Tisztelt Olvasó!

Az én hazám Magyarország azon belül is legszükebb pátriám Sárszentmihály az a
falu ahol születtem ahol élek , ahol az apám, anyám, nagyapám, nagyanyám és dédszüleim
éltek és haltak. Ők a sárszentmihályi református temetőben nyugszanak az apám kivételével,
ő sajnos idegen földben nyugszik. Mindezeket Sárszentmihály község becses múltjának
emlékére jegyeztem le. Nem vagyok egy írói alkat nem vagyok a szavak embere, de a falum
iránt érzett tisztelet arra kötelez, hogy képességemnek megfelelően megemlékezzek a
falumról és azokról akik között élek.
Adat gyűjtés közben már az 1710-1730-as évektől a falu lakói között találtam Bányász
nevezetüeket akik a famíliám elődei voltak. Szeretem a falumat annak minden jó és rossz
tulajdonságával együtt nagyon sokszor megbántottak olyan emberek akik nem ismernek de
még a falut sem ismerik. Nem lehet elfelejteni a gyerekkori jó barátokat akikkel reggeltől
estig kergettük a labdát a libalegelőn, és a kiskanálisnak nevezett csatornán a fürdőzéseket.
Nem tudom elfelejteni a szomszédomat Nagy Istvánt gyerekkori játszótársamat jó barátomat,
sajnos 17 éves korában elhunyt, Dénes Gyulát osztálytársamat utcabeli jó pajtást, Németh
Sárikát a szomszéd kislányt. Nem lehet elfelejteni azokat a falumba élő korombeli fiatalokat
akikkel együt gyerekeskedtünk és nőttünk föl.
E megemlékezést a falumról a Fejér megyei levéltár anyagából és a helyi közigazgatási
szervek jegyző könyveiből melyek a Fejér megyei levéltárban találhatók, visszaemlékezés és
elbeszélés alapján gyűjtöttem és jegyeztem le.
Kérem ezt a megemlékezést ne tekintsék irodalmi műnek.

Bányász József
nyug. műsz. oktató
A könyv összeállÍtásában segÍtségemre volt Szabó Lajos, Povázsay János és ifj. Bányász József.

Csak az a nép lehet boldog és szabad hol munka mellet dal fakad!

1002. KEÉR

1438. ZENT-MIHAL

1898. SÁRSZENTMIHÁLY

1377. SÁRPENTELE

Adatok, képek a falu tőrténetéhez, földrajzához, gazdasági fejlődéséhez, művelődéséhez, és
szociális viszonyához.

A Sárrét földrajzi és geológiai adatai.
Sárszentmihály a sárréten Székesfehérvártól dny-ra található település.

A község többutcás szalagtelkes település a Sárvíz völgy jobb partján. A községhez csatolt
Sárpentele a völgy bal partján terül el. A község központi belterülete 271ha. a Sárvíz Malom
Csatorna óhocén árterén fekszik 112m tengerszint feletti magasságban. Viszonylagos
magassága a csatornázott patak felett 7méter. A település már a középkorban fontos folyami
átkelőhely volt a Sárvízen. Területének 3743ha mintegy két harmada feltöltött alluviális
síkság, egy harmada pedig lösszel fedett pannoniai tábla.
A községhatár északon a Sárrét süllyedékére terjed ki. A Sárrét többször megismétlődött
harmad és negyedidőszaki szakaszos süllyedéssel keletkezett, poligenetikus medence. Mélyre
levetődött kristályos medencealjzatát középsőmiocén szárazföldi 400-500m és felsőpiocén
beltengeri 50m üledékek töltik ki.
Területe a jégkorszakban újpleisztocén is megsüllyedt, de a maihoz hasonló végleges
medence formáját csak az óholocénban i.e. 8000.-5000. között nyerte el, amikor az egész
Mezőföldön nagyarányú kéreg mozgások újultak ki. Főleg a községhez tartozó keleti
medence szárnya süllyedt meg erősen.

