ALSÓNYÉK
1. A település területére vonatkozó információk:
Teljes terület

3204 ha 6302 m2

Ebből

szántó

2486 ha 2422 m2

gazdasági erdő

131 ha 8569 m2

védett terület
ipari

-

hasznosítású -

terület
egyéb

Polgármesteri

Hivatal:

586 ha 5311 m2

7148

Alsónyék,

Fõ

u.

1.,

Tel/

Fax:

491-146,

kozseghaza.alsonyek@t-online.hu
Polgármester: Dózsa-Pál Tibor
Művelődési Ház: 7148 Alsónyék, Fő u. 6., Tel: 591-020
2. Természeti értékek:
2.1. „Halastó” Alsónyék hrsz 070. Tulajdonos: Faidt József, Bátaszék Széchenyi u. 5.
Előzetes bejelentkezés alapján látogatható a terület, érdeklődni lehet a 20/221-5538
telefonszámon.

A

gyönyörű

természeti terület már nem
funkciónál

halastóként,

nem

alkalmas horgászatra. A terület
megtekintése
lehetséges.
előzetesen

viszont
A
leadott

tulajdonos
rendelés

alapján 30-40 fő vendéglátását
tudja biztosítani a helyszínen,
közvetlenül a tó előtt található
tornácon. A területen található
régi, hagyományos kisházban családi kiállítást hozott létre.
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3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)
3.1. Alsónyéki Tájház, Falumúzeum: 7148 Alsónyék, Templom u. 9. – Töttös Sándor
Lászlóné: kaszama55@gmail.com, 30-396-8966
A kiállítás minden nap megtekinthető, előre bejelentkezéssel a 74/591-020-as, a 30/396-8966os, a 30/866-3109-es telefonszámokon.
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A 2002-ben nyílt meg, kiállítási anyagát a helyi lakosság által megőrzött családi emlékekből,
illetve

padlásokon

rejtőzködő

kincsekből állították össze, majd
2003-ban a Szekszárdi Wosinsky
Mór Múzeum munkatársai a még
hiányzó tárgyakkal kiegészítették és
megfelelő
hoztak
kiállítás

színvonalú
létre.
egy

A

kiállítást

helytörténeti

polgári

jellegű

épületben, a régi jegyző lakásban
kapott helyet, amely a falu egyik
legszebb,

gazdag

polgári

háza.

Látható

konyharészlet, szövés kellékei, szőlőműveléssel
és

halászattal

földműveléssel
használati

és

kapcsolatos

eszközök,

állattartással

kapcsolatos

tárgyak.

Megtekinthető

sárközi

szobabelső, melyben tulipános láda, vetett ágy
és a híres sárközi népviselet is, valamint a viselet
kiegészítői,
gyöngykaláris.

kendő,
A

párta,

viselet

díszei:

tekerődző,
pántlika,

oblegáció, léghímzés, rost. A falakat 100 évesnél
is

régebbi

gyönyörű

fényképek

díszítik.

Alsónyéken él és dolgozik a Steig fazekas
dinasztia leszármazottja, Jaszenovicsné Steig
Ágnes és Jaszenovics Géza, az ő munkáikból is
ad ízelítőt a kiállítás. A jelenlegi tájház megüresedett épületszárnyában lehetőség nyílik újabb
kiállítótermek kialakítására, az udvaron pedig egyéb kiállítási tárgyak szemléltetésére, a még
fellelhető helyi értékek bemutatására.
3.2. Református Templom, Árpád u. 5.
A Református Templom 1792-ben, késő barokk stílusban épült. Felépítését II. József Türelmi
Rendelete tette lehetővé, mely engedélyezte a nem katolikusok számára is a szabad
vallásgyakorlást, templomok építését. Az ilyen templomnak nem lehetett az utca felől bejárata
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és utcára néző ablaka sem. A torony, azaz a templom építésének történetét Pál András az
akkori prédikátor 1790-1794 között
gondosan

feljegyezte,

mindezt

a

református egyház viaszpecsétjével
hitelesítette.

