
Kilencedik állomás: Kisláng 
p, 2009-07-31 21:17 — Föld Könyve  

Ha egy üzlet beindul... Július 30-án már tovább is került a könyv Lepsényből. Az előre meg 
nem jósolható útvonal újabb kanyarral gazdagodott. Eddig a 7-es főút mentén haladt 
délnyugat felé, most azonban újra keletnek fordult, hogy megérkezhessen Kislángra. A 
könyvet átvette Tóth Terézia polgármester asszony, aki egy olyan települést vezet, ami 1913 
lett önálló község, s ami sokáig zsákfaluként szerepelt a köztudatban. Ma már más a helyzet. 
Remek infrastruktúrával rendelkeznek, több mint 2500-an lakják, óvoda és iskola működik. A 
közösségi élet elég aktív. Aki többet szeretne megtudni Kislángról, annak figyelmébe ajánlom 
a www.kislang.hu honlapot! Ki ne felejtsem, a település Lepsényhez hasonlóan szintén élvezi 
a mezőföldi jó földek adta gazdasági előnyöket! A könyv Csórról indulva már megtett 82 
kilométert. Várjuk a következő híreket! 

Nyolcadik állomás: Lepsény 
sze, 2009-07-29 15:35 — Föld Könyve  

A könyv 2009. július 22-én átlépte a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás határait és 
elérkezett Borbély István polgármester úr (Polgárdi) jóvoltából a szomszédos Lepsénybe, Kiss 
István polgármester úrhoz. Ez a mozzanat jelentős, hiszen minden ember életében fordulat, ha 
egy határt átlép. Pláne egy könyv életében. Lepsény egy Mezőföld északi részén elhelyezkedő 
nagyközség, aminek 3300 lakója van, s ami 6 km-re található a Balatontól és 28 km-re 
Székesfehérvártól. Földje a mezőgazdasági termelésre kiváló! Múltjában mindig is fontos 
szerepet töltött be az út. Jelenleg 7-es számúnak hívják, régen pedig Arrabonát (Győr) 
Sopianéval (Péccsel), Gorsiumot (Tác) Savariával (Szombathely) kötötte össze. A bizonyára 
pezsgő kereskedelmi élet a római kor előtt is megvolt, erre azonban kevés az adat. Lepsény 
első hivatalos említése 1226-ból származik. Az idő folyása során volt mikor elnéptelenedett, 
volt mikor Veszprém megyéhez tartozott. Többnyire reformátusok lakták, ami a magyar 
eredetű földművesség jelenlétére bizonyíték. Van neki mondája (lásd a www.lepseny.hu 
honlapon), meg hát egy mindenki által jól ismert szállóigéje, miszerint "Lepsénynél még 
megvolt". Bízom benne, hogy a Föld könyve Lepsény után is meglesz! Üdvözlöm Lepsényt, s 
kívánom, hogy a könyvbe szép gondolat kerüljön, amiből mindenki tudni fogja, hogy az év 
ezen szakában a könyv a településükön járt! A könyv jelenleg Csórról indulva 58 km-t tett 
meg! 

Hetedik állomás: Polgárdi 
sze, 2009-07-08 11:41 — Föld Könyve  

2009. június 14-re a könyv továbbhaladt Kőszárhegyről. Kicsit több időt töltött el egy helyen, 
mint amennyit szokott, de a lényeg, hogy elindult délnyugati irányba, a 7-es főút mentén, 
hogy a szomszédos Polgárdiba kerüljön. Az átadó Borján Péter volt, az átvevő pedig Borbély 
István. Ahogy eddig is, most is egy rövidke kóstolóval szolgálok az érdeklődőknek! 
Egy több mint 6000 lakosú városról (1997-ben kapta a rangot) beszélünk, ami 
elhelyezkedésénél fogva jelentős kistérségi és régiós központ is. A település múltja több ezer 
évre tekint vissza, amiről többet a www.polgardi.hu oldalon olvashatnak. Azt gondolom, hogy 
nagyon kevés olyan él ma az országban, aki a balatoni útjai alkalmával ne találkozott volna 



ezzel a kis takaros kisvárossal. Remélem egyszer mindenki eljut hozzájuk! És a könyv megy 
tovább... A könyv jelenleg Csórról indulva 50 km-t tett meg. 