Medencéjének mélyebb részeit a Bakonyból
és a Móri árokból lefolyó vizek a Séd és a
Gaja hamarosan tóvá duzzasztották.
A tókorszak azonban rövid ideig tartott,
mert a tavimésszel feltöltödő medence
elláposodott, és az elpusztult szervesanyag
maradványból nádas, gyékényes
növényzetből vastag tőzeg képződött. A
község határában a legvastagabb a tavimész
körülbelül 2-3m a tőzeg viszont elvékonyodik. Területe az ármentesítésig vízi mocsárvilág
volt. Ma csatornával behálózott, alacsonyfekvésű, vizenyős alacsony ártér. Átlagos
tengerszint magassága 105méter. A község kelet felől a Sárvíz 3km széles árkos süllyedéke
határolja. A jelenlegi völgy az újpleisztocénban alakult ki. A vizenyős völgytalp alatt az
Őssárvíz lesűlyedt hordalék kúpja húzódik. A völgy széles ártere a múlt század elejéig, az
ármentesítő és vízszabályozó munkálatokig éppen olyan mocsár világ, mint a Sárrété. Az
ármentesített területének jelentős része ma mezőgazdasági művelés alatt áll.
A község nyugati és déli része gyengén tagolt lösztakarta táblás felszín, amely lankás
eróziós lejtővel emelkedik ki a Sárrét illetve a Sárvíz-völgy alluviális felszínéből. Alapja
összetöredezett pannóniai tábla, amely kelet felé lépcsőzetesen hanyatlik le. Töréslépcsős
felszínén az újpleisztocénban vékony 5-10m lösztakaró képződött, s jelentősen csökkentette a
felszín tagoltságát. Átlagos tengerszintfeletti magassága 140m, reliefenergiája 10-15m/km2.
A község mérsékelten mély, mérsékelten száraz enyhetelű éghajlatát többnyire derűlt
nyári időjárás, felhőzet évi átlaga 55% körüli, kedvező napsütés 2000 óra körüli, tartós és
magas nyári hőmérséklet, júliusi középhőmérséklete 21.0-21.3 celzius fok között, a nyári
félév középhőmérséklete 17.0-17.5 celziusz fok. Enyhe tél január középhőmérseklete -1.5
celziusz és szűkös csapadék 570mm jellemzi. Uralkodó széljárás északnyugati-délkeleti. Évi
középhőmérséklete 10.0-10.5 celziusz fok között alakul.
Hajdani árvízjárta területe vízben ma is eléggé gazdag. Fő vízfolyás a Sárvíz /Nádorcsatorna/, melynek évi átlagos közép vízhozama a községnél 5köbméter/sec. Talajvize is
bőségesen van a süllyedékterületeken.
A Sárrét és a Sárvíz-völgy alluviális felszinét többnyire egységes, összefüggő
talajvíztükör jellemzi.

Átlagos mélysége a felszín alatt 2-3méter, ingadozása azonban 2-3métert is eléri, sőt a
Sárréten még ennél is több 3-4méter is lehet. Kitermelhető vízkészlete 2-3liter/sec km2
értékre becsülhető. A magasabban fekvő löszös területen a talajvíz átlagosan 3-6m-re van a
felszín alatt. Ivásra alkalmas rétegvízben a község területe már lényegesen szegényebb.
A süllyedékterületen a talajvíz közelsége és a gyakori felületi vízborítás hatására
túlnyomóan hidromorf talajok alakultak ki. A Sárvíz-völgy alluviálamát többnyire lápos réti
talaj, a Sárrét felszínét pedig síkláptalaj borítja. A magasabb táblás felszíneket löszön és
homokos löszön képződött tipusos mészlepedékes csernozjom és réti csernozjom fedi. A
község területe ma fátlan kulturmezőség. A középkori utak nyomvonalán halad a községet
átszelő út , mely Székesfehérvárt, Sárszentmihályt, Sárkeszit, Nádasdladányt, Veszprémmel
és Várpalotával köti össze. Budapest-Székesfehérvár-Szombathelyt összekötő vasútvonal
Sárszentmihály határán halad át. A község folyói a Bakonyban erednek, a Séd és a Gaja a
község területéről befolyó vizek Sárvíz/Nádorcsatorna/ és Malomcsatorna vizei a Sió
csatornán keresztül ömlenek a Dunába.
A folyók: Gaja, Nádor csatorna, Malom csatorna.A fekete mezőségi talaj kiválóan alkalmas
gabona és kapásnövények termesztésére, és kedvez az állattartásnak.
A Sárrét madár és állat világa; a lápos vizenyős részek kedvelt fészkelő helyei voltak
a bébiceknek, ma már ez sajnos nem látható, a lápirigó és nagymennyiségű túzok úgy szintén
eltünt vagy elköltözött. Megtalálható még a szürke és vörösgém, a kócsag, fácán, fogoly,
teknősbéka, nyúl, őz, és a vaddisznó.

(Túzok.)

Település tőrténete.
Ásatások során a régészek emberi nyomokat találtak, ami azt jelenti, hogy a terület
alkalmas volt emberi életre. Az ásatások során Római-kori kerámia töredékeket találtak.
Római-kori utak mentén posta állomások, palánktáborok, és települések huzódtak.
A református templom felújítása során végzett ásatások, középkori templom alapjait és
temetőt tártak fel. A templom írásos forrás szerint 1436-ból és 1438-ból ismert.

Honfoglalás.

Hét Törzs: Nyék, Megyer, Kűrtgyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi.
Hét Vezér: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Tétény.
Árpád vezér társaival és seregével 900.-ban átkelve a Dunán a Megyeri révnél Százhalomig
vonult. Csapatait innen küldte szét; Fejér és Veszprém megye területének elfoglalására, s
eközben jutottak el a Sárvíz a Sárrét területére. A fejedelmi család birtokát képezte ez a
környék.
A Sárréti mocsarak, vizek környékén jelentős települések keletkeztek: Jenő, Keszi, Ladány,
Feveny, Úrhida. Géza idejében pedig: Ősi, Keér, és Bögöd.
970.-körül Géza fejedelem fehérvárt választotta székhelyéül, és 977-ben a vár már fejedelmi
központá vált.
Géza fejedelem Koppány vezér teljes elszigetelésére törekedett. Katonai erővel kivánta
sakkban tartani. A Koppány által vezetett pogány lázadást Géza centralizációja erőszakolt
hatalom megragadása és hittérítése miatt tőrt ki.
Koppány somogyi vezér, pogány szokás szerint Géza halála után István anyjával Sarolt-tal
levirátus révén akart házasságra lépni.
Koppány hadai a Balatont megkerülve pusztították a fejedelem birtokait. Elsőnek a hadak
Veszprém várát vették ostrom alá. Koppány ellen vezetett harcosok között voltak Keér lakói
is. István hadai Pannonhalmán gyülekeztek és innét vonultak Koppány ellen.
István seregének egyik vezére Venceli ölte meg Koppányt. Koppány holttestét felnégyelték.
István az apjától egy kemény harcok által központosított országot örökölt és saját
szolgálatába állította a Koppány oldalán álló, és harcoló népeket is.

