Mag-ház
Tolnán és
környékén

Habán kultúra, fazekasság

Mözsi-Szabó istván

Római katolikus templom

Volt lovassági laktanya

ÚJ

Látogatóhelyek
Tolnai
Turisztikai kalauz

Cím: Tolna, Deák F. u. 88.
Tel: 06 74 440 785
E-mail: mozsiszaboek@gmail.com

Cím: Tolna, Mözs Szent István u. 51.
Tel.: 06 74 445 637, 06 20 381 4738,
E-mail: verseghy@verseghyferenc.hu

Cím: Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73/B
Telefon: 06 74 540 117
Honlap: www.tolnaimaghaz.hu

Mözsi-Szabó István a Magyar Kultúra
Lovagja, megyei Prima-díjas festőművész-pedagógus. Testamentum
című, festményekből,
grafikákból,
metszetekből, szőttesekből álló életmű-keresztmetszet állandó kiállítási
anyaga a városközpontban található
otthona melletti galériában, előzetes
bejelentkezés alapján látogatható.

Verseghy Ferenc fazekas, a Népművészet Mestere munkásságával
a több száz évvel ezelőtti habán
kézművesség értékeit menti, egyben –
saját művészetével ötvözve – tovább is
fejleszti azt. Az általa készített kerámiák
nem csak dísztárgyak, hanem a
minden
napok során, a mai modern
konyhákban is használható edények.
Verseghy Ferenc bemutatóterme és
műhelye előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

A tolnai MAG-Ház egy olyan turisztikai látogatóközpont és műszaki-kulturális bemutatóhely, amely interaktív
kiállítótereivel, tudásközpontjával a
térség egyik legjelentősebb kulturális attrakciója. Fő látványossága
egy életnagyságú, működőképes
hajómalom, amely köré egy komp
lett város- és könnyűipar-történeti
kiállítás épült.

Cím: Fadd, Templom utca 13.
Tel.: 06 74 447 756, 06 70 377 8081
E-mail: gatim@tolna.net
Web: www.mesehaz-fadd.atw.hu

Programlehetőségek:
horgászat,
vízi tanösvény (06 30 927 2389),
vízi túrázás

A tornácos fehér falú, mesebeli hangulatot árasztó dédszülői, közel
100 éves parasztház Gáti Mariann
„Kékhajú” népi naiv festményeivel,
paraszt-ikonjaival, fa és agyagszob
raival a vágyott tiszta forrást sugallja.
A zöld füvű udvar végében a fehérre
meszelt sokszemű Meseház várja a
szépre, a jóra, az igaz mesére vágyó
fiatalokat és idősebbeket.

A 234 hektáros Tolnai Holt-Du
na az ország legnagyobb holtága.
A több részből álló vízterület város
alatti szakaszának rendezett partja
– játszótérrel, fedett kiszolgálóhelyi
séggel, víziszínpaddal – rendezvényhelyszín is. A holtág a bázisa a már több
világbajnokkal büszkélkedő Tolna
Vízmű Kajak-Kenu SE-nek. A klub vízi
tanösvényt is üzemeltet. A horgászati lehetőség a holtág teljes területén
biztosított.

Mítosz meseház

Tolnai Holt-Duna ágak

Fadd-Dombori üdülőtelep

A Faddtól mindössze néhány kilométernyire található közkedvelt
fürdőzőhely és üdülőtelep ideális
hely a szórakozásra, kikapcsolódásra és a sportolni vágyók számára is.
A holtág vízminősége kiváló. Egyegy nyári hétvégén ezrek látogatnak
el a dombori strandokra, de sok a
nyaralótulajdonos is. A holtág Fadd
hoz közelebbi része, a csendes
Volent-öböl, elsősorban a horgászok
és a nyugodtabb pihenést kedvelők
számára ideális üdülőhely.

Elhelyezkedése: faddi Duna-holtág
Web: www.dombori.eu

A Nagyboldogasszony tiszteletére
felszentelt műemlék templom 1773ban épült, barokk stílusban. A homlokzaton Szent Péter és Pál mellett a
két szent király (István és László) szob
ra látható - valamint az építtető Bat
thyány József kalocsai érsek családi
címere.
Érdekességek:
A mai tolnai templom egyes elemei,
kövei több, mint hatszáz évesek.
A déli harangszó utáni harangjáték
a Boldogasszony anyánk című régi
magyar himnusz dallamát idézi.

