
Huszonkilencedik állomás: Cece 
sze, 2011-07-27 14:17 — Föld Könyve  

2011. július 22-én a Föld Könyve továbbhaladt. Méhes Lajosné alapi polgármester átadta 
Varga Gábor cecei polgármesternek, országgyűlési képviselőnek. Cece a megye déli végein 
található 2914 fős nagyközség (1910-ben még öbb mint 3900 lakos volt). Ugyan relatíve 
közel van Sárbogárd, ám mégis a környék központja, hiszen rajta futnak keresztül a 63-as és a 
61-es főutak. A település korai története csak az okleveleken keresztül nyerhetett 
népszerűséget. Az első írásos beszámoló 1193-ban emlékezik meg Czeczéről. A szó török-
tatár eredetű. Károly János Fejérvármegye története cím munkájában a Czecze szót a besenyő 
Chete személynévre vezeti vissza, aminek a jelentése a korai török-perzsa nyelvben: határ, 
szél. Tehát a besenyő ispánság része volt Cece, ahová Szent István idejébe telepedtek meg az 
első befogadott, vagy éppen fogságba ejtett besenyők. A falu a sárvíz mellett fekszik, a 
Mezőföld közepén, tehát adja magát, hogy igen eredményes földművelést folytathattak és 
folytathatnak az itt éltek és élők. Legfontosabb értékeik a cecei paprika és a cecei dinnye. 
De érdemes tudni, hogy Csók István festőművész szüleinek 1890-ben épült meg Cecén a 
kúriájuk. Ebben a kúriában őrzik a művész több személyes tárgyát és pár festményét. Aki még 
többet szeretne megtudni a településről, az javaslom, hogy látogasson el a www.cece.hu 
honlapra! 
A Föld Könyve megtett eddig 287 km-t. További gyors előrehaladást kívánok! 

Huszonnyolcadik állomás: Alap 
h, 2011-06-06 07:33 — Föld Könyve  

Zárójelbe: Sajnos ismét lelassult a könyv. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért ilyen 
vontatott az átadás. És hát minden gondolatom végén ugyanaz a válasz állt: sajnos nem veszik 
elég komolyan a településeken! Tisztelet a kivételnek, mert van az is! De nem csak a 
településekkel van a gond, hanem a a felülről jövő áldás is hiányzik. Fordultam a 
külügyminisztériumhoz, fordultam a környezetvédelmi államtitkársághoz. Egyik helyről sem 
kaptunk támogatást. Előbbi legalább válaszolt! Utóbbi még azt sem. PEdig csak egy támogató 
levelet kértünk! Szóval ez az én nagy gondom. Zárójel bezárva. 

A lényeg, 2011. június 6-án Nagy Lajos alsószentiváni polgármester átadta a könyvet Méhes 
Lajosné polgármester asszonynak. Alap szintén a megye határán fekszik, lakossága 
meghaladja a kétezer főt. Talajadottságai kiválóak, a Mezőföld részeként tartják számon. 
Mivel közel a Duna, illetve több ősi település is, ezért természetesen Alapot sem tegnap 
alapított településként tartják számon. Az ásatások folyamán itt is őskori emberi 
maradványokat leltek. Az írott történelme a XIII. században kezdődik, mint Olup (török 
eredetű névből származik). A források szerint még a besenyő ispánsághoz tartozott. A török 
előtt is salétromüzem működött itt, amit aztán igen gyakran látogattak is ama hadakozó népek. 
A 15 éves (1593-1606) háború alatt néptelenedett el. A telepítések után lassan, de biztosan 
növekedett a lakosságlétszám, ami a mezőgazdaság konjunktúrának köszönhetően meghaladta 
a háromezer főt is. Régen is, ma is főleg a lótenyésztéséről híres. A falu infrastruktúrája jó, 
hiszen szomszédos Cece nagyközséggel, valamint Sárbogárddal is. Közigazgatási határán 
halad a 61 főút, valamint nem messze tőle található a 63-as főút. Aki többre kíváncsi, az 
tekintse meg a www.alap.hu honlapot! Jó böngészést! 
A könyv az indulástól fogva megtett 282 km-t! 