A keresztény királyság 1001-ben történt megalapításakor új szervezett vármegyék és
püspökségek kialakítását kezdték meg.
1002-ben a veszprémi püspökségi oklevélben már Keér faluról beszélnek. A település lakói
ekés földmüvelést folytattak, lovakat, ökröket, juhokat tenyésztettek. A földbirtokos úrnak
adót, tizedet, dézsmát fizettek és robotkötelesek voltak.

Keér.

A község eredete a honfoglalás idejére nyúlik vissza. A település eredeti neve a
honfoglaló Keér tőrzs idetelepített töredékéről kapta. Mint már az előzőekben említett
Szt. István 1002-ben a veszprémi püspöknek adományozta.
1193.-ban a fehérvári keresztesek III.Bélától kapták Pentelét és Ság pusztát.
1352.-ben Keér lakosai földműveléssel, állattenyésztéssel, kender, len, zsír, vaj előállítással
foglalkoztak.
1436-ban a székesfehérvári Szűz Mária templomban levő Szt. László oltáré volt
Szent Mihály néven.
1439-ben Keér az ugyan azon templomban álló Szt. Pál oltára felügyelő-é volt.
A XV.sz-ban Szent-Mihálynak Keér volt a neve az igazolja, hogy az 1438. évi határjárás
okmánya melyben az áll, hogy a határjárást a Sárvíz keleti partján kezdték és jöttek Keér-re a
prépost birtokára, ahol Szent Mihály temploma áll. Ekkor azonban a falut már Szent Mihály
arkangyal tiszteletére épült temploma után kezdték Szentmihály-nak nevezni.
A XV.sz.-ban a palotai uradalom részeként említik, azelőtt a fehérvári káptalané volt.
1533.-ban János király adományaként Palotát és a hozzá tartozó uradalmat a Podmaniczky-ak
kapták. Fejér vármegye és Szentmihály ingyen munkája Palotához volt rendelve, később
átkerült a veszprémi várhoz.
1539. évből is van adat, az a tanukihallgatás t.i. melyet 1615-ben Herovics Mátyás
Székesfehérvári prépost kérésére és a király parancsára a Győri káptalan teljesített, hogy
megtudják mely községek tartoznak a Fehérvári káptalan birtokaihoz. Ez alkalommal
Somogyi Mátyás 125 éves ember , Jenői jobbágy azt vallotta Zápolya János korabeli időről,
hogy a mondott évben, amikor Ő a konyhára hátán fát hordott a prépost házánál, ezek a faluk
voltak a fehérvári préposté: Saág, Szentmihály, Pentelye. De ez a Pentelye egyébiránt semmit
se adott, hanem minden háztól egy, egy zsák kakukk füvet vittek az úrnak Fehérvárra.

A káptalan elpusztulása után birtokai idegen kezekbe mentek át. 1558.-tól a birtok a
Habsburg kincstáré lett.
A leírásokban előfordul egy másik Keér is, de Fehérvár mellet csak az amelynek a mai neve
Sárszentmihály.

Tatárjárás.

1242. február 1-én Batu kán tatár vezér seregével
átkelt a Dunán és Fehérvár megtámadására készült. A várost nem tudta bevenni. 1243.-ban
sáska járás pusztított a környéken. Székesfehérvári harcok érintették Sárszentmihály és
Sárpentele területeit is. A tatárok elöl a lakosság a sárrét lápos mocsaras területére menekült,
akinek nem sikerült elmenekülni azt a tatárok felkoncolták. A harcok után a lakosság kezdett
visszaszivárogni és hozzáfogott a lerombolt falu újjáépítéséhez.

Török hódoltság.

A török hadak Esztergom felől 1543. aug.20-án értek
Fejérmegye területére illetve Fehérvár környékére. A város 1543. szept. 4-én került török
kézre. A város megszállása után a megye területét török uralom alá helyezték a birodalom
szerkezetébe iktatták be, és a budai szandzsákhoz osztották be.
Szentmihály és Pentele Fehérvár közelsége miatt elég korán az új *szandzsák birtokába
került. Johja pasa Zande Ahmed elsőként kinevezett szandzsa bég, visszakívánta állítani a
város környékének életét. De a várpalotai, veszprémi, győri, komáromi és a csókakői várak
miatt a törökök az uralmukat nem tudták megszilárdítani; mert a végvári vitézek állandó
portyázásokkal betörésekkel zaklatták őket.
A Szentmihályról elmenekűlt urak, nemesek Veszprém megyében a palotai vár környékén
telepedtek le.
A község lakói adóztak a töröknek és a török elől elmenekült uraknak is. A község a török
uralom idején végig a magyar földes uraknak járó adót a palotai várba fizette be. Ilyenkor a
kőrnyék parasztsága a török mozgásról, készülödésről vitte a híreket.
A török földes úr Szomoli Iszpoli volt, neki kellet adót fizetni és a szultánnak minden fej után
után 10 dénárt fizettek és a kívánt robotot.