Hatodik állomás: Kőszárhegy 
cs, 2009-04-16 08:06 — Föld Könyve  

A könyv halad előre, útja megjósolhatatlan, ám abban teljesen biztos vagyok, hogy amerre 
megjelenik, ott igen fontos küldetést teljesít. Március 31-én Kőszárhegyre is bekopogtatott, s 
be is engedték. Szabadbattyánról Borsó Pál polgármester vitte magával, hogy Kőszárhegyen 
Borján Péternek adhassa át. Jelen pillanatban tehát kissé délnyugati irányba tart. 
Pár szóban Kőszárhegyről, amit a települési honlapról és egyéb hírforrásokból szemezgettem. 
A település nem öreg, első pontos említése 1864-ből származik, amikor még csak mint 
"Szárhegyként" emlegették. De már 1211-ben is írtak egy bizonyos Zaarhegyről. Annyi szent, 
hogy már a rómaiak idején is jártak-keltek erre emberek, amit jól bizonyít a Seuso-kincs 
misztériuma, valamint egy hadi út, amit a rómaiak felvonulási célokra használtak, s ami 
valószínűsíthetően Gorsiumot is összeköthette Aquincummal. Ebből az útból lett később a 
Balaton déli részén húzódó hadi út, amit a Tihanyi apátság alapító okiratában is olvashatunk. 
De természetesen a településnek nem csak szép múltja, hanem ígéretes jövője is van, hiszen 
infrastruktúra szempontjából kiemelkedő, valamint jószándékú szorgalmas emberek lakják. 
Országszerte híres a motorversenyekre használt krosszpályájuk, a kiváló minőségű dolomituk. 
Méltán büszkék az itt lakók a közeli Szár-hegy élővilágára! Azt kérem mindenkitől, hogy pár 
percre lépjenek fel a www.koszarhegy.hu oldalra és tekintsék meg a településről alkotott 
képet! Csórról haladva a könyv immáron 46 km-t tett meg! További jú utat! 

Ötödik állomás: Szabadbattyán 
cs, 2009-03-05 20:09 — Föld Könyve  

Március 5. Bognár József, Úrhida polgármestere átadta a Föld könyvét Borsó Pálnak, 
Szabadbattyán polgármesterének. A könyv tehát halad tovább! Most pedig szeretném röviden 
bemutatni Szabadbattyánt, a rohamosan gyarapodó Székesfehérvár melletti nagyközséget. 
Szabadbattyán első okleveles említése 1279-ből származik, amikor is Battyánként 
emlékeznek meg a besenyők által lakott településről, ami a Sárrét keleti kapujaként 
aposztrofálható. Akik a történelemben jártasak, azok a községet Csíkvárként is ismerhetik. A 
török időkben őrtorony épült, amit a közeli város védelméhez használtak. Manapság a 
nagyközség élvezi a város közelségét, hiszen lakossága növekszik, több vállalkozás is 
megtelepedett határain belül. Aki többet szeretne megtudni a település mindennapjairól, az 
keresse meg a www.szabadbattyan.hu honlapot, ami igen színvonalas és informatív! Nos, 
végezetül pedig lássuk, hogy ha Csórról szeretnénk követni a Föld könyvét, akkor milyen 
távolságra készüljünk? 43 km. Távolság? Nem! És ezen idő alatt megismerhet öt igen szép és 
szorgos települést a Bakonytól a Sárvíz keleti végéig! Természetesen halad tovább a könyv! 

 

 

 



Negyedik állomás: Úrhida 
sze, 2009-02-11 12:54 — Föld Könyve  

2009. február 11-én a délutáni órákban Sárkeszit elhagyja a Föld könyve és Úrhidára kerül 
Bognár József polgármester úrhoz. Az újabb állomáshelyről szeretnék pár érdekességet 
elmesélni. 
Úrhida történelmének kezdete két oldalról közelítendő meg. Egyik oldal a honfoglaló 
magyarság tevékenységét vizsgáljuk, másik oldalról pedig a település lakottságát. A mai nevét 
1009-ben kaphatta, amiről írásos beszámolók is szólnak. Ezért aztán 1000 esztendős községre 
került a könyv. Egészen biztos, hogy kiemelt jelentősége lehetett közlekedési szempontból 
(Úr hídja), amit olvasni is lehet a www.urhida.hu honlapon. Ezért aztán nem is szeretném 
elvenni a honlapra író szerepét, javallom, hogy mindenki keresse fel és nézze meg! A jelenről 
szólnék még párat. A község lakosságszáma folyamatosan növekszik (20 év alatt majdnem 
megduplázódott a lakosságszám), ami a város közelségének és a jó infrastruktúrának 
köszönhető. Sokrétű civil élet folyik Úrhidán, a fejlesztésekben élen jár a megyében! Jó 
kapcsolatokat ápol szomszédaival! Így aztán Sárkesziről ide került a könyv! Ha Csórról 
követni akarjuk a könyv útját, akkor 38 km-t kell megtennünk! 

