Harminckilencedik állomás: Regöly
k, 2013-04-09 15:30 — Föld Könyve
Kedves érdeklődők! A könyv immáron több mint négy esztendeje van úton. Négy év sok idő.
Én pont azóta nem láttam. Szinte minden nap eszembe jut, hogy vajon találkozni fogok-e
vele, vajon milyen állapotban van, vajon örülnek-e neki, akikhez eljut. A legfrissebb hír, hogy
2013. április 9-én, azaz ma, a könyv Keszőhidegkútról, Nagy Aranka polgármesterasszonytól
átkerült Regölybe, Porga Ferenc polgármesterhez. Regöly az őskor óta lakott. Kiemeledő a
népvándorlás kori mozgalmassága. A www.regoly.hu oldalon talált információk alapján
fontos kelta pénzöntőhely volt a település mai területén. Igen érdekes dolgokat lehet olvasni
erről a korszakról a település honlapján. A egölyi földsánc az Árpád-kor elején is fontos
lehetett, hiszen Regöly főesperességi központként lett megjelölve a pécsi egyházmegye
alapításakor. A török időkig virágzás, aztán erős hanyatlás. A XVIII. század elején rácok
telepedtek meg. A település újratelepítői főképpen az ország északnyugati, északi részeiből
érkeztek, ahol a török nem okozott akkora népességfogyást, így ott népességfelesleg
alakulhatott ki. 1851-ig mezőváros, aztán nagyközség. 1890-ben 2500-an, ma alig 1400-an
lakják
a
községet.
Nevezetességek: Pacsmagi madárvédelmi terület, Újszkítia, Somolyi torony, Eszterházykastély
Érdemes többet is olvasni a faluról! A könyv eddig megtett 353 km-t.

Harmincnyolcadik állomás: Keszőhidegkút
k, 2013-02-19 12:27 — Föld Könyve
Az információhiány miatt csak éppen a mai napon tudtam meg, hogy a könyv még 2013.
január 15-én továbbment Belecskáról Keszőhidegkútra. Tolna megye aprófalvas vidékén
járhatunk a segítségével. Keszőhidegkútat alig lakják többen 200-nál. A Kapos-völgyében
találhatjuk a falvacskát, a Tolnai Hegyhát alatt. A neve két középkori településnév
egyesüléséből származik. Keszi és Hidegkút a simontornyai váruradalomhoz tartozott. A
török alatt elnéptelendett. A török előtt ugyan nem, de utána főképpen német származású
evangélikusok lakják, mint ahogy szinte az egész megyét. Ebből is látszik, milyen károkat
okozott a török 160 éve ezen a vidéken. Ahogy a falu neve is elárulja, a település legnagyobb
nevezetessége a tiszta vizű forrás. A Föld könyve eddig megtett 349 km-t!

Harminchetedik állomás: Belecska
k, 2012-12-04 19:57 — Föld Könyve
Örömmel értesítem a Föld könyve sorsáért aggódókat, hogy a könyv továbbment 2012.
december 4-én Pincehelyről Belecskára, Szemeti Sándor polgármesterhez. Arra a településre,
aminek múltja az avar korig nyúlik vissza. A Tolna megyei település lakosságszáma 433 fő. A
Kapos folyó mellett fekszik. Nevezetessége a közelmúltban 100 éves születésnapját ünneplő
evangélikus templom. Kis falu Belecska, de országos hírnevet vívott ki azzal, hogy 2003-ban
szociális földprogramot indított, aminek köszönhetően megszünt a munkanélküliség a
faluban. A program azóta is működik, s elmondhatjuk, hogy több magyar település is példáját
vette.
A könyv eddig megtett 346 km-t!

Harminchatodik állomás: Pincehely
h, 2012-11-05 11:53 — Föld Könyve
A könyv eddigi legnehezebb időszakát élte meg. Közel fél éves várakozás után végre 2012.
október 31-én Pincehelyre került Herdics Béla polgármester úrhoz. Bízom benne, hogy a
jövőben mindenki a szívén fogja viselni a könyv sorsát. Tisztában vagyok vele, hogy ez a
könyv nem a világ legfontosabb dokumentuma, de mégis csak egy mozgalom központi
eszköze,
ami
nemes
célt
szolgál.
Lényeg, hogy Pincehelyen van. Azon a településen, aminek a lakosságlétszáma a 2500 főt is
meghaladja, tehát fontos téségi tényező. A Kapos folyó partján fekvő település az őskor óta
lakott. Ez nem meglepő, hiszen gyakorlatilag sz ország egész területére jellemző. A
középkorban három település (Görbő, Gyánt, Pincehely) volt a mai közigazgatási határain
belül. A török megérkezte után szintén tipikus esemény történt: mind a magyar vágvár
(Várpalota), mind a török adóztatása érvényesült. Mondanom sem kell, hogy mily hatást
gyakorolt ez a település akkori lakosságára. A kettős függés egészen 1686-ig megvolt. A
település kis földvárát ekkor foglalta el ugyanis Bádeni Lajos serege. Ezután a törökök
helyére a Habsburg erők telepedtek, majd pedig érkeztek rác telepesek.
A település további történetét elolvashatják a www.pincehely.uw.hu honlapon.

