Tizenkilencedik állomás: Sárszentágota
cs, 2010-06-24 15:17 — Föld Könyve
Újra lendületben a könyv. Nyithatom nyugodtan ezzel a mondattal a gondolatsoromat, hiszen
június 21-én Virág Miklós sárkeresztúri polgármester Baranyák István sárszentágotai
polgármester kezébe adta át a könyvet. Sárszentágota Sárkeresztúrtól délre fekszik, a 63-as
főút mellett. Közel 1400 lakosa van, történelme gyakorlatilag folyamatosan az úttal és a vízzel
kapcsolódott össze. Nevét egy ókori szentről, Agatháról kapta, majd a település 1898-ban
kapta meg a ma is használatos nevét. Először 1334-ben említik a falu nevét, akkoriban
besenyők lakták, akiket valamelyik Árpád-házi király telepített itt le. A falu szomszédságában
található meg a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet, valamint áthalad a falun a SzékesfehérvárSárbogárd vasútvonal is. Tranzitfalu lévén sokan ismerik, de talán jobban megismerhetik, ha
elolvassák a http://sarszentagota.iweb.hu honlapot! A könyv eddig megtett 198 km-t!
Haladunk szépen délnek a Sárvíz mentén!

Tizennyolcadik állomás: Sárkeresztúr
sze, 2010-06-02 14:51 — Föld Könyve
Ugyan a hír csak holnaptól valóság, ettől függetlenül megírjuk! Weisengruber Imre kálozi
polgármester június 3-én átadja a Föld könyvét a szomszédos Sárkeresztúr polgármesterének,
Virág Miklósnak. Sárkeresztúr a Nádor csatorna bal partján fekszik, Aba tőszomszédságában.
2008-as adat szerint 2646 lakosa van, a 63-as út mellett fekszik. Történelme színes, mint
ahogy ennek a területnek általában. A rómaiak idején is az út volt a legfontosabb, ami
összekötötte Gorsiumot Sopianeval. Ha pedig volt út, akkor volt élet is. A rómaiak után a
kelták is hagytak maguk után nyomokat. A honfoglalás utáni első írásos emlék 1192-ből
származik, amikor is a települést Asonuasara-nak hívták (Asszonyvására). 1272-ben Wasárd
(Vásárd). 1402-ben már Kerezthwr (Keresztúr). Korábban már említettük Káloz esetében a
kálizokat, Sárkeresztúron valószínűsíthetően besenyő töredékek éltek, s lovas-nomád
életmódot éltek a XIV. századig. Nevezetessége ma a Sárkány-tó, ami az ős-Balatonnak a
megmaradt
része,
valamint
a
bagolyfű.
Sárkeresztes Székesfehérvártól 22 km-re, Sárbogárdtól 13 km-re található.
Sajnos
honlapot
nem
találtam
az
interneten!
A könyv eddig megtett 195 km-t.

Tizenhetedik állomás: Káloz
sze, 2010-04-21 20:54 — Föld Könyve
Kicsit késve, de végre továbbindult a Föld könyve Mátyásdombról. A mai napon, azaz április
21-én Tilhof István polgármester átadta kálozi kollégájának, Weisengruber Imrének az írás
lehetőségét. Így aztán a könyv a megye fiatalabb részéről visszatért az idősebb részébe. Káloz
névadói a mohamedán vallású kálizok (böszörmények), akiket még Szent István telepített le a
Sárvíz partján, valamikor uralkodásának elején. Az 1784-ben mezővárosként szereplő község
tavaly ünnepelte 1000. születésnapját. Később a kálizok felszívódtak a besenyő "tengerben",
majd pedig a török idők alatt a község szinte teljesen elnéptelenedett. Az új földesurak, a
Zichyk telepítették újra. Földjei kiválóak, népei szorgalmasak. Ma is számos remek
rendezvény gazdagítja az éves eseménynaptárat. Káloz a Csórt is érintő Sárvíz Vízi Társulás

központja, s fontos szerepet tölt be a szomszédai között is! A települést jó szívvel ajánlom
mindenki
figyelmébe.
Honlapjuk:
www.kaloz.hu
A
könyv
megtett
eddig
188
kilométert.

