusú templom Francsek Imre budapesti építész tervei alapján 1893-ban épült.
Orgonája csak egy manuálos, 8 regiszteres, rövid pedálos. Vasból kovácsolt csillárai 1997ben készültek. Istentisztelet minden vasárnap 10 órakor.

Katolikus templom
Elérhetőségek:
Cím: 7052 Kölesd, József A. u. 1.
Tel.: 20/824-2466
Plébánia: 7044 Nagydorog, Kossuth u. 58.
A templom 1858-ban épült.

Petőfi-méhes
A 19. század eső felében épült méhes, amely az azóta már lebontott Sass-kúriához tartozott,
önmagában is értékes, mivel kevés van belőle az országban Az épületnek az ad további
jelentőséget, hogy 1845 őszén itt írta Petőfi Sándor „A négyökrös szekér” című versét. A
felújított méhesben ma Petőfi-kiállítás is található.

Söréttorony (Borjád)
Kölesd-Borjád település feletti dombon értékes ipari műemlék húzódik meg - a Söréttorony,
Tolna megye egyetlen ipari műemléke. Az akkoriban impozáns ipari épületet Pichler Gusztáv
építtette, üzemeltette saját birtokán. Pichler Gusztáv felismerte a lehetőséget, hogy az iparnak
és vadászatnak nagy mennyiségű sörétre van szüksége, amit csak nehezen lehetett külföldről
beszerezni.

A gondolat 1936-ban született meg, majd a tervezés és engedélyezési eljárások után 1938
nyarán megkezdődött a gyártás.

4. Helyi termelők (elérhetőség, bemutatás):
Id. Berényi István – méhészet, méz:
Cím: 7052 Kölesd, Rózsa Ferenc u. 18.
Tel.: 74/436-220
Kovács József – Szőlőtermelés, borászat, borértékesítés:
Cím: 7052 Kölesd, Dózsa Gy. 69.
Tel.: 20/323-6594

Nagy László – méz:
Cím: 7052 Kölesd, Rákóczi u. 7.
Tel.: 20/257-9093
E-mail: NL56@vipmail.hu

5. Kézművesek, iparművészek (elérhetőség, munkásság):
Kölesdi Közéleti Egyesület Díszítőművész Szakköre
kölesdi fehérhímzés készítése
Vargáné Kisfalvi Erzsébet szakkörvezető:
kiser45@freemail.hu (74-436-316)
www.kozeleti.hu

6. Szálláshely (cím, kapcsolattartó, elérhetőség, bemutatás):
Stengeli Andrásné – falusi turizmus (szállás max. 18 főre, koniterem):
Cím: 7052 Kölesd, Dózsa Gy. u. 33.
Tel.: 30/972-4955
E-mail: csendesne59@freemail.hu

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

Képviselő

1.

Kölesdi Közéleti Egyesület

Dr. Baranyai Eszter

2.

Kölesdi Talentum Alapítvány

Tóth Ferencné

3.

Kölesdi Polgárőr Egyesület

Gárdi György

4.

Kölesdi Sportegyesület

Németh György

5.

Tolnai Borút Egyesület

Berényi István

Elérhetőség

8. Rendezvények:
 Baranyai László Emléknap: a település minden év februárjában az 1989-ben elhunyt
tanítóra, népművelőre, a „Látás- és ízlésnevelés Kölesden” kísérleti program
alapítójára, Baranyai Lászlóra emlékezik kulturális műsorral és kiállítással.
 Kölesdi Falunap: a hagyományos Szent Antal-naphoz (június 13.) köthető búcsú
hétvégéjén megrendezett falunapon kulturális és szórakoztató programok várják a falu
apraját-nagyját és minden érdeklődőt.
 Szent István-napi Borünnep: az augusztus 20. napján megtartott rendezvényen minden
évben kenyérszenteléssel, borünneppel, ökumenikus istentisztelettel és képzőművészeti
kiállítással ünnepelünk.
 Kölesdi Harc napja (szeptember 2.): A Rákóczi-szabadságharc utolsó győztes csatájára
emlékezünk minden évben történelmi megemlékezéssel, a gyerekeknek rendezett
Kuruc Fesztivállal.
 Szüreti Fesztivál: a szeptember közepén megrendezett szüreti fesztivál keretében
szüreti mulatságra, hagyományőrző beöltözésre, szüreti felvonulásra, kulturális
műsorra, kiállításra kerül sor.
 Hagyományőrző Erzsébet-napi Disznóvágás: A kölesdi hagyományokat felélesztve és
ápolva Erzsébet-napi disznóvágást tartunk novemberben.
 Karácsonyi Koncert: a december közepén a református és az evangélikus templomban
felváltva megrendezett karácsonyi koncerttel, majd a Művelődési Házban tartott
karácsonyváró ünnepséggel meghitten készülünk az ünnepekre.

