
 
 

Meghívó 

Hajómolnárok ünnepe Tolnán 
Időpont: 2017. május 20. 9:00-kor Nepomuki Szent János szobra 

   (Magdolna u., Kölcsey u., Fehérhegy u. találkozásánál) 

 

Program 

9:00 Nepomuki Szent János szobor koszorúzása 

9:15 Indulás Tolnára 

 Útvonal: → M0  

→ M6  

→ 124-es lehajtó (Dunaszentgyörgy)  

→6-os főúton Tolna felé  

→ Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73 (MAG-Ház). 

 Útvonal hossza: 128 km, menetidő kb. 1 óra 20 perc 

érkezés: kb. 10:30-kor. 

10:45 MAG-Ház megtekintése  

12:30 Ebéd a Hotel Thelenában 

2200,- Ft/fő, 10 fő fölött kedvezmény jár. 
 

13:30 Városi séta: 

Indulás a Mag-Háztól, Hősök tere, tolnai templom, Kékfestő Műhely*, Kálvária, Mözsi 
malom, Verseghy Ferenc kiállítása*. 
______________ 

* Erre külön belépődíjat kell fizetni (l. lent) 
 

14:30 Szabad program  

 Selyemgyár (múzeum), Duna-parti sétány 

16:30 Visszautazás Budapestre 

18:00 Érkezés Budafokra  



Látnivalók 
(forrás: Tolnai MAG-Ház prospektus, TOLNATÚRA ajánló, www.utazzitthon.hu) 

honlap: http://www.tolnaimaghaz.hu/malom.htm  

 

Tolna a 16. század végéi az ország egyik legjelentősebb települése volt, kb. 8000 lakossal, 

Buda és Pest területének 10000 lakosával vetekedve. Tolna jelentős vámszedő és átkelő volt, 

régi nevét (Thelena) már a Tihanyi Apátság alapító okiratában említik. Jelentőségét jelzi, 

hogy a megye maga is a városról kapta a nevét. 

Tolna ipari és szállítmányozási jelentősége a folyamszabályozásig egyértelműen kimagasló 

volt, különösen a gabona- és malomipari, valamint a folyami szállítmányozási területen, mivel 

a Sárköz mocsara lényegében Mohácsig alkalmatlanná tette a Dunát a kikötésre. 

Gabonaipari és szállítmányozási centrumként 1782-ben 9 malom őrölt a tolnai vizeken, 1869-

ben pedig már 30 malma volt Tolnának, és nemcsak működtek, de készültek is hajómalmok a 

településen, azok építésére akkoriban molnárok vállalkoztak. Ezért a hajómalom igazi Tolna-

vidéki sajátosságnak mondható. 

Az 1852-es dunai folyam-szabályozás következtében „Dunáját vesztő” város 1871-ben 

mintegy leminősül – nagyközségi rangba helyezik – és Szekszárd lesz a megyeközpont. A 

Duna „elvesztése” és a településnek a Dunától való elvágása mindmáig a tolnai identitás-

történet egyik legfontosabb motívuma. 

 

  

A malom szerkezete       Gyerekek is működtethetik a malmot. 

 

A rekonstruált és a Látogatóközpontban felépített hajómalom egy 19. századi malom-

szerkezetet mutat be, a Tolna város virágkorának tekinthető 18-19. századokat idézve. 

Az interaktív hajómalom tervezésekor a legnagyobb figyelem arra irányult, hogy a tér 

izgalmas vizuális látványával, áttekinthetőségével, interaktivitásával maradandó élményt 

nyújtson és elősegítse az ismeretek bővülését, bemutatva a történelem talán egyik 

legfontosabb technikai innovációját, a gabona őrlésére alkalmas malomszerkezet működését. 

Ha gabonát teszünk a garatba és elindítjuk a nagy vaskerékkel a malomkereket, figyelemmel 

tudjuk kísérni az őrlést. 

http://www.utazzitthon.hu/
http://www.tolnaimaghaz.hu/malom.htm


Belépőjegy: 
- Teljes árú múzeumi jegy: 600 Ft / városnézéssel egybekötve 800 Ft/fő  

diák (érvényes diákigazolvánnyal rendelkező): 300 Ft/fő  

nyugdíjas (70 év alatti): 300 Ft/fő  

10 fő feletti létszámnál: 300 Ft/fő  

két felnőtt és legalább két 14 év alatti gyerek: 300 Ft/fő  

kedvezményes jegyár városnézéssel egybekötve: 500 Ft/fő  

Ingyenes a belépés: 6. életévét be nem töltő kiskorú, 70 éves kor feletti nyugdíjas, pedagógus, 

fogyatékkal élő személy + egy fő kísérő számára,  

az időszaki kiállítás megtekintése mindenkor ingyenes.  

Terembérleti díjainkról e-mailben vagy telefonon tájékozódhat. 

 

Nyitvatartás:  

Hétköznaponként 9.00-17.00 óráig. Hétvégén előzetes bejelentkezés szerint. 

 

További tolnai látnivalók: 
A Tolnai Kékfestő Műhely és Múzeum több mint 200 éve foglalkozik kékfestő anyagok 

készítésével és feldolgozásával! Jelenleg a hatodik és hetedik generáció dolgozik az eredeti 

gépekkel és mintákkal. A helyszínen kerámiák is vásárolhatók. 

Belépődíj 400,- Ft/fő. 

 

Verseghy Ferenc Habán Kerámiák kiállítása 

Verseghy Ferenc a Népművészet Mestere, fazekas, a habán kézművesség egyik legismertebb 

hazai alkotója. Bemutatóterme és műhelye Mözsön tekinthető meg, ahol foglalkozás 

keretében a fazekas mesterségbe és a habán kerámiák készítésébe is belekóstolhatunk. 

Belépődíj: 400,- Ft/fő, kézműves foglalkozással egybekötve 1500,- Ft/fő 

  



 

Jelentkezni 

a következő adatok beküldésével az alábbi címen lehet: 

info@promontoriumcasino.hu 

 

Név: 

Lakcím: 

Résztvevők száma: 

Telefon (lehetőleg mobil): 

Email (ha nem a feladó címe): 

Saját járművel megyek: igen/nem 

Szabad helyem száma: Ezt fel lehet tölteni autó nélküli résztvevővel, így megoszlik a költség. 

 

Szeretnénk részt venni a következő programokon: 

Városi séta (ezt a hajómalom megtekintésekor kell kérni, ami akkor 800.- Ft helyett 800,-Ft, 

illetve kedvezményes jegy esetén 500,- Ft)          ___ fő 

 

Ebéd a Thelena hotelben    Halászlé  2200,-Ft/adag      ___ fő 

 

Kékfestő Műhely megtekintése            400,-Ft/fő         ___ fő  

 

Verseghy Ferenc kerámia-kiállítása     400,-Ft/fő         ___ fő 

    kézműves foglalkozással                1500,-Ft/ fő        ___ fő 

 

Látogatás a selyemgyárban                                             ___ fő 

    A látogatás ingyen van, de előzetes bejelentkezés szükséges. 

 

 

Menjünk Tolnára! 

 

Diebel Dietrich 

mailto:info@promontoriumcasino.hu

