Hatvankilencedik állomás: Várong
2019. április 8-án a könyv Várongra került Brunner Dezső polgármester úr kezei közé.
A könyv a határait feszegeti. Vagyis úgy fogalmazok, hogy Tolna megye határait feszegeti. Az
internetes bóklászásom után annyit tudtam meg, hogy Várong egy zöld kis sziget a somogyi
dombok között. Zsáktelepülés. Szent István korában a királyi zsoldosok faluja. A török alatt is
folyamatosan lakott maradt, ami részben annak is köszönhető, hogy a szomszédságában több
mezőváros is akadt (Szakcs, Tamási, Somogyszil). Lakói a XVIII. század elejétől jobbára
katolikusok, s főleg a mezőgazdaságból éltek. Manapság a lakosainak létszáma éppen csak
hogy meghaladja a 150 főt. Nevezetességei közé tartozik a 6000 darabos kaktuszgyűjtemény.
A Föld könyve eddig megtett 624 km-t.

Hatvannyolcadik állomás: Lápafő
2019. március 5-én a könyv Lápafőre került Kirtyán Károly polgármester úr kezei közé.
Lápafő egy 156 lelkes település Somogy megye és Tolna megye határán, a Dombóvári
Járásban. Történelme legalább annyira gazdag, mint a környéké. Lakott volt már a római
korban, de a kelták is hagytak maguk után nyomokat. Kerültek elő Árpád-kori pénzek is. Nevét
a Lápa patakról kapta. A középkorban erősen mocsaras volt a vidék, amin egyedül a lápafői
átkelő jelentett átjutást. Érdekesség, hogy a település meg tudta őrizni a törökök kikergetése
után is a református arculatát.
A Föld könyve eddig megtett 621 km-t.

Hatvanhetedik állomás: Nak
A könyv eddig töretlenül haladt Kaposvár felé, hogy egy újabb megyeszékhelyet „foglaljon el”,
de Kapospuláról északnak fordult és Nakon állt meg 2019. február 11-én. Ekkor került Rácz
Róbert polgármester úr kezei közé.
A Föld könyvének utazása azért volt mindig is a szívem csücske, mert ha egy település
befogadta, akkor annak történelmében és jelenében volt módom elmerülni. Nak számomra soha
sem volt ismert. Se nem jártam ott, se nem hallottam róla. Eddig. Most azonban megtudtam
róla azt, hogy egy bizonyos Széles Lajos híres szülötte volt. Ő volt az, akinek köszönhetjük a
Naksol (Nak-sol) sprayt, ami az égési sérülések gyógyítására alkalmas, s ami az ezerfejű rózsa
virágának leveleiből készült. Az önkormányzat helyben, egy megállapodás keretében
rózsafarmot működtet a budakalászi Gyógynövénykutató Intézettel közösen. Nem véletlenül
szeretnek itt a rózsák, hiszen az ország egyik legjobb adottságú termőterületén fekszik Nak. Aki

a településről és történetéről még többet szeretne tudni, az keresse fel a www.nakkozseg.hu
oldalt!
A Föld könyve eddig megtett 621 km-t.

Hatvanhatodik állomás: Kapospula
Kisebb meglepetésként ért, mert már nem számítottam arra, hogy a könyv még az idén
továbbmegy, de végül is örömmel értesíthetek mindenkit, hogy december 3-án Döbröközből
Kapospulára érkezett a Föld könyve, Stemler József polgármester úr asztalára.
Kapospula a 61-es főúton fekszik, Dombóvártól nyugatra. A 2015-ös adatok alapján 864 fő
lakta. Érdekesség, hogy 1767-ig Tolna megyéhez, majd 1975-ig Somogy megyéhez tartozott,
de azóta megint Tolna megye része. A település és környéke fekvése nagyon kedvező volt
mindig is az ember megjelenéséhez. Ezt bizonyítja, hogy a rómaiak alatt, majd onnantól mindig
lakott volt. Kapospulához tartozik az az Alsóhetény, ami hazánk egyik legjelentősebb római
kori régészeti lelőhelye. A honfoglalásig gyéren lakott, majd a X. század végén Koppánynak
adományozta a falut is Géza fejedelem. A török alatt nagyrészt elnéptelenedett, majd annak
kiűzetésével a falu Eszterházy birtok lett. Magyarok és németek népesítették be újra. Manapság
főleg Dombóvár közelsége határozza meg a település életét. Aki többet szeretne tudni a
községről, az tekintse meg a www.kapospula.hu honlapot.
A Föld könyve eddig megtett 608 km-t.