*Szandzsák: török közigazgatási terület.
III. Murad szultán idejéből ismerjük az adófizetők nevét Szentmihálon.
Csordás Gergel és fia, Kis János és fia, Pataki Mihály és fia, Kis istván és fia, Nagy Imbrus
és fia, Nagy Balázs és fia, Kis Tamás és fia, Salai Rados és fia, Zsigmond Benedek és fia,
Lázas Gergel és fia, Csulók Petre és fia, Salai Ambrus, Resoki Máté.

Podmaniczki János 1542. jun. 15-én, Szapolyai János király eltemetése után a fehérvári
káptalan más birtokai között a szentmihályi és a sági birtokait elfoglalta és haszonélvezte.
1543.-tól a török portyázásoktól veszélyes területté vált Veszprém és környéke. A dicális
összeírás szerint 1543.-ban tíz portával, a fehérvári összeírásban szerepelt.
1546.-1581. között a veszprémi összeírásban Szent-Mihál, Várpalota adózói között szerepelt.
1546.-ban hét porta kettő zsellér, 1559.-ben tizenhárom sessió, 1564.-ben hét adózó porta
szőlőheggyel.
*1650-ben III. Ferdinánd, Zichy István és neje Baranyai Máriának és
örököseinek adományozta Szentmihályt.
1650.-ben gyülekezetük van a reformátusoknak, de lelkészeik neve
ismeretlen.
1687. őszén Csókakőt, Palotát, Csíkvárt vissza szerzik a töröktől. Királyi csapatok a Sárvíz
mellékére Pálfi János vezényletével portyázó egységeket és lovasságot küldött ki.
1688. ápr. 25-én megostromolják Fehérvárt, melyet május 18-án a török őrség feladott.

Lakosok névsora az 1696.-os évben: Kovács István, Varga János, Peczely Vince, Károly Pál,
Herczogh Mihály, Csepreghy József, Egyed Gergely, Szabó Pál, Pap István, Boda Mihály,
Pap János, Nagy István, Peczely András, Szabó Mihály, Domján Mihály, Károly István,
Domján István, Szecsődi Győrgy, Kocsis István, Fábián István, Tóth Gergely, Szabó Mihály,
Katona András.

1701-ben Lipót király elrendelte a fehérvári vár lerombolását, ez a szentmihályi jobbágyok
számára újabb ingyen munkát jelentett.
1702-ben Szent-Mihálynak 29 hold jó szántója volt, és rétek melyet csak egyszer kaszáltak,
szőlőhegye- Ság hegy közepes minőségű bort terem mely után adóztak.

Rákóczi szabadságharc: 1703-1711.

A kurucok csapatai Károlyi Sándor vezetésével
1704. január 10-én Pápán voltak és kétnapon
belül Székesfehérvárra érkeztek. Fehérvár
kőrnyéki falvak lakossága 1703. őszén titkos
összejövetelen beszélte meg a kurucokhoz való
csatlakozást. Fehérvár ekkor a labancok kezén
volt Heister tábornok parancsnoksága alatt.
1705. őszén Bottyány János kuruc brigadéros
csapataival Tolna megyéből érkezve megkezdte a labancok által megszált falvak és várak
felszabadítását.A kuruc vármegye 1707. május 13-án Szent-Mihálon tartott közgyűlésen
választották meg követüket az ónodi országgyűlésre.
Május 8-ka és június vége között fegyver szünet volt.
1707.-1708.-ban Fehérvár körűl volt zárva, Palotán, Csíkváron táborozott egy-egy kuruc
sereg. A csapatok egy ideig tartották magukat, állásaikat, de már a gyengülés jelei
mutatkoztak és a harci kedv is csökkent. A kuruc hadak 1709. nyarán a dunántúlon teljesen
elszigetelődtek. Heister szeptemberben megparancsolta, hogy a kurucokat kerítsék kézre és
adják fel. 1710-ben a németek bekerítették az utolsó kuruc csapatokat is.
*1711-ben Szentmihályon pestis járvány pusztított melynek következtében 239 fő halt meg.
1711.-1712. október végéig 11 ½ öregmérő búzát, 19 ¾ pozsonyimérő abrakot, 12q szénát
8méter ölfát adott a község a vármegye szükségletére.
*Szentmihályon nem az 1711.-es pestis járvány volt az első hanem a XV.-század
végén és a XVI.-század elején pusztító nagy pestis járvány, ami majdnem az egész település
kipusztulásához vezetett.

A falu adatai 1716.-1730.

