Negyvenkilencedik állomás: Bonyhád
Engedtessék meg az a vesszőparipán lovaglás, amit a könyv lassú tovább haladása vált ki
belőlem. Több mint 5 hónap telt el anélkül, hogy új állomáshelyet talál volna a Föld könyve.
Érthetetlen, hogy pár jó szó beírása miért okoz ekkora megpróbáltatást a településvezetőknek.
Hiszen ez mehetne sokkal, de sokkal gyorsabban is. Ám amióta a könyv elment Csórról, azóta
csak a reménykedés marad, hogy egyszer eljut külföldre is.
Tehát, június 24-én a könyv továbbhaladt Nagymányokról Bonyhádra, Filóné Ferencz Ibolya
polgármester-asszony kezei közé. Újabb város, egy tolnai város. Ha valaki megtekinti
Bonyhád város honlapját (www.bonyhad.hu), akkor egyből látja, hogy Bonyhád a Perczelek
városa. A térség a római kortól lakott, a középkorban virágzó régióközpont. A török alatt
szinte teljesen elpusztult. 1700 után főleg magyarokkal és németekkel telepítették újra. 1782től mezőváros, ami mutatja a frekventált fekvését (illetve Pécs közelségét). A második
világégés megviselte a várost, ami számára a legnagyobb érvágást mégis a béke jelentette,
vagyis a béke utáni erőszakos kitelepítés.
A város helyzetét ma inkább a 6-os főút közelsége, valamint a járási központi szerepe
határozza meg. Lakosságszáma meghaladja a 14 ezer főt. Legnagyobb turisztikai vonzereje a
termálfürdő.
A Föld könyve eddig megtett 458 km-t.

Negyvennyolcadik állomás: Nagymányok
h, 2016-01-25 13:11 — Föld Könyve
Immáron a nyolcadik olyan esztendő a világtörténelemben, amikor is a Föld könyve
mozgásban van. Bár a haladás kissé lassúkás, de mi nem hagyjuk, hogy a küldetése
elsikkadjon. Így aztán örömmel jelentem be, hogy ismét előreléptünk. 2016. január 18-án a
könyv Váraljáról Nagymányokra került Karl Béla polgármester úr kezei közé.
Nagymányok még Tolna megyéhez tartozik, a Mecsek lábánál találjuk meg. A 6-os főút
ugyan nem halad keresztül rajta, mégis elég közel van hozzá ahhoz, hogy elmondhassuk:
benne van az ország vérkeringésében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy városi rangot
kapott Sólyom László köztársasági elnöktől 2009. július 1-én. Közel 2300 lakosa van.
Komolyabb lakosságlétszámát a szénbányászatnak köszönheti, ami 2011-től újra
megkezdődött. Első ismert említése 1015-re datálható, így a tavalyi évben ünnepelte az 1000.
születésnapját. A török időkben elnéptelenedett, aztán a XVIII. századi betelepülések
alkalmával főleg németek érkeztek, akiknek leszármazottaik a mai napig a település
mindennapjainak alakítói. Aki a festői környezetben levő takaros kisváros mindennapjaira
kíváncsiak,
azok
kalandozzanak
el
a
www.nagymanyok.hu
honlapra!
A Föld könyve eddig megtett 450 km-t.

Negyvenhetedik állomás: Váralja
sze, 2015-12-02 15:29 — Föld Könyve
A Föld könyve továbbhaladt 2015. december 1-én Izményről Váraljára, Sziebert Éva
polgármester kezébe. Váralja még Tolna megye, annak dél-nyugati kiszögellése, egyben
a Mecsek egyik lába. 862 lakosa van a 2015-ös adatok szerint. Kalandozásomat a honlapjukon
nagy örömmel kezdtem, hiszen igen mutatós, az avatatlan szem számára étvágyébresztő. Ott
tudtam meg, hogy idén tartották a XI. Kuglóffesztivált, hogy van saját bányamúzeuma és
népművészeti háza. A település neve várat, de legalább is várkastélyt ígér. Azonban
"csalódnunk" kell, hiszen vár csak a múltban létezett. A környék egyik kiemelkedő pontján
ugyanis a középkorig földvár sánc állt. A török időkig jobbára református besenyők, a török
után már telepített németajkú evangélikusok is lakják. Ma is ez a két vallás maradt a
településen. 1945 után a település elvesztette önállóságát, s Nagymányokhoz csatolták. Csak
az 1989-es népszavazás dönthetett az újbóli függetlenségről. Aki többet szeretne tudni a
településről, az ország egyik legszebb természeti adottságaival rendelkező térségéről, akkor
javaslom,
hogy
látogasson
el
a
www.varalja.hu
oldalra.
A Föld könyve eddig megtett 441 km-t.