Hatvanötödik állomás: Döbrököz
Hosszú, nagyon hosszú várakozás után újra tovább haladt a könyv. Egyben újra
bebizonyosodott, hogy ami valakinek egy jó ötlet, az másnak egy plusz teher. De a lényeg, hogy
október 10-én Farkas Edit polgármester asszony átvehette a Föld könyvét.
A dombóvári járásban nyugat felé haladva, elérkeztünk Dombóvár város szomszédságába. A
www.dobrokoz.hu honlap rendkívül informatív és a szemnek is tetszetős. Így hát én is onnan
szemezgettem. Megtudtam például azt, hogy a terület már paleolit letelepedési nyomokkal is
rendelkezik. Az egyik külterületük neve is beszédes: Tűzkő-hegy. Szinte minden népcsoport és
kultúra maga mögött hagyott valamiféle nyomot. Illír földvárak, kelta fegyverek, római telepek
üzennek a múltból. A népvándorlás korának zűrzavarára a honfoglaló magyarok jelentették a
gyógyszerként ható állandóságot. Az Árpád törzsé lett Tolna ezen része. A település fontosságát
a mezőváros rang mellett az is jelöli, hogy kő vár épült itt, ami még a Hunyadiak korában is
állt. A falu birtokosa a XVI. század elején Werbőczy István lett. A satnyulást hozó török idők
után 1712-ben a rácok dúlták fel. Az itt élők főleg a mezőgazdaságban találták meg a
számításukat. A XIX. század második felében pedig a Budapest-Pécs vasútvonal építése is

fellendülést hatott. Azonban az egyén fejlődésének alapját képező földből idővel nem volt már
elég, így az effektív túlnépesedésre érkezett a kivándorlás, mint egyetlen kiút a nyomorból.
Sajnos a népességfogyás manapság Döbröközt is legalább annyira érinti, mint a régiót.
Lakosságlétszámuk 1900 fő körül mozog.
A Föld könyve eddig megtett 593 km-t.

Hatvannegyedik állomás: Gyulaj
2018. június 30-án a Föld könyve Gyulaj községbe került, Selmeci László polgármester úr
kezeibe.
Gyulaj Tolna megye dombóvári járásához tartozó, kicsivel ezer lélekszámnál nagyobb
település. A 61-es és a 65-ös számú főutak is elhaladnak mellette, így mind a két útról
megközelíthető. A XIV. század körül két részből állt (Gyula és Jovánca). Gyulán a magyarok,
Jováncán a rácok éltek. A részben zárt gyulaji erdőben (Gyulaji Rezervátum) van Európa
legnagyobb dámvad állománya. Évszázadokon át rendeztek itt az Esterházyak hatalmas
vadászatokat. A településen működik a Hedethét Határ Szociális Szövetkezet, ami komoly
állami segítséggel, valamint a Máltai Szeretetszolgálat és a helyi önkormányzat támogatásával
hajtott végre egy programot, aminek köszönhetően húsfeldolgozó és bolt alakult ki. A jó példa
figyelmet érdemel. Aki nem hiszi, az járjon utána a www.gyulaj.hu honlapon
A Föld könyve eddig megtett 579 km-t.