Huszonhetedik állomás: Alsószentiván 
sze, 2011-04-13 22:04 — Föld Könyve  

Ugyan csak két kilométer hiányzik ahhoz, hogy Nagykarácsonynak és Alsószentivánnak 
közös határa legyen, mégis azt kell írnom, hogy a Föld könyve Nagykarácsonyról nem egy 
szomszédos faluba került. De legalább halad a könyv. 2011. április 14-én Scheier Zsolt 
nagykarácsonyi polgármester átadta a könyvet Nagy Lajos alsószentiváni polgármesternek. 
Alsószentivánról azt kell tudni, hogy egy alig több mint 600 fős település a 61-es főút mentén 
Előszállás és Cece között. A jégkorszak vége után a területet folyamatosan lakták. A  magyar 
történelem idején a településről az 1300-as évek elejéről van hiteles forrásunk, amikor is a 
falut Szentivánnak hívták. Akkoriban az is a besenyő ispánság része volt. A török alatt 
szerbek költöztek ide, majd magyarok. A település önállóságát vesztette 1978 és 1990 között, 
amikor is Alaphoz tartozott. Ma jelentős búcsújáróhely. Sajnos a településnek nincs saját 
honlapja, ezért javaslom, hogy további információt a böngészőkből merítsetek! A könyv az 
indulástól fogva megtett 278 km-t. 

Huszonhatodik állomás: Nagykarácsony 
szo, 2011-03-19 17:46 — Föld Könyve  

Egy igen különleges helyre került a Föld könyve március 18-án, amikor is Farkas Imre 
Előszállás polgármestere átadta azt Scheier Zsolt nagykarácsonyi polgármesternek. Azt 
gondolom, hogy a település központi szerepe mindenki számára egyértelmű, hiszen már a 
névben is ott van az üzenet. Így hát nem is a Karácsonyról írnék, hanem a falu múltjáról. A 
terület ahogy azt már megszokhattuk Fejér megyében, már az őskorban is igen sűrűn lakott 
volt, majd pedig az ókori Róma is betette ide a lábát. A magyar történelem talán egyik 
legellentmondásosabb befogadott népe kötődik Nagykarácsonyhoz. Ez a nép a kun volt. Arról 
a nyelvészek is sokat vitatkoznak, hogy a karácsoy szó mely nyelvből ered, az pedig szintén 
homályos, hogy a település miképpen kapta. A kunok hozták magukkal (szintén a legendák 
szerint) a szürkemarhát, ami nagyon sokáig a térség legfontosabb kereskedelmi ütőkártyája 
volt. A terület abszolút alkalmas, hiszen a Mezőföld része, dús legelőkkel megáldva. A török 
alatt elnéptelenedik, majd pedig a ciszterciek veszik át a megüresedett földeket, s folytatnak 
igen eredményes gazdálkodást. A többit javaslom elolvasni a www.nagykaracsony.hu 
oldalról! A könyv megtett eddig 265 km-t! Hajrá előre! 

Huszonötödik állomás: Előszállás 
h, 2011-01-31 21:52 — Föld Könyve  

Ezeddig a leggyorsabb továbbhaladás tanúi lehetünk, hiszen a Föld könyve összesen hét napot 
töltött csak Daruszentmiklóson és a mai napon, tehát 2011. január 31-én Előszállásra 
érkezett. A hozó Rauf Norbert, az átvevő Farkas Imre. Előszálláson valamivel több mint 2500 
lakos él. Dunaújváros ipari potenciáljának, valamint a közeli M6-osnak köszönhetően a 
lakosságszám folyamatosa csökken. Talán hihetetlennek tűnik, de 1961-ben 710 tanuló járt a 
helyi általános iskolában. A település a kutatások szerint egyike volt a XIV. században 
létrejött kun szállásoknak, amit az alföldi kunok alapítottak, egyfajta elő szállásként. A török 
megszállás alatt rácok érkeztek ide, akiknek a török távoztával égett a talpuk alatt a föld. A jó 
földek miatt fokozatosan növekedett a lakosságlétszám. Ugyan a megye délkeleti csücskében 



vagyunk, mégis érezhető valami erő. A Duna 5 km-re, Dunaföldvár 3 km-re, Piripócs 4 km-
re! Miért is érdemes ellátogatni Előszállásra? Talán kevesen tudják, de a településen található 
a zirci ciszterciek uradalmi központja. Aki ennél is többet szeretne megtudni, akkor az keresse 
fel a http://eloszallas.atw.hu honlapot! 
A Föld könyve az indulástól fogva megtett 260 km-t. Az irány újból nyugat! 