Negyvenhatodik állomás: Izmény
h, 2015-10-05 12:00 — Föld Könyve
Egy év nagy idő. Arra meg feltétlenül sok (túl sok), hogy egy könyv pár kilométert
továbbhaladjon. Sajnos az utóbbi egy évben a könyv sorsával nem sokan törődtek. Ami alap
esetben csak egy-két nap, az most közel egy esztendőre hízott. 2015. október 1-én a Föld
könyve továbbment Györéről Izménybe Kelemen Ferenc polgármester úr kezei közé.
Izmény Tolna megye dél-nyugati csücskében található, alig 20 km-re Bonyhádtól. Lakóinak
száma 526 fő. Festői környezetben található, van saját óvodája és a szomszédos várossal
közösen fenntartott iskolája. A török időkig alig hallhatunk említést a településről. A török
időkben állítólag janicsáriskola működött Izmény közelében. Az 1700-as évek elejétől
evangélikus sváb telepesek népesítik be újra a területet. A főleg mezőgazdasággal foglalkozó
svábokat a második világháború után kitelepítették. Helyükre bukovinai székelyek jöttek.
Manapság nagyon aktív civil élet folyik Izményben, amit mi sem bizonyít jobban, mint a
kilenc darab klub és civil szervezet. A nevezetességek közül kiemelném a tájházat. Minden
további fontos információt megtudhatnak a www.izmeny.hu oldalról! A Föld könyve eddig
435 km-t.

Negyvenötödik állomás: Györe
sze, 2014-11-12 21:57 — Föld Könyve
Györe a bonyhádi járás ellenkező felében található, Kakasdnak nem szomszédja. Így
gyorsabban távolodunk Csórtól, viszont a szomszéd a szomszédnak elv kezd eltűnni. A
továbbhaladás időpontja itt is kétséges. Csak annyit tudunk, hogy Bányai Károly adta át a

könyvet
Csoma
József
polgármesternek.
Györe egy 650 fős település Bonyhádtól nem messze. A terület legalább 10 ezer éve lakott.
Hasonlóan, mint Kakasd, ez a falu is az Árpádoké volt. Szintén elnéptelenedett a török alatt,
mint a legtöbb tolnai település a Völgységben. A betelepülésben itt is a németség járt az élen.
A kitelepítésben is érintettek. A településnek sajnos nem találtam honlapját, így csak a
wikipedia-n
keresztül
tudtam
információkat
szerezni.
A Föld könyve eddig megtett 433 km-t. Várjuk a további híreket!

Negyvennegyedik állomás: Kakasd
sze, 2014-11-12 21:38 — Föld Könyve
Egy igen hosszú időszakon vagyunk túl. Bő egy évvel ezelőtt tudosítottam arról, hogy a Föld
könyve Gyönkre érkezett. Ma derült ki, hogy Gyönkön nem is járt, hanem még valamikor
2014 elején Kakasdra került Bányai Károly kezébe. Egy nagyon viszontagságos szakasza a
könyv történetének, de mostantól ígéretet teszek arra, hogy sokkal nagyobb figyelmet fogok
fordítani
az
előrehaladására.
Mit is kell tudnunk Kakasdról? Tolna megyében található ez az 1700 fős kis falu, Bonyhád és
Szekszárd között. Történelme jóval a Föld írott időszaka előttre datálható. De ha csak az
elmúlt ezer esztendőre koncentrálunk, akkor sem kell szégyenkezniük. Már Árpád vezér
családja is birtokolta a falut, ami a török időkben elnéptelenedett. Az 1700-as évek elején még
csak magyarok, aztán az évszázad közepére már jobbára telepített németek lakják. A boldog
békeidők 1945-ig tartottak, amikor is a település német lakosságát kitelepítették. Helyettük
felvidéki
magyarok
és
bukovinai
székelyek
érkeztek.
A falu egyik nevezetessége az 1987 és 1994 között épület templom, amit Makovecz Imre
tervezett. Aki többet szeretne megtudni Kakasdról, az keresse fel a www.kakasd.hu honlapot!
A Föld könyve eddig megtett 412 km-t. És első alkalommal került eg településről egy nem
szomszédos településre. De mindegy, csak menjen!