Kékfestő műhely

A tolnai kékfestő műhely nemrégiben
felkerült a szellemi kulturális örökség
nemzeti jegyzékére. Az 1810-ben
alapított műhelyben jelenleg a hatodik generáció képviselői, Horváth
Tibor és Horváth Tiborné Nagy Mária
kékfestő népi iparművészek dolgoz
nak, a régi eszközökkel, több száz
különböző mintafával. A műhely és
a kékfestő múzeum csoportosan látogatható tavasztól őszig, előzetes
bejelentkezéssel.

Cím: Tolna, Kossuth L. u. 21.
Tel.: 06 74 540 723, 06 30 691 4033
E-mail: kekfesto@gmail.com

Cím: Tolna, Kossuth u. 30.

A XIX. század végén épült Kaszárnya
utcai laktanya civil hasznosítása a szovjet csapatok kivonása után indulhatott
meg. Az elsők között történt meg a
Sztárai Mihály Gimnáziumnak helyet
adó épület átalakítása-bővítése (1994ben). Itt épült meg a Hotel Thelena
(1997.), az egykori lovardából kialakított Bezerédj Pál Szabadidőközpont
(2007.), a tolnai idősek otthona (2006.)
és a 2015. szeptemberében átadott
MAG-Ház. Az egységes stílusban felújított esztétikus középület-együttes a
város egyik látványosságának számít.

Az épületegyüttes egész évben
megtekinthető.
Cím: Tolna, Bajcsy-Zs. u. 73.

Orchideás erdő

A sárközi tájegységhez tartozó bogyiszlói orchideás erdő hazánk
egyik különleges természeti értéke.
A 36 hektáros, országosan védett
terület több orchi
deafaj otthona, az
e
gyik leggyakoribb a mutatós, akár
fél méteresre is megnövő vitézkosbor. Egyes kutatók szerint a Kárpátmedence legnagyobb állomá
nya
található itt. Becslések szerint az
e
gyedszám megközelíti az egymilliót. Április végén, május közepén
nyújt szemet gyönyörködtető látványt
a szálanként vagy kisebb-nagyobb
csoportokban nyíló, ezernyi szépsé
ges orchidea.
Az orchideás erdő koordinátái:
é. sz. 46.372163,
k. h. 18.810070

Bogyiszlói tájház

2007-ben nyitotta meg kapuit Bo
gyiszló tájháza. Teljes berendezését a
falu lakossága ajánlotta fel. A tájházban öt helyiség található (tisztaszoba, hálószoba, konyha, szövőszoba, garázs), valamint az udvaron két
nyitott oldalú fészer. A tájház előzetes
időpont-egyeztetés alapján látogat
ható.

Cím: Bogyiszló, Kossuth u. 29.
Tel.: 06 74 540 157

Rendezvények

Szálláshelyek

A járás térképe
Tolna és környéke

Hotel Thelena***
7130 Tolna, Kaszárnya u.7.
Tel.: 06 74 442 049

Bárka Fesztivál
Időpont: 08.20-a előtti
péntek-szombat
Helyszín: Tolna, Duna-part

Berkenye Vendégház
7131 Tolna, Mözs Szent I.u.24.
Tel.: 06 74 440 592,
06 20 910 9768
Város napja
Időpont: május vége
Helyszín: Tolna, Hősök tere
Ezer Szilvia Vendégház
7130 Tolna, Fürdőház u. 8.
Tel.: 06 20 980 5451
Fadd-Dombori
Nyári Fesztivál
Időpont: nyár (ált. júliusban)
Helyszín: Fadd-Dombori,
Holt-Duna

Ritalia Panzió
7130 Tolna, Kossuth L. u. 12/1.
Tel.: 06 30 603 7420

Vendéglátóhelyek

Mözsi szoborkönyv

HOTEL THELENA ÉTTERME
7130 Tolna, Kaszárnya u.7.
Tel.: 06 74 442 049
Nyitva tartás:
H-V: 11.00-21.00

BOTH CUKRÁSZDA
7130 Tolna, Deák F. u. 20.
Tel.: 06 74 441 815
Nyitva tartás:
H-V: 9.00-19.00

GALÉRIA SÖRBÁR ÉS ÉTTEREM
7130 Tolna, Fáy A. tér 2.
Tel.: 06 74 440 576
Nyitva tartás:
H-V: 7.00-22.00

