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Az egyesület célja között szerepel a meglévő értékek ismeretének, megőrzésének, a hagyományok 

további ápolásának érdekében, színes kulturális programok biztosítása, amely már 22 éve 

folyamatosan jelen van Bonyhád város életében. Az áttelepített felvidéki családok kultúráját, 

hagyományait ápoljuk, segítünk életben tartani a még meglévő családi kapcsolatokat. Ennek feltétele 

magán, szervezeti és kulturális kapcsolatok építése a felvidéki családok, települések és Bonyhád között. 

Az 1947-1949. közötti Benes-dekrétumok általi áttelepítéshez kapcsoltan elkészült a bonyhádi 

Kaszinókertben felállított gránit talapzatú, bronz emlékmű. A hajlított bronzcső konstrukció egyik éle a 

történelmi Magyarországtól elszakított felvidéki rész, a másik oldalél a jelenlegi Magyarország 

körvonalai alkotnak egy plasztikus egységet. A csőszerű installáción belül a felvidéki részről induló vonat 

halad át a magyar oldal felé. Ezzel is emléket állítva az elszakított- és újabb hazára talált családoknak. 

 

A fentebb említett tájegységről a jelenlegi szlovák települések (Deáki, Alsószeli, Kismácséd, Fél, 

Tardoskedd, Udvard, Nagyfödémes) delegációi is részt vesznek a Felvidéki Találkozó programjain, 

hiszen ezekről a helyekről érkeztek családok Völgységbe legnagyobb létszámban. A rendezvény, illetve 

az ahhoz kapcsolódó partnertelepülési találkozók hagyományossá váltak, amelyet minden település 

programjába beépített. Ennek eredményeképpen a meghívott helyiségek képviselői több környező 

faluval kötöttek testvértelepülési szerződést.  

A találkozón részt vesznek nagy számban az áttelepítéssel érintett felvidéki települések polgármesterei, 

képviselői is, akikkel az évek során egyesületünk partnerséget épített ki.  

 

A találkozón ismert hagyományőrző tánccsoportok, népdalénekesek Szlovákiából, illetve 

Magyarországról is fellépnek.  

Fontos küldetésnek tartjuk a felvidéki folklór megismertetését a Kárpát-medencében élő többi 

népcsoporttal. Ennek kapcsán múltunkról egy dokumentumfilm készítését terveztünk, jelenleg 

adatgyűjtés folyik a még élő adatközlőkkel. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

A projektről bővebb információt a www.felvidekiek-bonyhad.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető: 

Felvidékiek Egyesülte Bonyhád 

Adószám: 18857319-1-17 

7150 Bonyhád, Sándor utca 2. 

Egyesületi elnök: Kolozsiné Gergely Cecília 

 Felvidékiek Egyesülete Bonyhád 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az „Élő 
város” - Helyi közösségi és kulturális innovatív programok, együttműködések támogatása kertében 
európai uniós forrásból, a Magyar Állam társfinanszírozásával a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019- 00982 
„Felvidékiek Találkozója” című projekt megvalósítására. 

http://www.felvidekiek-bonyhad.hu/