Szentmihályon 1716.-os évi márciusi jobbágy összeírás szerint a faluban 28 örökös és
6 betelepült jobbágy élt amelyek 1-16 éve laktak a faluba.
Szent Mihályon 1728.-ban a székesfehérvári egyházmegyei összeírás szerint 29 magyarnevü
lakos volt.
A dézsma fizetők:
Pap András, Bakay Mihály, Szabó Gergely, Gyömrei Péter, Mórocz István, Koró Pál,
Pecsoly István, Varga István, Kovács István, Bodri Gergely, Katona András, Katona
Istvánné, Süllye János, Ferenc Gergely, Kozma Gergely, Tóth János, Fábián István, Kocsis
István, Domján Gergely, Varga Gergely, Búzás János, Sánta Gergely, Péczőle András,
Kovács Mihály, Domján Mihály, Nagy István, Balogh István, Szabó Mihály, Szabó István,
Boka Istvánné.
Bordézsma összeírása az alsó járásban 1730.-ban 40 dézsma köteles 472 veder és ¾ quadrans
bort szolgáltatott be a prépostnak.
Dézsma fizetők:
Pecződi András, Csiskó János, Szabó Gergely, Csepeg István, Fábián Istvány, Kozma
Gergely, Külle János, Szabó István, Szabó Ferenc, Szabó András, Szabó Istvány, Kovács
Márton, Gyömrei Péter, Roszári János, Szabó Péter, Bányász István, Bányász Ferenc, Szabó
János, Ráró Pál, Kovács Istvány, Kocsis Istvány, Varga Gergely, Szecsődi György, Nagy
Istvány, Márkus Gergely, Tóth Mihály, Boka Gergely, Mórocz Istvány, Varga Gergely, Szabó
Istvány, Lópásztor, Szabó Gergely, Pecsül István, Katona Istvány.

1731.április 10. Szent Mihály.

A falu panaszos levele Zichy Jánosné grófnőhöz.
Arról panaszkodnak, hogy határuk egyrészének használatától eltiltották őket. Nem tudják mit
cselekedjenek ha mind elhajtják kedves barmaikat.
A községben 1738. januárjában iparosként egy mészáros, és egy takács működött.
Szent Mihályon 1749. május 17-én tartott közgyűlés jegyző könyvéből ismert, hogy kettő
adó fizető nemes volt, Miklós István és Miklós Márton.
A nagy adózás miatt Sul István, Nagy János és Pőz Sámuel 1725.-ben elbújdosott.

1749.-ben a községben hét robotköteles lakás, 141 bárány fejében 8Ft 46 dénárt fizet.
Egy bárány megváltási ára 6 dénár.
A dézsma kötelesek neve: “Domján Gergely, Banyas Istvan, Sasó Győrgy, Toth Janos, Varga
Samu, Egyed Istvany, Varga Mihály”.

1768. április 6. Szabó Mihály öreg bíró, Kasó Pál, Domján Péter, Tóth János, Gyenti Mihály
esküdtek válasza a kilenc kérdésre:
1. Urbáriumuk nem volt.
2-3. Amikor az uraság tisztjei robotra parancsolták a népet, amennyire erejük engedte, hol
többen, hol kevesebben gyalog és szekérrel szolgáltak.
4. Határukban malom nem volt, fél mérföldre jártak örletni. A községnek tíz boglyát termő
rétje volt. Saját vonós és fejős marháik részére elegendő legelő mezejük volt. Az uraságtól
esztendőnként 50Ft *árendában bérelték a szomszédos Ság pusztát, ahol rideg marhát és
kevés fübéres marhát is tartottak. Utóbbival csökkenthették az árendát és a pásztoraikat is
fizethették. Erdő nem volt a határban, kevés náddal tüzeltek. Épület és tüzifát az uraság
távolabbi erdejéből kaphattak. Szőlőheggyel rendelkeztek, fél évig mérték a bort. A másik fél
évi bormérési jogért a mészárszékkel együtt 15Ft-ot fizettek a főldesúrnak. Az elöljárók
panaszólták, hogy a szomszédos battyáni malomgát a vizet magasan tartotta úgy, hogy szérüs
kertjeiket tavasszal elszokta önteni.
5. Földjeik négyszögölre soha nem voltak kiosztva, rétjeiken soha nem lehetett sarjút
kaszálni.
6. Vonós marhával rendelkező gazdák 4-6 marhával teljesítették a robotot. Az elmenetelt és a
visszajövetelt soha nem számították be a robotidőbe.
7. Az uraságnak a kűlső határban minden évben 200 pozsonyi mérő őszit és ugyan annyi
tavaszit vetettek el. Minden gazda széna takarításra két hetet töltött kézi munkával. Széna és
gabona hordással négy napig foglalkoztak. A kulináriák helyett évenként 10Ft-ot fizettek.
A kálozi káplánnak évenként 100-200db. tojást küldtek.
8-9. Pusztai helyük nem volt, valamennyien örökös jobbágyok.
(Orsz. Levéltár). Helytartó t. Lt. Dep. Urb.
*Árenda: bérlet.

Szentmihály –sármelléki járás helységnévtárában 1773.-1808. között.