Harmadik állomás: Sárkeszi 
sze, 2009-02-04 20:50 — Föld Könyve  

Egy nagyvárosból egy kis faluba került a könyv 2009. január 27-én. Sárkeszi (Fejér megye) a 
Sárrét Tájvédelmi Körzettől délre fekszik Nádasdladány és Sárszentmihály között. 800-an 
lakják, gyermekeik a közeli szomszédos falvakba járnak óvodába és iskolába. Igen ősi 
település lehet, mert a Keszi név a hét honfoglaló törzs egyikének letelepedését bizonyítja. A 
közösség ugyan nem túl nagy, de rettenetesen összetartó. Ezt bizonyítja, hogy összefogásból 
rengeteg mindent el tudtak érni. Egyszer még a Keszi utónévvel ellátott települések országos 
találkozóját is megrendezték. A település agilis polgármestere immáron 11. esztendeje Farkas 
Gyuláné Marika, aki igen jó szívvel vette át a könyvet. A település saját honlapja a 
http://sarkeszi.szekesfehervar.hu. Ha követni akarjuk a könyv útját, akkor Csórról harminc 
kilométert kell megtennünk! 

Második állomás: Székesfehérvár 
sze, 2009-02-04 20:31 — Föld Könyve  

Azt gondolom, hogy egy ilyen jelentős megyeszékhelyet (Fejér megye) be sem kell 
mutatnom. Fejedelmi központ, királyi központ, püspöki központ, majd a hódoltság határán 
fekvő végvár. Újratelepítésében főleg német, szerb és szlovák polgárok vesznek részt. A 
második világégés után szocialista ipari központ. Az 1990-es évek közepétől fejlődése 
töretlen, Magyarország harmadik legjelentősebb ipari fellegvára, egyben tudásközpont is. 
Örömmel töltött el bennünket, hogy fontosnak tartották azt, hogy nevüket és gondolataikat is 
adják a Föld könyvéhez. Ezt ezúton is köszönöm Warvasovszky Tihamér polgármester úrnak! 
Aki többet szeretne tudni a város turisztikai és környezeti értékeiről, kérem látogassa meg a 
www.szekesfehervar.hu honlapot! Érdemes! 

 



Csór, az első állomás 
sze, 2009-02-04 20:15 — Föld Könyve  

A könyv a Fejér megyei Csórról lépett ki a nagybetűs életbe. Ez a falu bizony a világ közepe 
most, hiszen innen indult útjára a Föld könyve. Csór a Kelet-Bakony kapuja, 
Székesfehérvártól 6 km-re fekszik nyugatra a 8-as főút mellett. 1850 lakója van, akik a 
környező városokban dolgoznak. Délről a Sárrét Tájvédelmi Körzet határolja. Ha kirándulni 
támad kedved, akkor ajánljuk a falut körbeölelő dombokat és völgyeket, amik kellemes 
kikapcsolódást nyújtanak. Van NB II-es tekecsapatunk, megyei III. osztályú focicsapatunk, 
amatőr pingpongosaink és sok olyan alkotó erőnk, akik a falu életének javítására szentelik 
szabadidejüknek egy részét. Iskolánkba és óvodánkba összesen 170  gyerek jár. Lakóink 
többsége felelősséggel viseltetik a természet iránt, óvjuk és védjük az értékeinket és azt 
kívánjuk, hogy legyen nagyon sok olyan közösség, mint a mienk és akkor a bolygónk 
megmaradhat! A Föld könyvét eme szándékunk egyik kifejezéseként indítottuk útjára 
Sárkeszi felé, barátságunk jeleként! Aki többet szeretne megtudni rólunk, az olvassa el 
honlapunkat! Így megismerhet bennünket! 


