
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. 

 

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. 

 

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. 


