VÁRDOMB

1. A település területére vonatkozó információk:
Teljes terület
Ebből

szántó
gazdasági erdő
védett terület
ipari hasznosítású
terület
egyéb

955,1417 ha
665,0826 ha
23,8057 ha
0 ha
17,5 ha
248,7534 ha

Polgármesteri Hivatal: 7146 Várdomb, Kossuth L. u. 117.
Polgármester neve: Simon Csaba
Tel.: 06-74/430-375
Email: var7146@t-online.hu
Honlap: http://www.vardomb.hu/Fooldal.php
Művelődési Ház E-Magyarország Pont:
Cím: 7146 Várdomb Kossuth u. 93
Tel: 06-74/530-047

2. Természeti látnivalók:
 Gyurgyalag fészkelő helyek a település elején található partoldalban, mely szabadon
megtekinthető.

3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)
Várdombi Falumúzeum

Elérhetőségek:
7146 Várdomb, Petőfi u.
Rács László: 20/977-4423
(Együtt Várdombért Egyesület
elnöke)

A templom mellett található plébániát a római katolikus templommal és az iskolával
együtt a Theresianumi Uradalom építtette 1787-ben. Eredeti funkciója szerint paplakként
szolgált, de 1987 óta – mióta a templomnak nincs saját papja - nem volt lakója. Az állandó
helytörténeti kiállítás 1998 óta tekinthető meg az épületben, funkciót adva ezzel a korábban
kihasználatlanul álló épületnek. Az Együtt Várdombért Egyesület 2007 óta végzi a
karbantartást, emellett rendszeresen szerveznek ide különböző rendezvényeket pl.: májusfa
kitáncolás, Márton-nap, Szüreti bál, legényavató, borkóstolás a falumúzeum pincéjében,
kenyérszentelés, lámpásgyújtás.
A múzeum kiállítási tárgyait a falu lakosai
gyűjtötték össze, a folyosón az egyházhoz
kötődő értékek kerülnek bemutatásra.
2006-tól a tárlat állandó része a falu
népművészeinek

alkotásaiból

álló

kiállítás: Rács Róbert keramikus művei,
Kiss Tamásné sváb népviseleti makettjei
és Vincsákovics Mária gyékény-, szalmaés csuhétárgy készítő termékei.

A kiállítás jelentős részét képezik a sváb népi hagyományokhoz, kézművességhez és a
mindennapi élethez, munkához kötődő eszközök, szerszámok, viseletek, alapanyagok, ill.
bemutatásra kerül a régi sváb konyha, szoba felépítése is.

Várdombi Nepomuki Szent János Római Katolikus Templom

Várdomb
Nepomuki

római

katolikus

Szent

János

templomát,

a

templomot

Theresianum Akadémia Alapítványa építette
1787-ben a falu német lakosai számára.
Anyakönyvet 1784 óta vezetnek, de csak
1809-ben

lett

önálló

plébánia,

addig

Bátaszékhez tartoztak. A barokk stílusban
épült templom az 1838-as tűzvészben leégett,
de ezt követően újjáépítették. Az egyhajós
templom keleti végében fa orgonakarzat
található. Lépcsőjébe római köveket építettek.
Valószínűleg az 1838-as tűzvészben elpusztult
a főoltára is. Ezt ma egy egyszerű oltárkép
pótolja, melyet 1886-ban Graits Endre festett.

Egy

érdekes

Mária-oltár

mellett

a

templom leghíresebb emléke a tolnai
ferences templomból származó Utolsó
vacsora kép, melyet Tintoretto-nak, vagy
tanítványának tulajdonítanak.

A nagyméretű, a templom teljes szélességét kitöltő kép egykor a kolostori ebédlő falán függött.
A copf oltárok, a szószék, a keresztelőmedence 1800 körül készült.

4. Helyi termelők:
Várbor Kft.: borkészítés, forgalmazás, borkóstolás

Cím: 7146 Várdomb, Hrsz. 1737/2
Kollár László
Tel. szám: 30/903-7363
Cím: 7140 Bátaszék, Bonyhádi út 7.

A Vár-bor Kft. 2008 óta folytat a borászati tevékenységet. 5
fajta borral foglalkoznak, melyek közül 2 fehér, 1 rosé és 3
vörös. Az alábbi fajtákból készítenek borokat: rajnai rizling,
cserszegi fűszeres, cabernet sauvignon, merlot, kadarka,
pinot noir.

2 ha saját szőlőterületből gazdálkodnak,
emellett

a

mennyiség

borkészítéshez
megteremtése

szükséges

érdekében

a

szekszárdi borvidék szőlőiből vásárolnak.
Saját

szőlőfeldolgozójukban

készítik

a

nedűket.

A borászat hobbiként indult, később pincészetté nőtte ki magát, ma pedig már a Baján
található, saját tulajdonú borszaküzletben is megvásárolhatóak a Kft. palackozott borai.
Termékeiket a helyi borversenyeken próbálják ismerté tenni.

Saját pincéjükben 50 főt tudnak vendégül látni, borkóstolókat
tartanak

előzetes

bejelentkezés

alapján,

sütési-főzési

lehetőséget tudnak biztosítani.

Szeleshát "1888" Kft - Szeleshát Pince: szőlőtermesztés, borászat
Cím: 7146 Várdomb, Kossuth L. u. 83.