A birtokos gróf Zichy Ferenc.
Népszámlálás: ház 77, háztartás 95, népesség 495 fő.
1776.-ban a teljes lélekszám 390 fő, ebből 208 felnőtt és 182 tizenöt
éven aluli. Bél Mátyás leírása szerint; a sárréti járás falvai között
szerepel Szentmihály, mely a Sárvíz folyó mentén terül el. A folyó közelében a földek
salétromosak, bőven teremnek, főleg a búzát és dús legelőként szolgálnak az állatoknak. A
föld többszöri szántást, trágyázást kíván. Szentmihály, Ladány keleti szomszédja, a Zichy
grófok uradalmához tartozik. A déli oldalon cserjés rész határolja, de található ott
szőlőművelésre alkalmas rész is. A Ladánnyal határos oldalon szántó földek vannak. Lakosai
valamennyien magyarok. A faluval határos majornak Bakonyszentegyház a neve.
1769.-ben Mária Terézia rendeletet adott ki az erdősítés ügyében, megkezdődött a fásítás.
A termőföldből, a mocsarak és a lápok nagy területet foglaltak el. Az utak nem voltak a
legjobbak, főleg a kis Keszin átvezető út.
1826.-ban befejeződött a Sárvíz csatorna kiásása.
1828.-as évi nemesi összeírásban 13 fő szerepel.
Szentmihályiak névsora:
gróf Draskovich Győrgy és fiai, Miklós Mihály, özv.Vass Ferencné és fia Ferenc,
Vörösmarthy István és fiai István és János, Kuliffay János és fia János, Kuliffay Ignác és fia
Győrgy, Kosa Ferenc és fia István.
1838.-as összeírás szerint Szentmihályon a nem nemesek, polgárok: kézművesek 6, nemesek
szolgái 9, parasztok 41, zsellérek és kertészek 60. fiú gyermek 193, nők 330.
Nem nemesek összesen: 639 fő. Nősek száma 67, nőtleneké 23. A nőtlenek kora 17-40 év
közöttiek.
A mezőgazdaság fejlődése nagyon lassan indult el, ez akadályozta a jobbágyok és a
földesurak közötti ellentét.

1845. Szent Mihály.

Egészségügyi jegyzőkönyv szerint a falunak csak bábája volt orvosa nincs. A falu
temetőjét az előírásoknak megfelelően rendben tartják, körűl árkolták és tilos benne az
állatok legeltetése.
Urbéri legelő elkülönítés 1838.-ban történt. Sárszentmihállyal határos, Kiskeszi, Csór,
Székesfehérvár, és Battyán községek, a falu határához tartozik Pentele.
1846. okt.-nov.-ben felmérték a községben az éhezők számát és ínséggabonát osztottak a
rászorulóknak.

1848.-49.-es forradalom és szabadságharc.

1848. A pesti forradalom hírére Székesfehérvár polgársága 1848. március 16. éltette a
forradalmat. A hír gyorsan terjedt a környéken, a lakosság lelkesedett és különféle
felajánlásokat tett ( élelem, pénzadomány) . Nemzetőrséget a sármelléki járásban is kezdték
szervezni. Szentmihályon nem került sor a nemzetőrség megalakítására. Az újonnan
szervezett honvédség soraiban sem harcolt szentmihályi ember, azért mert a községben nem
volt telkes jobbágy a földesúr pedig nem engedte katonának a jobbágyait. Arról viszont van
írásos feljegyzés, hogy a székesfehérvári nemzetőrség soraiba kb. 53 fő jelentkezett.
1848. szeptember 17- én, Jellasics fegyveres támadasának visszaverésére az önkéntesek
csapatát Veszprémbe rendelték. A Nádor és Malom csatorna vonalának biztosítása volt a
feladat. Detrich főszolga bíró Pentelén és Szentmihályon is kihírdette a népfelkelést. Csányi
kormánybiztos szeptember 25-én elrendelte, a csatornákon lévő hidakat szedjék föl. Jellasics
hadműveletének hátráltatása végett Battyán környékére egy huszár osztagot és három gyalog
zászlóaljat rendeltek megerősítve egy tüzér üteggel. A többségi erő az ellenállást elsöpörte. A
Kempelen vezette hadtest Szentmihály irányából vonult Székesfehérvár felé. Jellasics a
lepsényi úton haladt. A sárrétet elárasztották, de a mocsaras, lápos területen a hadat egy áruló
vezette át. Szentmihályra érkező ellenséggel Kállai Ödön Lázár egyezett meg az
átvezetésről. Ezt a személyt 1846-óta alkalmazták iskolamesterként, de az árulás után
elbocsájtották. Az ellenséggel a határban vette fel a kapcsolatot, Kempelen seregét a gázlón
átvezette, így a Jancsár utca felől törtek a városra.

Szentmihályon az ellenség szeptember 26-án vonult át, váratlanul törtek a községre, így
rémület uralkodott el. A lakosok a környező erdőkbe menekültek. Pentelléről 300 bírkát 100
szarvasmarhát hajtottak az uradalom erdejébe.
Jellasics 1848 szeptember 29-én megindította a támadást a Magyar hadsereg ellen. A honvéd
sereg főparancsnoka Móga János altábornagy volt és a csatát is ő irányította, a csata a
magyar sereg győzelmével végződött. Jellasics Győr irányába menekülve vonult vissza. A
menekülők érintették a Sárrét vidékét is. Csór térségében ütköztek meg Veszprém megye
nemzetőreivel és fölkelőivel.

Fejér megyei Bizottmány jegyzőkönyve 1848-1307 f.sz.