Tizenhatodik állomás: Mátyásdomb
h, 2010-03-08 13:32 — Föld Könyve
Ami késik, az nem múlik. Minden mondás nagy igazságokat rejt magában. A Föld könyvét
utoljára január 18-án láttuk mozgásban. De jó hírem van, március 3-án ismét lépett egy
keveset tovább. Berta József mezőszentgyörgyi polgármester ugyanis továbbküldte a könyvet
Mátyásdombra Tilhof István polgármester úrnak. Ezen településsel kis falunk igen jó
kapcsolatot ápol, hiszen a tavalyi esztendőben Tilhof kollégám tiszteletét tette Csóron és
sikerült igen jó kapcsolatot kialakítani Mátyásdombbal. És akkor nézzük a község múltját.
Nem túl fiatal községről beszélünk (egyébként a környékén is elég sok a "tinédzserkorú"
település), hiszen 1952-ben hozták létre. A szomszédos falvakból is átkerült hozzájuk pár
major, vagy tanya, így aztán kikerekedett a történet. 1990-ig Enyinghez tartoztak, majd
elnyerték függetlenségüket. Természetesen a terület már a rómaiak idején is lakott volt. A
XXI. században jelentős fejlődésen ment keresztül Mátyásdomb, mára egy kisebb ékszere a
Mezőföld északi részének! Aki többet szeretne megtudni erről a 850 fős községről, az
kattintson rá a www.matyasdomb.hu oldalra! Amúgy a könyv megtett eddig 169 kilométert.

Tizenötödik állomás: Mezőszentgyörgy
h, 2010-01-18 09:19 — Föld Könyve
Kicsit formát bontott a könyv utaztatása, hiszen nem szomszéd a szomszédnak adta, hanem a
második szomszédnak. Mi sem mutatja jobban az enyingi kistérség összetartását, mint a Föld
könyve útja, hiszen gyakorlatilag minden településre eljuttatják a polgármesterek. Tóth Dezső
Enying polgármestere január 18-án átadta a könyvet Berta József mezőszentgyörgyi
polgármesternek, ezzel téve egy hurkot a könyv útjára. Mi lehet jobb példa a barátságra, az
összetartásra, mint ez a tény? Nos, ma már nem tudnám megjósolni, hogy merre is fordul, de
nem is fontos! A minap éppen beszélgettem a Népszabadság újságírójával, aki cikket készít a
könyvről és rávilágított egy érdekességre. Milyen szabályok vonatkoznak a könyv útjára?
Sorolhattam volna, hogy szomszéd a szomszédnak adja, meg azért jó volna, ha egy héten
belül továbbjutna, meg legyen iránya, stb. Ezeket felejtsük el! A könyv megy, töri maga előtt
az utat, mint a patak. A polgármesterek pedig, mint jó gazdák, maximum csak a kertjük
végében annyit tehetnek, hogy a saját árokrészüket elrendezik, hogy a víz továbbmehessen. S
hogy lassan teszi... Istenem, milyen fantasztikus olvasmány lesz ez 150 év múlva. Talán még
általános
iskolás
tananyag
is
lehet
belőle.
Rövid közjáték után lássuk Mezőszentgyörgyöt! A falu a nevét sárkányölő Szent Györgyről
kapta, a pásztorok védőszentjéről. A Balatontól 8 km-re levő település élete szinte teljesen
összeforrt Lepsényével. Ugyan csak 1249-ben említi először nevét hivatalos okirat, bizonyára
honfoglalás kori (900-as évek első fele) alapításról lehet szó. A török alatt elnéptelenedett,
majd lassan újra visszatért belé az élet. Lakói a XVIII. századtól többnyire katolikusok.
Jellemző a földművelés és az állattenyésztés akkoriban. A falu érdekessége, hogy itt nyílt meg
az ország első népkönyvtára! Közel 1500 lakosával az enyingi kistérséghez tartozik. Jó

termőföldek, jó infrastrukturális lehetőségek. A többit a honlapról: www.mezoszentgyorgy.hu
A Föld könyve eddig megtett 147 km-t.

