Hetvenegyedik állomás: Kocsola
2019. június 13-án a könyv Kocsolára került Horváth Zoltán polgármester úr kezei közé.
Tekereg az útja ennek a könyvecskének. Sokáig Somogy felé tartott nyílegyenesen, aztán
hirtelen északnak fordult, majd megint a megye belseje felé vette az irányt. Így jutott el
Kocsolára.
Ahogy azt már Szakcsnál is megírtuk, itt is a római kori leletek bizonyítják az ókori
megtelepedést. Ma a 61-es főút szeli ketté, ami anno szintén fontos kereskedelmi útvonal
lehetett. A honfoglalás idején szálláshely, a Monoszló nemzetség tanyázott itt. A XVII. század
közepéig folyamatosan lakott, majd a járványok miatt elnéptelenedett. A török utáni
újranépesítéssel főleg magyarok érkeztek. Aztán 1760 után jelentős számú német telepedett le,
akik a környékbeli falvakból vándoroltak át. A második világháború után a felvidékről érkeztek
ide magyarok az elűzött németek helyett.
Napjainkban alig több, mint 1250 lakosa van. Főleg a mezőgazdaságban dolgoznak, vagy a
környékbeli városokban. Honlapja: www.kocsola.hu
A Föld könyve eddig megtett 634 km-t.

Hetvenedik állomás: Szakcs
2019. május 14-én a könyv Szakcsra került Récsei Gábor polgármester úr kezei közé.
Szakcs egy 850 fős település Tolna megye dombóvári járásában. Már a római korban is lakott
volt, hiszen a mai település határában dokumentálták Iovia polgári várost, később katonai
erődítményt, ami a Sopianae-Brigetio útvonalon helyezkedett el. Mérete több mint 36 hektár
volt. Jelenleg is zajlanak ott ásatások. De természetesen nem csak a római kori leletek miatt
nevezetes Szakcs. A honfoglaláskor Árpád vezér birtokához tartozott. A XVIII. században
mezővárosi rangot kapott a nevezetes fazekasai miatt. A török hódoltság után Eszterházy birtok
lett, majd a magyarok mellett rácok is telepedtek itt le. 1848-ban a lakosságszáma meghaladta
a 3000 főt. A szabadságharcba több mint kétszáz nemzetőrt állított ki. A mezővárosi rangja
miatt négy országos vásárt is tarthatott. A mezőváros erejét és nagyságát egészen a második
világháborúig meg tudta őrizni. A téeszesítés, valamint az erőszakos iparosítás miatt azonban a
fiatalok a nagyvárosokba vándoroltak.
Ma Szakcs egy kis szeletet magáénak tudhat a gyönyörű tolnai dombság erdős lankáiból.
Ajánlom figyelmükbe a www.szakcs.hu honlapot!
A Föld könyve eddig megtett 628 km-t.