1848 május 1. A megye bizottmánytagja Móricz János ref. lelkész, és a helységbírója,
jegyzője lett.
1848. májusában Szentmihály és Sárpentele a járás területi beosztásában a 3. kerület községei
között szerepel. A lakosság októberben a haza szükségleteinek fedezésére 26Ft 41Krajcárt
adományozott. Novemberben a honvéd sereg élelmezésére hat lovas kocsival szállított
adományt.
Válságos helyzet alakult ki, 1848 decemberének utolsó napjaiban Jellasics hadszintérré tette
a területet. Január 3-án Csór felől nyomult Székesfehérvárra.
1849 áprilisában kritikussá vált a megszállók helyzete, Klapka szétzúszta a Komárom várát
ostromló csapatokat.
A világosi fegyverletételt követően az osztrák parancsnokság megszállta a megyét.

Fejérmegyei Bizottmányának közgyűlési jegyző könyvéből 1860.-8sz.

1860. dec. 17.
Szentmihályon bizottmányi tagok:

gróf Zichy Edmund
gróf Zichy Jenő
Nagy István ref.lelkész
Rab János bíró
Boda Imre
Szabó Ferenc

Magyarország helynévtára 1863.
Helynév: Szentmihály és hozzátartozó területek, Zíchy falva, Saág, Lívia major,
Pál major, Öreghegy a pusztákkal.
Megye: Fejér
Járás: Sármelléki
Lélekszám: 1166 fő
Nyelv: Magyar
Püspöki megye: Romai katolikus székesfehérvári
Görög egyesület eperjesi
Görög nem egyesület budai
Egyházkerület: Ágostoni hitvallás dunántúli
Helvét hitvallás dunántúli

Hadfogadó ker.: Székesfehérvár

1851. Szentmihály: magyar falu a Sárvíz csatornánál.
Lakói: 84 római katolikus, 540 református, 5 evangélikus, 6 zsidó.
Anyaegyháza református, a katolikusoknak fiók szentegyházuk van.

1869. év statisztikája szerint Szent-Mihálynak 1166 fő lakosa volt, ebből 412 férfi, 410 nő,
344 gyermek.
Felekezeti megosztás: Helvét 518 fő, Római katolikus 291 fő, Ágostoni 3 fő, Zsidó 10 fő.
Nőtlen : 215
Nős : 170
Özvegy : 22
Elvált : 5
Bírtok megosztása : 1 -- 10 kh
10 -- 25 kh
25 -- 100 kh
100 k.h .és felett

Hajadon : 186
Férjes : 174
Özvegy : 42
Elvált :
8
196 fő
6 fő
4 fő
2 fő

Terület : 1333 k.hold ebből szántó 780 kh.
rét
20 kh .
legelő 170 kh.
erdő -------szőlő
250 kh.
kert
40 kh.

A községben működő papok száma 2 fő, tanítók száma 2 fő. Birtokos 141 fő, éves szolgák
107 fő, napszámos 136 fő. Templom 1+1, iskola 1, magán épületek száma 220, ebből
téglaház 2, vegyes 8, sár döngölt falú ház 16.
Föld művelésnél ugarrendszert alkalmaztak. A közgyűlés évente állapítja meg, hogy melyik
dülőt hagyják ugaron.

Szent Mihály 1875. közgyám és egészségügy helyzete.

SzentMihály - Úrhida községek 1875.-ben közösen közgyámot választanak.
A képviselőtestület kimondta, hogy a megválasztott közgyám évi fizetésére adassék
Szentmihály és Úrhida gyámi pénztárba befolyó pénz évi kamatainak 1%-ka.
Szentmihály község 1875.-ben egyedül választ szülésznőt Hársádi Jánosné személyében,
fizetését évi 25Ft-ba és esetenként 1,50 Ft kap.
Dr.Tároly Gyula, orvos sebész.
Állat orvos Dr.Kantel András.

Vasút építés 1875.-1892. év között.
Zíchy-falva és Székesfehérvár között épülő vasútvonal munkálataihoz a falu fogatos és
gyalog napszámosainak munkalehetőséget biztosított a vasútosztály mérnökség.
Zíchy falvánál létesített állomást Sárszentmihály-Zíchyfalva névvel látta el.

Fejér vármegye Alispán úr 1903.-7674 sz. rendelet.
Község neve: Szent Mihály Székesfehérvár járás.
Az 1898. évi IV-te alapján megállapított név; Sárszentmihály. A sár előtagot valószínü,
hogy a Sárvíz, Sárrét nevekből származtatták. A községhez tartozó kűlterületi helyek ;
Pálmajor, Herminamajor, Zichyfalva, Úrhidaimalom, Sárpentele, Sághegy, Öreghegy,
Líviapuszta.

1867.- es kiegyezés után az ország ipari és mezőgazdasági fejlődése megindult, ez
vonatkozik Sárszentmihályra is. 1900.- ban a község bírája Rabb János, a jegyző Gróf Pál.
A megindult fejlődés töretlen volt egészen az I-ső világháború kitöréséig. A háború a
lakosságot nagyon súlyosan érintette, a munkaképes férfi lakosság közül 700-an vonultak be
katonának és 71-en többé soha nem tértek haza, emléküket a régi községházzal szemben
felállított emlékmű őrzi.

