
Hetvenkettedik állomás: Ságvár 
2019. augusztus 8-án a könyv Ságvárra került Kecskés Gábor polgármester úr kezei közé.  

Számomra egy nagy meglepetés volt, hogy ennyire hirtelen megtörtént a megyeváltás. 
Ráadásul ennyire markánsan a Balaton felé tört a könyv előre. Ságvár egy közel kétezer fős 
település Siófok szomszédságában. Történelme (talán éppen a Balaton közelségének 
köszönhetően) nagyon gazdag. Már a jégkorszakban lakott volt. Itt találták Magyarországon a 
legrégebb lakóközösségi nyomokat (19 ezer évesek). Ettől fogva folyamatosan lakott. A kelta 
korból származik az első neve a községnek: Tricciana. 

A római korban áthaladt rajta a Pécs-Győr (Sopianae-Arrabona) út, aminek a mai Ságvár 
fontos állomása volt. A germán betörések idején castrum (erőd) alakult. A honfoglalás után az 
egyik vezérről (Ság) kapta a nevét, a korai időszakban kabarok lakták. Vára miatt sokszor 
cserélt gazdát. A török 1570 körül foglalta el. Kiűzésük után gyorsan benépesült. Kedvező 
fekvése miatt mind a mai napig gyarapszik a lakosság száma. Közigazgatási határain belül 
található a Siófok-Kiliti reptér nagyobbik része. Aki többet szeretne megtudni a településről, 
az keresse fel a www.sagvar.hu honlapot!   

A Föld könyve eddig megtett 676 km-t. 

 

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. 

 