Tizennegyedik állomás: Enying
h, 2010-01-04 21:43 — Föld Könyve
Kicsit megint több idő telt el, de azért a Föld könyve nem állt meg. A 14. állomás pedig újra
egy város, immáron a harmadik. Enyingre 2010. január 4-én került a könyv, Tóth Dezső
polgármester úr kezébe. Enyingről talán nem is kellene sokat mesélni, hiszen ha másról nem
is, de a Török családról biztos, hogy sokak számára ismerős. Röviden azért a városról. 7300an lakják, 1992-ben kapott városi rangot a Mezőföld ékessége. A Török családon kívül
birtokolta még a Batthyány család is. Enying legnagyobb stratégiai előnye a Balaton. Ha
többet szeretnétek megtudni, akkor javaslom, hogy nézzetek fel a www.enying.hu honlapra!
A Föld könyve eddig megtett 134 km-t.

Tizenharmadik állomás: Szabadhídvég
p, 2009-11-13 18:31 — Föld Könyve
Talán a sors akarta így, talán tudatos volt, de a lényeg, hogy 2009. november 13-án
(pénteken) Mohai János Mezőkomárom polgármestere átadta a Föld könyvét Harai
Zoltánnénak, Szabadhídvég polgármesterének. A két települést gyakorlatilag méterek
választják el egymástól, valamint egy folyó, amit Siónak hívnak. Szabadhídvéget 887-en
lakják, az enyingi kistérséghez tartozik, de még a megyénk része. Innen azonban már csak
más megyébe vezet az út. A településről igen kevés információt leltem fel a világhálón, sajnos
saját honlapjuk nincsen. 1799-ben Hídvégként említik a források, s még Somogy megyéhez
tartozott a Batthyány birtok. Földje jó, erdeje kevés, viszont nádban gazdag. 1851-ben
mezővárosként hallunk felőle, ami minden bizonnyal az út és a folyó közelségének
köszönhető, valamint annak, hogy az uraságok jelentős gazdaságot tartottak fenn.
Reformátusok és katolikusok egyaránt lakták, temploma mind a két felekezetnek volt. 1922ben három településrészből állt: Faluhídvég, Városhídvég, Szabadhegy. Mezőkomáromhoz
való közelsége a történelem folyamán szinte rendszeres kapcsolatot feltételez. Én személy
szerint még soha sem jártam itt, ezért magammal együtt mindenkinek azt javallom keresse fel
Szabadhídvéget! A Föld könyve eddig megtett 117 km-t! Jöhet a 14.! Vajon ki lesz az?

Tizenkettedik állomás: Mezőkomárom
h, 2009-10-26 16:14 — Föld Könyve
Nos, van egy jó hírem: A külügyminisztérium egy levélben fog a Föld könyve mozgalom
mellé állni, aminek következtében remélhetőleg még jobban fog figyelni mindenki a könyv
sorsára. Az, hogy most jó helyen van, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a két polgármester
kézfogásáról fotó is készült. Hiszen fotót arról készítenek az emberek, aminek megörökítését
kiváltképp fontosnak tartják! Így történt ez a mai napon is, azaz 2009. október 26-án, mikor
is Macher Pál lajoskomáromi polgármester átadta a Föld könyvét Mohai János
mezőkomáromi polgármesternek. Tehát még mindig Fejér megye, de már megérkeztünk a Sió
csatornához. Lássuk mit is tudhatunk a községről! Sajnos saját honlapjuk nincsen, így egyéb
forrásokhoz kellett nyúlnom. A történeti kutatások szerint a honfoglalás korában a fejedelmi

területhez tartozott, s mint annak széle, ott csatlakozott népek (besenyők) lettek elszállásolva,
hogy védelmet nyújtsanak a vezéri családnak. A XVIII. században mezővárosi jogállást
szerzett, mivel itt volt a Batthyány hercegek uradalmi központja, valamint a Sión való átkelés
lehetősége. Régen római út (Pécs és Győr között) is haladt át a településen, ami a fontosságát
mutatja. A XIX. században lassacskán Enying vette át a mezőváros szerepét, s lassan fogyni
kezdett a lakosságszám. A község híres szülöttje volt az a Dr. Entz Ferenc, akit az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc főorvosaként tartunk számon. Ma mintegy ezren lakják
Mezőkomáromot, ami már a tolnai borvidék részeként igen ízletes borokat ád a szomjas
vándoroknak. Akinek van kedve egy mezőföldi csendes kis hangulatos faluban borozgatni,
akkor annak javaslom útba ejteni Mezőkomáromot! Ha ott volt, akkor mesélje el mit látott! A
Föld könyve eddig megtett 116 km-t! Csak így tovább!