Szekretár János és neje
Tel. szám: 30/5230-705
E-mail: kolesd01@t-online.hu
Weboldal: www.szeleshat.hu

A

Várdombon

található

borászat

egy

régi

épületszerkezetű házból átalakított pincében kapott
helyet a Fő utcában. Tevékenységük több helyszínhez
is

kötődik:

az

alsónyéki

szőlőterületen

termő

gyümölcsből készítik boraikat, melyek tárolása a
Lajvéren található pince hordóiban történik.
2011. őszére 27 ha szőlőterület meglétét tervezik.
A cél csúcsminőségű vörösborok előállítása, de
tervezik saját palackozó kiépítését is (jelenleg
bérpalackozás jellemző). A családi vállalkozás csak
vörös

borokkal

karakterisztikát

foglalkozik.
szeretnének

Boraiknak

kialakítani,

saját

melynek

nyomán felismerhetővé tennék azokat. Ennek a titkát
az egy termőhelyről származó saját alapanyagban
látják. A család a természetes eljárások híve.
A

helyi

(térségben)

élő

embereket

foglalkoztatják, mert úgy vélik, hogy jobban
megbecsülik, értékelik a „sajátjukat”. Aktív
résztvevői a falu életének, segítő kezet nyújtanak
egymásnak.
Előzetes bejelentkezés alapján bemutatják a
borkészítés folyamatát, borkóstolást tartanak.

5. Kézművesek, iparművészek (elérhetőség, munkásság):

Vincsákovics Mária: szalma-, gyékény-, csuhétárgy készítő

Cím: 7146 Várdomb, Kossuth u. 176.
Tel. szám: 74/430-076

Vincsákovics

Mária

a

Pécsi

Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai
Karán végzett 2005-ben a népi játék és
kismesterségek szakoktatójaként.
Gyermekkorában gyakran készített játékokat csuhéból, szalmából, bogáncsból és egyéb
természetes anyagokból. Mesterséggé a „játék” a főiskolán vált.

Sok hasznos fogást tanult oktatóitól, tanárai ráirányították figyelmét a „tiszta forrásra”, az
autentikus népművészetre. Hagyományos tárgyakat készít csuhéból, szalmából, gyékényből.
Néhány munkája zsűrizett alkotás, melyeket kiállításokon mutat be az alkotó.

Iskolákban, művelődési házakban és
ifjúsági

táborokban

tart

foglalkozásokat a gyermekeknek. A
mesterségbeli

fogások

mellett

bemutatja az aktuális ünnepkörhöz
kapcsolódó hagyományokat, és nem
múlik el foglalkozás népdaltanulás
nélkül.

Mária

hobbi

szinten

harmonikázik is, a foglalkozásokon a
gyerekek

néha

még

táncra

is

perdülnek.
Legkedvesebb munkája a régi székek befonása, felújítása, nagyon szeret népviseleteket is
készíteni, de gyertya megmunkálással is foglalkozik.

Rács Róbert: keramikus, (népi fazekasság, nyitott műhely)

Cím: 7146 Várdomb, Kossuth u. 14.
Tel. szám: 30/901-1911
E-mail: racs.robert@t-online.hu

Rács Róbert 1968-ban Szekszárdon született. A
sárközi kerámia készítésének alapjait a Szekszárdcsatári kerámia-üzletben sajátította el, ahol mestere a
mezőtúri Gajda István fazekas volt.
Tanulóévei alatt nagy hatással volt még rá az
óbányai fazekas kultúra metszett, karcolt forma- és
díszítményvilága.

Jelenleg is látogatható fazekasműhelye a
Tolna megyei Várdomb községben található,
mely települést az 1750-es években Mária
Terézia betelepített német lakosai alapították
itt a Sárköz szélén.

Ezért foglalkozik 1992 óta a sárközi kerámia mellett a „németes” óbányai díszítményű
tárgyak,

edények

készítésével.

Legfőbb

edényfajtái:

vizes-,

pálinkáskorsók,

boroskancsók, butellák, falitányérok, tálak, étkészletek, de készít különböző sütőfőzőedényeket is.

Vállalkozása a népművészeti tárgyak mellett
készít

különböző

kerti

ültetőedényeket,

amforákat, kaspókat igény szerint fagyálló
kivitelben is.

Tárgyaival, edényeivel már számos hazai és külföldi kiállításon is bemutatkozott.
2006-ban a Tolna- Somogy- Baranya megyéket tömörítő régió kapott lehetőséget a
Brüsszeli Európa parlamentben kulturális örökségének, hagyományai őrzésének
bemutatására, ahol a Tolna megyei Népművészeti Egyesülettel közösen lehetősége
nyílt a bemutatkozásra.
A Népművészeti Egyesület tagjaként 1998 óta zsűrizteti tárgyait, melyek száma
meghaladja az ötvenet. A Népi Iparművész címet 2002-ben kapta meg. Műhelye –
vasárnap kivételével – a hét minden napján nyitva áll az érdeklődők előtt.

Mesterség bemutatót tart műhelyében is, de meghívásnak is eleget tesz. Diákoknak,
gyermekeknek foglalkozást tart, ahol az érdeklődők maguk is kipróbálhatják az
agyagformálás, az alkotás eme ősi formáját.

6. Non-profit szervezetek (kapcsolattartó, elérhetőség, mivel foglalkoznak):
1.

Név

Képviselő

Elérhetőség

Együtt Várdombért Egyesület

Rács László

7146 Várdomb,
Kossuth L. u. 93.
20/977-4423

7. Rendezvények:
 Májusfa kitáncolás
 Szüreti bál
 Legényavató: a helybeli felserdülő fiataloknak vidám versenyeket rendeznek.