Harmincötödik állomás: Tolnanémedi
k, 2012-05-22 11:32 — Föld Könyve
Sajnos egy újabb üresjárat keletkezett a könyv útjába. Azonban ez a mai nappal (2012. május
22.) befejeződött, hiszen Keresztes László, Kisszékely polgármestere átadta a könyvet Móricz
Jánosnénak, Tolnanémedi polgármester-asszonyának. Tolnanémedi a Kapos és a Sió
völgyében fekszik, része a Tolnai-hegyhátnak. Eldugottnak nem nevezhetjük, hiszen a 61-es
főút szeli. A bronzkorból származó 138 darabos kincslelet a régészek körében világszerte
ismert hellyé tette a községet. A lelet korát 3400 évesre becsülik. Feltételezem, hogy a
középkori 'Németi' megnevezés Árpád-kori adományozásra utal, tehát valaha a terület ura
német nyelvterületről érkezhetett. Erre utaló dokumentumot az interneten nem találtam!
Sajnos erről a településről is szűk az információanyag, ráadásul a www.tolnanemedi.hu
honlap is szerkesztés alatt áll, így azt tudom javasolni mindenkinek, aki érdeklődik erről az
erdejeiről és vadászatairól híres településről, hogy menjen el oda! A Föld könyve eddig
megtett 338 km-t!

Harmincnegyedik állomás: Kisszékely
sze, 2012-03-07 16:13 — Föld Könyve
A Föld könyve 2012. február 23-án Simontornyáról Kisszékelybe érkezett, Keresztes László
polgármester úrhoz. Kisszékely történetéről nagyon bajos bőségesen írni. Kerestem én a
wikipédián, meg a www.kisszekely.hu honlapon a történelmet, de nem leltem. Annyit talán,
hogy az első írásos emlék 1220-ból származik, amikor a falut Zecul-ként említették.
Székelyek Tolnában, ráadásul az Árpád-korban? A székelyek a királyság határmezsgyéin
éltek, határvédelmi feladatokat láttak el. Majd a XIX. században kerültek Tolnába,
Baranyába. És mégis, Kisszékely a XIII. században a székelyek falva. Okokat nem keresek.
De, ha szeretnék megtudni valamit a faluról, akkor az újsághoz fordulok.

http://www.kisszekely.hu/faluujsag.html
Jó olvasást! A Föld könyve eddig megtett 331 km-t!

Harmincharmadik állomás: Simontornya
k, 2012-01-10 10:07 — Föld Könyve
A Föld könyve 2012. január 9-én elhagyta Fejér megyét és Simontornyára került Csőszné
Kacz Edit polgármesterasszonyhoz. Közel három éves utazás után a könyv elhagyta a megyét!
Megvallom őszintén, erre a pillanatra vártam, hiszen ez egy nagyon fontos momentum a
könyv életében! Simontornya városában közel 4300-an élnek. A város legjelentősebb
nevezetessége a vár (1270-1273 között építették királyi engedéllyel)! A települést a római
korban Fortiana néven említették. A honfoglalásig szinte minden Kárpát-medencében
megjelenő nép a nyomát hagyta, amit az ásatások jól bemutatnak. A honfoglalás után az
Árpád család birtokolta, s besenyőket telepített a Sió környékére. A város a nevét a környék
egy hatalmas uráról, Simonról kapta, aki után a Garaiak és a Lackfiak is megszerezték
hosszabb-rövidebb időszakra a várat és a hozzá tartozó uradalmat. A török alatt nem meglepő
a vidék elnéptelenedése. A Rákóczi-szabadságharc alatt kuruc fészeknek számított
Simontornya mindaddig, míg vissza nem vették a németek. Ezután többnyire katolikus
németek és református magyarok érkeztek, s építették olyanná Simontornyát, mint
amilyennek ma láthatjuk! Aki szeretne olvasni a bőrgyárról, a kolostorról, s a többi
érdekességről,
annak
javaslom
olvasatra
a
www.simontornya.hu
honlapot!
A Föld könyve eddig megtett 321 km-t! Várjuk a folytatást!