Huszonnegyedik állomás: Daruszentmiklós 
h, 2011-01-24 22:57 — Föld Könyve  

Több mint három hónapos parkolópálya után a Föld könyve továbbhaladt Mezőfalváról. 2011. 
január 24-én Márok Csaba mezőfalvai polgármester adta át Rauf Norbert daruszentmiklósi 
kollégájának! Ezzel az irány továbbra is dél, délkelet. Tartunk a Duna felé. Daruszenmtiklós 
fiatal település, hiszen 2002-ben vált külön Előszállástól. Ma 1300 lakosa van, jelenét a közeli 
Dunaújváros és az M6-os közelsége határozza meg. A terület a középkorban a kunok által 
birtokolt. Fiatal település fiatal történelemmel, ezért aztán többet nem is tudok írni róla. 
Szokásomhoz híven javaslom, hogy mindenki látogasson el a www.daruszentmiklos.hu 
honlapra, illetve a településre. A könyv eddig megtett 256 km-t! Sokkal gyorsabb 
előrehaladást kívánunk! 

Huszonharmadik állomás: Mezőfalva 
cs, 2010-10-21 16:02 — Föld Könyve  

Lehetnek választások, változhatnak a polgármesterek, a könyv csak töri az útját! 2010. 
Október 11-én Tóth József nagylóki polgármester átadta a Föld könyvét Márok Csabának, 
Mezőfalva polgármesterének. Nagylók és Mezőfalva ugyan nem határos, de talán pár száz 
méter hiányzik, hogy azok legyenek. És most már csak pár kilométer, hogy hazánk 
legnagyobb folyóját elérjük! Mezőfalva honlapjára érve (www.mezofalva.hu) egy meglepő 
kiírást találunk: Mikulás földje központi települése. A több mint ötezer fős nagyközség sokat 
köszönhet a szomszédos Dunaújvárosnak és annak ipari fejlődésének. Amúgy a település 
történelme nem vezet vissza az őskorba. Sőt, történelmi távlatokban kvázi gyereknek 
aposztrofálhatnám. A település 1811-ben jött létre, amikor Dréta Antal zirci apát Új-major 
pusztát Hercegfalvának keresztelte, s ott uradalmi központ alakult, ahová a környékbeli 
településekről telepítettek lakosságot. A község formája nagyon szabályos, ami még 
egyértelműbbé teszi a fiatalságát. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a középkorban 
lakatlan volt, de településszintű közigazgatása nem volt. Valószínű, hogy kunok lakták a 
pusztát. A II. világháború után keresztelték át a nevét Mezőfalvára, hogy minden kapcsolatot 
megszakítsanak a régi renddel. A lakosság ma már asszimilálódott magyar, de a XIX. 
században igen sok betelepített sváb lakta a jó földdel bíró nagyközséget! Visszatérve az első 
gondolatra. Mi is az a Mikulásföldje? Hát így hívják azt a hét településből álló szövetséget, 
ami azért jött létre, hogy erősítsék a térség turisztikai vonzerejét. Ők pedig: Mezőfalva, 
Nagyvenyim, Baracs, Kisapostag, Daruszentmiklós, Nagykarácsony, Előszállás. A Föld 
könyve az indulása óta megtett 246 km-t! 

 

 