Az

napjainkban

is

értékes
az

irat

Alsónyéki

Református Templom tulajdonában
áll. Az akkori pecsét napjainkban a
kalocsai

Református

Egyház

tulajdonában áll.
3.3. Faragott fa emlékmű.
A Falumúzeum mellett található téren helyezkedik el. Az
emlékművet négy ország állítatta (Szlovákia, Szlovénia,
Erdély és Magyarország). 2011. március 15-én az „Európa a
polgárokért” Európai Uniós projekt kapcsán helyezték el.
Magyarország összetartozását, az országon kívül élők
idetartozását jelképezi.

4. Helyi termelők (elérhetőség, bemutatás):
4.1. Dózsa-Pál Gábor: szőlő- és bortermelő exportőr, 7148, Alsónyék, Fábián P. u. 9.,
74/493-834
5. Kézművesek, iparművészek (elérhetőség, munkásság):
5.1. Jaszenovics Géza és felesége Steig Ágnes keramikus házaspár, Templom u. 8.
30/234-9853 74/493-451
1768. óta a családi dinasztia fazekas mesterséget űz. Németalföldről származnak, innen
örökítették át a fehér edényeket is – haba kerámia. Az országban ez a haba technika nagyon
ritka, több kézügyességet igényel, nincs előrajzolás, szabad kezes munka szükséges.
Feleségével Szekszárdon laktak, 20 éve költöztek Alsónyékre. 1968-69 óta mindketten népi
iparművészek, folyamatosan készítenek zsűrizett termékeket. A megélhetés érdekében
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áttértek a használati tárgyak készítésére – élet- és italfogyasztás. Megrendelésre készít
termékeket. Új eszközként Ő készít egyedül a környéken babfőző edényt – ez a termék
Mohácson honos. Eseményekre (esküvő, születésnap, névnap stb.) feliratozott kerámiákat
készít. Szívesen fogad csoportokat, igény alapján bemutatja mesterségét. Megrendelésre
készít termékeket. A házában kialakított kerámiaműhely megtekinthető előzetes bejelentkezés
alapján.
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6. Szálláshely (cím, kapcsolattartó, elérhetőség, bemutatás):
6.1. Péter Bianka vendégház: 7148 Alsónyék, Rákóczi u. 12., biankapeter@gmail.com,
30/8382-398
7. Non-profit szervezetek (kapcsolattartó, elérhetőség, mivel foglalkoznak):
Név
1.

Alsónyéki
Egyesület

Képviselő
Népi

Hagyományőrző Töttős

Elérhetőség
Sándor Alsónyék, Béke u. 1.

Lászlóné

8. Rendezvények:
8.1. Húshagyó keddi vigadalom: A mohácsi busójáráshoz hasonló rendezvény. A település
utcáin felvonulás, kiszebáb égetés, a népviseletbe öltözött lakosok táncolnak és
énekelnek, közös össznépi vacsorával zárul.
8.2. Bográcsos fesztivál: 2002. óta a falu nagyrendezvénye, 60-80 bográcsban főnek a
jellegzetes sárközi életek, a színpadon szerepelnek a térség alkotócsoportjai, folklór
együttesek az ország valamely területéről.
8.3. Sárközi Lakodalom: a sárközi települések közös rendezvénysorozata. Valamennyi
település hozzájárul saját rendezvényével a lakodalmas hagyományokra alapuló
rendezvénysorozathoz, a lakodalom minden alkalommal más településen zajlik. 2009ben Alsónyék volt a Sárközi Lakodalom helyszíne.
8.4. Szüreti nap: minden év szeptember első szombatján kerül megrendezésre. A szüreti
hagyományokra épülő program: a felvonulás, a folklórműsor, és a szüreti mulatság
több évtizede nagy sikert arat Alsónyéken.
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