Harminckettedik állomás: Mezőszilas
k, 2011-11-22 11:35 — Föld Könyve
A Föld könyve 2011. november 22-én továbbhaladt Sáregresről Mezőszilasra, Magyar József
polgármester úr kezeibe. Valahogy az az érzésem, mintha a könyv félne kilépni a megyéből.
Hónapok óta a határvonalon mozog, s most is belül maradt! Mezőszilas a megye déli részén
fekszik, régi nevén Szilasbalhás. Több mint 2300 lakójával a nagyobb megyei települések
közé tartozik. 1950-ig Veszprém megyéhez tartozott. Anno Szilas és Balhás két különálló
település voltak, amik egyesüléséből jött létre a mai Mezőszilas. Érdekesség, hogy végül is a
ma használatos Mezőszilas a XVI. században Szilas neve volt. Ezt a területet az őskortól
fogva folyamatosan lakják, így igen szép eredménnyel járhat az, aki egy kicsit mélyebbre
nyomja az ásót! A török alatt elnéptelenedik, majd pedig érdekes, de főleg református
magyarok telepítik újra. Kuriózumként megemlítendő, hogy az országban itt létesült
másodikként Kaszinó (1829-ben), amit a környékbeli nemesek látogattak. Ez a Kaszinó
azonban még nem a mai érelemben vett szerencsejáték barlangot jelentette, hanem inkább
társas kört, ahol szabadon lehetett világnézetet cserélni! Aki többet szeretne tudni erről a
mezőföldi községről, annak javallom, hogy tekintse meg a www.mezoszilas.hu honlapot, ahol
igen
részletes
tájékoztatást
kaphatnak
a
vendégek!
A Föld könyve eddig megtett 315 km-t!

Harmincegyedik állomás: Sáregres
sze, 2011-10-26 15:03 — Föld Könyve
A Föld könyve 2011. október 25-én Vajtáról északabbra fordult ismét, mégpedig Sáregresre,
ami ugyan nem határos Vajtával, de ennek csak alig pár kilométer a híja. A könyvet Térmeg
György polgármester úr adta át Tiringer Mária polgármester asszonynak. Még mindig a
megye határán mocorgunk. Mit is kell tudni Sáregresről? Annyit biztosan érdemes, hogy a
legkorábbi okleveles megemlítések szerint (1276) még csak Egresnek hívják, majdan
Besenyő-Egresnek, ami a már többször leírt besenyő ispánsági létezést bizonyítja. A török
idők kezdetétől a gróf Cseszneky család birtoka a falu. A török elpusztította, majd pedig
újratelepült. Mint mezőföldi település, itt is igen jövedelmező a földművelés.
Szomszédja Cece és Simontornya. Közigazgatásilag hozzá tartozik a rétimajori Halászati
Múzeum. De a legfontosabb, amit tudni kell Sáregresről, hogy 1865-ben itt született Csók
István
festőművész.
Ha valaki többet szeretne megtudni a községről, akkor javaslom a www.saregres.hu honlapot!
A Föld könyve megtett eddig 301 km-t!

Harmincadik állomás: Vajta
sze, 2011-09-28 16:39 — Föld Könyve
Ismét egy hosszabb várakozás után 2011. szeptember 27-én a Föld könyve elhagyta Cecét és
Vajtára került, Térmeg György polgármesterhez. Vajta a megye legdélebbi települése, aminek
múltját és jelenét is jobbára az út, a mai 63-as út határozza meg, ami Sophianét kötötte össze
Gorsiummal. A településen folytatott ásatások alapján kiderült, hogy már a korai bronzkorban
is lakták, azóta pedig szinte folyamatosan. Az első írásos emlék 1324-ből származik.
Legnagyobb birtokosa a Zichy család volt. Minden bizonnyal besenyő törzsek népesítették be
az Árpád-korban, hiszen a környékbeli falvakat is a besenyő ispánság részeként tartották
számon!
Mivel szintén mezőföldi településről beszélünk, így a mezőgazdaságot emelném ki, illetve
külön figyelmet érdemel a település termálfürdője, ami májustól szeptemberig várja a pihenni
vágyókat! Aki a településről többet szeretne megtudni, annak ajánlom a www.vajta.hu
honlapot!
A Föld könyve eddig megtett 293 km-t!