ZSITVAI CUKRÁSZDA
7130 Tolna, Sport u.20.
Tel.: 06 74 442 648
Nyitva tartás:
H-V: 9.00-19.00

SZŐKE PINCE BOROZÓ
7130 Tolna, Alkotmány u.74/1
Tel.: 06 70 420 9326
Nyitva tartás:
H-Sz: 7.00-22.30
V: Csak rendezvény esetén

KRÉMES KÁVÉZÓ
7130 Tolna, Hősök tere 2.
Tel.: 06 74 441 815
Nyitva tartás:
H-CS, V: 9.00-20.00
P-Szo: 9.00-22.00

SCHALLER PIZZÉRIA
7130 Tolna, Kossuth L.u.29.
Tel.: 06 74 441 137, 06 20 444
4024
Nyitva tartás:
K-Szo: 16.00-22.00
V: 17.00-22.00

PIZZABÁR TOLNA
7130 Tolna, Alkotmány u.57.
Tel.: 06 30 319 2768
Nyitva tartás:
V-H: 17.00-22.00
K-Cs: 14.00-22.00
P-Szo: 14.00-23.00

Jázmin szőlő és borút

Orchideás erdő

Szállás

Természetvédelmi terület

Kiállítások

Üdülőközpont

Borútállomás

Étterem

Vasútállomás

Halászlé
Tolnai halászlé recept
Hozzávalók 6 főre:

A Tolna-mözsi szoborkönyv a város
közterületein
található,
összesen
108 szakrális kisemléket (keresztek,
szobrok, kápolnák, Szentháromságoszlopok, képoszlopok, Mária-emlékek, kálváriák), valamint világi szob
rászati alkotásokat és emléktáblákat
mutat be, helytörténeti adatokkal,
térképen is. Az első a sorban egy
műemlék, Nepomuki Szent János
1720-ban készült Festetich utcai szob
ra. A könyvben szereplő utolsó darab a Felvidékről Mözsre és Tolnára
kitelepítettek emléktáblája, 2008-ból.

A város nevét viselő Tolnai Borvidékhez több mint ötven település
tartozik.
Tolnán
legjelentősebb
borászati vállalkozása a Tolna Borház
Kft. A város minősített borút állomása a Hotel Thelena. Kínálatában közel
negyvenféle bor szerepel. Tolnához is
köthető egy különleges bor, a Jázmin,
amely egy új magyar, permetezést
nem igénylő szőlőfajtából készül.
Illata friss, üde, virágokra emlékeztető. Ezt a szőlőt jelenleg csak a PTE
pécsi telepén, illetve a Tolna Borház
termőterületén termesztik.

Ha a tolnaiak valamit nagyon meg
akarnak ünnepelni, ha egy vendéget
igazán meg akarnak tisztelni, akkor a
legtöbb helyen halat főznek. A halászlé a városra leginkább jellemző ünnepi
étel. Érdekesség, hogy Tolnán ma is
négy halbolt üzemel.

További információk

Bezerédj Pál Szabadidőközpont
Honlap: www.bpszk.eoldal.hu
Tel.: 06 74 540 035, 06 74 540 036

www.tolna.hu
www.facebook.com/Tolnavaros
Tel.: 06 74 540 800

Az itteni hallé bajai típusú, azaz
elkészítésekor mellőzik az alaplétortúrát, a leveshez pedig gyufatészta
jár. Bár ezen étel elkészítése viszony
lag egyszerű, azért akadnak titkos
trükkök, és természetesen mindenki a
saját receptjére esküszik.

3 kg hal
25 dkg hagyma
10 dkg őrölt paprika
6-8 dkg só
3 közepes krumpli
2 hegyes paprika
1 paradicsom
1 fehér paprika
víz
Főzés előtt 1-1,5 órával sózzuk be
a halat! A bogrács aljába először
a negyed
re vágott krumpli, majd
a szeletelt hal kerül. Erre az apró
kockára vágott hagyma, a szintén
kockára vágott paradicsom és a félbe
vágott paprikák kerülnek. Ráöntjük a
kg-ként 1 liter vizet, plusz teszünk rá 1
litert az elforrásra. Felforráskor a habjára szórjuk a paprikát, ügyelve, hogy
ne forrjon ki. Az intenzív forralás 20-25.
percében beletesszük a belsőséget,
és ha kézzel gyúrt tésztánk van, a tészta vizéből 2 decit. Utána még 20 percig
forraljuk, és kész.