Huszonkettedik állomás: Nagylók 
k, 2010-09-07 14:45 — Föld Könyve  

Jelentem alásan, a Föld könyve eljutott Nagylókra 2010. augusztus 29-én, amikor is Virág 
József átadta azt Tóth József polgármester kollégájának. Amikor Nagylókot megemlítjük, 
akkor egy 1100 fős kis mezőföldi településre kell, hogy gondoljunk, aminek területe már a 
római időkben is lakott volt. Ezen meglepődni nem is nagyon szabad, hiszen a Duna 
közelsége ennek a területnek igen fontos védelmi funkciókat szabott. Ez volt ugyanis a 
provincia, de egyben a birodalom utolsó nagy védvonala, tele katonák által lakott táborokkal. 
Anélkül, hogy belemennék a provinciák "végvári" berendezkedésébe, azt még el kell 
mondanom, hogy a megyénk mai úthálózata a Pannónia provincia korából eredezik, bár a mai 
Székesfehérvár központúság helyett Aquincum-központúság jellemezte. Nagylók (akkoriban 
Lók) első említése 1344-ből származik, a török idők igen szép leletanyagot hagytak maguk 
után. Az újratelepítés után birtokosai voltak a falunak a Zichyk és a Hunyadyak. A falu egyik 
nevezetessége a Piroska tó. A településnek van honlapja is: www.nagylok.hu. Ezen sok 
hasznos információt megtudhatnak az itt élők mindennapjairól. A Föld könyve tovább kering 
a megyében, eddig megtett 231 km-t! 

Huszonegyedik állomás: Hantos 
cs, 2010-08-05 10:46 — Föld Könyve  

Lehet-e kiismerhetetlenebb egy tárgy mozgása, mi emberi szándékokra van bízva? A Föld 
könyvénél kanyargósabb utat bejáró tárgyat még nem láttam. Miért mondom? A 63-as út 
mentén haladt eddig, most azonban erősen keletnek fordult. Juhász János sárbogárdi 
polgármester ugyanis augusztus 4-én Virág Józsefnek adta át a Föld könyvét, aki Hantos 
település vezetője. Hantos ugyan több ezer éve lakott helyre települt, azonban a község 
szervezett településszintű múltja viszonylag későn kezdődik (XV. század). Vagy 
személynévből (Hontus), vagy a talaj formájából kapta nevét. A források szerint kun 
kapitányság (Hantosszék) volt itt, ami azért jóval korábbi megtelepülést jelenthetett. Bár 
lehet, hogy csak szállásszerű letelepülésről beszélhetünk. A török alatt elnéptelenedett, majd a 
XVIII. században két részre szakadt (Kis- és Nagyhantos), s úgy népesítették be újra. Főúri 
birtok, jó földdel bír, hiszen a Mezőföldhöz tartozik, szabályos településszerkezete a 
szomszédos Mezőfalvához hasonlít. Aki még többet szeretne megtudni a faluról, az 
látogasson el bátran Hantosra, vagy tekintse meg a http://hantos.uw.hu honlapot! A Föld 
könyve eddig megtett 225 km-t. 

Huszadik állomás: Sárbogárd 
sze, 2010-07-21 14:44 — Föld Könyve  

Így kerek, a 20. állomás legyen egy város. Márpedig 2010. július 20-án Baranyák István 
sárszentágotai polgármester a könyvet Juhász János sárbogárdi polgármesternek adta át. 
Immáron a harmadik település a 63-as út mentén. Sárbogárd... A XIX. században több kisebb 
település (Tinód, Bogárd, Töbörzsök, Lók) egyesüléséből jött létre, majd pedig 1984-ben 
Sárbogárdhoz csatolták Sárszentmiklóst és Pusztaegrest, így a városi rangot is megkaphatta 
1986-ban. Tinód, Bogárd és Töbörzsök besenyő települések volt, s mint ahogy Ágota és 
Keresztúr is a besenyő ispánság részei voltak. Mivel népszerű kereskedelmi út mentén feküdt, 



így a török fel-alá futásai közben folyvást pusztult. Az 1690-es évektől fogva beszélhetünk 
újratelepítésről, amiben főleg magyarok és rácok vettek részt. Fejlődés a rendszerváltási 
erősnek mondható, amiben fő momentum a mezőgazdaság, hiszen a mezőföldi földek erre 
voltak a legalkalmasabbak. A rendszerváltás után gazdasági hanyatlás volt a jellemző a megye 
déli részeire. Ezt Bogárd is megérezte. Manapság 13.600 lakosa van, s a megye déli részének 
központjának számít! Aki többet szeretne megtudni a városról és történelméről, jelenéről és 
jövőjének alakítóiról, az keresse meg az igényes www.sarbogard.hu honlapot! 
A Föld könyve eddig megtett 207 km-t. És még mindig a megyében vagyunk! 