Negyvenharmadik állomás: Gyönk
v, 2013-10-13 06:23 — Föld Könyve
A közös ismerősünk 2013. október 7-én került Szakadátról Gyönk városába, Katz Gyula
István polgármester úr kezeibe. Még mindig a Tolnai Hegyháton vagyunk. A település
történelmének érdekessége, hogy a török alatt nem néptelenedett el. Ez majd csak a Rákócziszabadságharc alatt történt meg. Ezután telepítettek a mai község területére német telepeseket.
A kedvező talajviszonyok és a kereskedelmi utak közelsége miatt a lakosságlétszám csúcsa
1891-ben 3371 fő volt. A második világháború után Gyönköt is érintette a lakosságcsere.
Napjainkban a város több mint egy tucat kisebb település számára jelenti a körzeti központot.
Aki többet szeretne megtudni Gyönk hétköznapjairól, az keresse fel a város honlapját, a
www.gyonk.hu
honlapot.
A Föld könyve eddig megtett 375 km-t.

Negyvenkettedik állomás: Szakadát
h, 2013-09-09 14:11 — Föld Könyve
2013. szeptember 6-án a könyv továbbhaladt Szakadátra, Laszk Gábor polgármester úr kezei
ügyibe. A beszédes nevű településen 252 fő lakik a 2010-es adatok alapján. A terület a Száknemzetség birtoka volt a honfoglalás után. Talán ebből is adódik a név viselete. Abba most ne
menjünk bele, hogy lett a Szák-ból, Szakadát. A település múltja nagyjából hasonlóképpen
alakult, mint a térség más településéé. A török alatt elnéptelenedett, a Habsburg telepítések
alkalmával főleg svábok érkeztek. Aki többet szeretne tudni, az olvassa el a www.szakadat.hu
honlapot!
A Föld könyve eddig megtett 373 km-t!

Negyvenegyedik állomás: Diósberény
p, 2013-09-06 12:45 — Föld Könyve
A kisebb intermezzo miatti újabb szünet elmúlt, a Föld könyve 2013. augusztus 12-én
továbbhaladt Szárazdról Diósberénybe Tillmann András László kezébe. Ez a kis 345 fős
település (2010-es adat) a Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Területhez tartozik, a 63-as és a
65-ös főutak között. Lakott volt a középkorban és az újkorban is, azonban a török alatt, mint a
legtöbb tolnai falu, elnéptelenedett. A török után főleg német családok érkeztek Hessenből és
a Saar vidékéről. A II. világháború előtt virágzott a mezőgazdaság, akkoriban 1200-an laktak
itt. A háború után a németek nagyobb részét kitelepítették. Helyükre felvidéki magyarok és
bukovinai székelyek érkeztek. A többi információt a www.diosbereny.hu honlapról
olvashatjátok!
A Föld könyve eddig megtett 371 km-t.

Negyvenedik állomás: Szárazd
cs, 2013-06-20 08:31 — Föld Könyve
A negyvenedik. A kerek számokra jobban felkapjuk a fejünket. Talán éppen ezért fogom
jobban megjegyezni én is ezt a nevet: Szárazd. A Föld könyve 2013. május 27-én
továbbhaladt Regölyből Szárazdra, Budai Mária polgármesterasszony gyámkodásába. A
település a 2010-es adatok szerint 238 fős népességgel rendelkezik, a Tolnai-hegyháton
fekszik, nem messze folyik tőle a Kapos folyó. Sajnos a település történelméől nem tudtam
nagyobb, alaposabb anyagot összeszedni, így maradt a bolyongás a világhálón. Ekkor
bukkantam Szárazd Facebook oldalára, ahol igen nagy aktivitást tapasztaltam, több fontos
információt is láttam. Aki kíváncsi, az megtalálja. Egy biztos, kicsi a bors, de erős! A könyv
eddig megtett 361 km-t.