Hatvanharmadik állomás: Csibrák
2018. május 16-án a Föld könyve Csibrák községbe került, Kardos János polgármester úr
kezeibe.
Volt némi probléma a könyv útjában, míg egyáltalán Kurdra elért. Utána már felgyorsultak az
események. Most pedig Csibrák jön. Egy olyan település, aminek a környezeti adottságai
ugyan kiválóak, de a főbb közlekedési útvonalak (61-es és a 65-ös főút) elkerülik. 296 lakosa
van a 2015-ös összeírás eszerint. Népessége jobbára idős emberből áll, a fiatalok a nagyobb
városok irányába mozdulnak. Történelme vizsgálatakor nagyjából ugyanazokat a történéseket
állapíthatjuk meg, mint a környék településeinél. Jelentős német kisebbséggel bír. Szép régi
képeket láthat az, aki ellátogat a www.csibrak.hu honlapra.
A Föld könyve eddig megtett 568 km-t.

Hatvankettedik állomás: Kurd

2018. január 23-án a Föld könyve Kurd községbe került, Müller János polgármester úr kezeibe.
Azzal, hogy Kurd településre jutott a könyv, beléphettünk vele együtt a dombóvári járásba.
Kurd egy 1282 fős település Tolna megyében, közel a két megye határához. Megérkeztem a
www.kurd.hu honlapra, ahol számos fontos információhoz jutottam. Többek között ahhoz,
hogy a falu a Kapos folyó völgyében fekszik, a Tolnai-Hegyhát része. A lankákon szőlőt
termesztenek. A terület múltja gazdag, hiszen kelta- és római-kori megtelepedés nyomait is
megtalálták a régészek. Sőt, nyugodtan mondhatjuk, hogy a terület az elmúlt 2500 évben
folyamatosan lakott volt. A honfoglaló magyarok egyik törzsi vezetője volt Kurd, vagy Kurt
(kipcsák-török nyelven farkast jelent), akiről a falu a nevét kapta.
A hosszú török jelenlét alatt elnéptelenedett, majd pedig 1756-ban érkeztek ide az első német
telepesek. A II. világháború után a németek többségét kitelepítették.
A látnivalókról, valamint a település elmúlt 70 évéről a fenti honlapon olvashatnak. Kérem
tegyék meg!
A Föld könyve eddig megtett 565 km-t.

Hatvanegyedik állomás: Dúzs
2018. január 10-én a Föld könyve Dúzs községbe került, János Mariann polgármester asszony
kezeibe.
Dúzsa a Tamási járás része, 252 fő lakja a 2015-ös adatok szerint. A Kapos folyó völgyében
található, közúton a 65-ös főútról lekanyarodva érhető el. A terület természeti adottságai
kiválóak. Éppen ezért foglalkoznak itt sokan a mezőgazdasággal, valamint a környékben
fellelhető erdőkben gyönyörű szarvasokat láthat egy türelmes szempár. A II. világháború előtt
ez itteni erdőkben termett a legszebb trófea. Egy 10,6 kg-os trófeát máig a Természettudományi
Múzeumban őriznek.
A többi tolnai településhez hasonlóan Dúzs is a XVII. század elején néptelenedett el, majd pedig
a XVIII. század közepén népesül be újra, főleg német telepesekkel.
Sajnos a településnek nincs saját honlapja, így ha többet szeretne megtudni róla, akkor keresse
fel személyesen!
A Föld könyve eddig megtett 558 km-t.

Hatvanadik állomás: Mucsi
2017. december 19-én a Föld könyve Mucsi községbe került, Kelemen Zoltán polgármester úr
kezeibe.

Mucsi Tolna megye déli részében található a Tamási járásban. A település határos Baranya
megyével. Az első írásos emlék 1403-ból származik. A török idők után főleg Hessen
tartományból érkező németek népesítik be, akik földműveléssel foglalkoztak. Remek
gyümölcstermő vidékként tartották számon. Sajnos a hajdanán 2300 lelket számláló falut a
második világháború utáni kitelepülés szétzilálta. Napjainkban 436 fő él ott.
Aki többet szeretne megtudni Mucsiról, valamint az őt körbeölelő környezetről, az keresse fel
a www.mucsi.hu honlapot!
A Föld könyve eddig megtett 549 km-t.