Tizenegyedik állomás: Lajoskomárom
k, 2009-09-29 11:07 — Föld Könyve
Nagyon friss leszek, hiszen a Föld könyve éppen a mai napon (talán ezekben a pillanatokban)
érkezik meg Lajoskomáromba. Ha pedig hivatalosan szeretném ezt bejelenteni, akkor az
emígyen szólna: 2009. szeptember 29-én a Föld könyvét Szabadiné Petróczki Márta dégi
polgármesterasszony átadta Macher Pál lajoskomáromi polgármesternek. Így aztán még
mindig a megyében vagyunk, de már karcoljuk a határát. Mit is mondjak Lajoskomáromról?
Természetesen első utam a település honlapjára vezetett. Előzetesen annyit már tudtam, hogy
nem idős faluról van szó. 1802-ben alapította az enyingi illetőségű Batthyány család
mégpedig azon prózai okból, mert hát nagy szabad földterületeik levén a régióban, azokat
műveltetni óhajtottak, s onnan jövedelmet szerezni. Így aztán főképpen sváb telepeseket
csábítottak ide, s elkeresztelték Lajoskomáromnak. A Lajos gróf Batthyány Lajos
keresztnevéből származott, a komárom pedig hát szláv eredetű szó, igen sok település
nevében megtalálható hazánkban. Földjei kiválóak, vízjártas terület, a lovasturizmus kedvelt
célpontja a szabad puszták miatt. Az itt élők igen aktív sport és kulturális életet élnek. Ahogy
az a megye déli településeire jellemző itt is relatíve sokan laknak (2400 fő). Az enyingi
kistérséghez tartoznak. Működik iskola, óvoda, közel van a Balaton (23 km), remek
kirándulóhelynek tartják az ott élők. Aki még több információhoz szeretne jutni, annak
ajánlom a község impozáns honlapját, a www.lajoskomarom.hu oldalt. A Föld könyve eddig
megtett 112 km-t. További jó utat és gyors előrehaladást!

Tizedik állomás: Dég
szo, 2009-08-29 15:44 — Föld Könyve
2009. augusztus 25-én Tóth Terézia, Kisláng polgármesterasszonya átadta a Föld könyvét
Szabadiné Petróczki Márta Dég polgármesterasszonyának. Az irány dél, dél-kelet, a 64-es
számú főút mellett. Dégről talán kevesebbet tudunk, hiszen már jócskán a megye határain
vagyunk. Ezért aztán hadd meséljek pár dolgot, amit én is a leírásokból tudtam meg.
Legfontosabb nevezetessége a településnek a Park-tó szigetén megtalálható Holland ház, ami
a Festetics grófok régi birtokán épült fel. Az épület a stílusáról kapta a nevét, ahol régebben
tüdőbetegeket gyógyítottak. Az épület aljában ugyanis teheneket tartottak, amik a
trágyájukból származó ammóniával gyógyították a betegeket. És amit még tudni érdemes.
Ezer esztendeje lakott, de igazi fejlődésnek a XIX. században indult, köszönhetően a Festetics
grófoknak. 1950-ig Veszprém megyéhez tartozott. 2200-an lakják, az enyingi kistérséghez

tartozik. A helyben található grófi kastélyt Pollack Mihály tervezte. A településről bővebben a
http://deg.dittahdesign.hu honlapon lehet informálódni. Mindenkinek ajánlom, hogy
látogasson el Dégre, a Mezőföld és a Somogyi dombság találkozásához! A Föld könyve
megtett eddig 102 km-t! További jó utat!