1919. – 1930.
Az 1919. – es Kommunista diktatúra a falut sem hagyta
érintetlenül. Direktórium alakul, melynek elnöke Katona János,
tagja Juhász János székesfehérvári járás tagja Csete János. A
tanács rendszer bukása után megalakul a Faluszövetség.
A megalakulás alkalmával a tömeg között mint hangadó szerepelt Vámos Lajos református
tanító. Ő a tanács köztársaság idején is gyanúsan viselkedett. Többen a szemébe mondották,
hogy Vámos, kommunista. Másik vezető szerepet vivő egyén a község bíró fia, ő a
szocialista eszméket terjesztette.
Dródy féle szervezkedés.
Dródy féle szervezkedésről december végén sok „Magyar Ugart” szórtak szét a
faluban.A Dródy pártot kívánták megalakítani, de nem kaptak rá engedélyt. Összejöveteleket
tartottak Stróger Gyula sághegyi házánál.
Résztvevők : Hajdina István a Hangya szövetség vezetője, Kömüves István, Stróger Gyula,
ifj. Katona János a bíró fia.
A község erősen infikálódott a Faluszövetség megalakításán a számokat lehurrogták és
Dródyt követelték.
1919. ápr 9-én tanácstag választás :
Tagok: Juhász János, Salla Ferenc, Dr.Megyesi József, Németh József, Irtó József, Kiss István,
Csete János, Rabb János, Pintér András, Gyenti János, Nagy József, Hajcsik Ferenc,
Czók István, Varga Imre, Szántó István, F.Szabó János, Katona János.
Levente egyesület alakult a fiatalok testi edzésére és katonai alapismeretek elsajátítására.

A község Dr.Medgyesi József személyében körorvossal rendelkezett, hozzá
tartoztak a következő községek ; Szabadbattyán, Falubattyán, Úrhida, Sárkeszi, és a
környező uradalmak.
Fiók gyógyszertár nyitására Vimmer Vilmos kapott engedélyt.
Kishaszon bérleti földeket és házhelyeket osztottak gróf Zichy Ráfael birtokából.

Az 1924. okt.2-i közgyűlésen a környező községek példájára Sárszentmihályon is
állítottak emlék művet az első világháború hősi halottainak tiszteletére.Az emlékmű helyére
három helyet javasoltak, a községház elötti telket, a református templom kertjét, és a Zichy
park sarkát. Végül is a községházánál szembeni telket vették meg 560 Pengőért, és ezen a
helyen állították fel. Az emlékművet Istók János Budapesti lakos szobrászművésszel
készíttették el. Az emlékművön kívül a hősök emlékére hősi emlék fákat ültettek a
református temető melletti területen. A hősi kertben annyi fát ültettek ahány hősi halotja volt
a falunak 71-et.

Az I.- II.-ik világháborúban elesett hőseinek és a civil áldozatainak emlékműve.
Az emlékmű előtt Császár László ref. tiszteletes mond ünnepi beszédet augusztus 20-án
Szt. István király napján.

1930. – 1940.
Általános adatok:
Lakosság száma az 1930.-as népszámlálás szerint 1692 lélek volt színmagyar, római
kat.
1147, református 507, ágoston helvét 26, unitárius 1, görög kat. 2, görög kel. 3, izr. 6. házak
száma 334.
A község területe 6492kh, melyből a községé 40kh. Szántó 2871kh, rét 743kh, legelő
2092kh, erdő 233kh, szőlő 158kh, kert 44kh, nádas 3kh, terméketlen 345kh.
Talajviszonyok : szántóföldek, szőlők jó minőségüek, a legelők, rétek gyenge turfa (tözeg)
altalajú területek.
Termények : gabona, vetemény és gyümölcs félék.
Erdő birtok 233kh, gróf Széchényi Viktor és gróf Zichy Ráfael tulajdona.
Vasútállomás Sárpentele(2km), Sárszentmihály-Zíchyfalva (2,5km).
Posta , Táv. telf. helyben.
Hatóságok, intézmények :
Községi előljáróság : vezető jegyző Abai Arany Mihály, adóügyi jegyző Papp József, majd
1933-tól vezető jegyző. Községi bíró Katona János 1933-ig, utána Ormándi Lajos 1938-ig.
1938-tól Vitéz Kiss István, H. bíró Szabó József.
Közgyám Dékány Sándor, posta mester Schwarcz Júlia.
Egyházak , Iskolák :
Római kat.elemi iskola. Tanítók: Csányi Sarolta, Károly Menyhért.
Református egyház község. Lelkész Kovács Lajos, kántor tanító Szabó Gyula.

Közegészségügy:
Körorvos :Dr.Medgyesi József.
Angyal gyógyszertár, tulajdonos Vimmer Vilmos, bérlő Szepczi Imre Béla gyógyszerész.
Iparosok :
Asztalos : Uszkai Ferenc.
Ácsok : Pallag Ferenc, Varga János.
Kovácsok : Horváth Károly és József, Pollák Mihály, Zöld Sándor, Badics Ferenc.
Bognárok : Scheffer János, Micsinai József.

Cipészek : Borsai István, Závodni István, csizmadia, Vice Mihály.
Cséplőgép és traktortulajdonosok : Czentár Imre és Tsa., Hajdina János, 12H.P., Ormándi
Pál, 12-20H.P., Szép testvérek, gróf Zichy Ráfael 12H.P. Horváth testvérek, 1939 után
Péni József.
Fakereskedők : Horváth testvérek.
Földbírtokosok : gróf Széchényi Viktor 2200kh, kertész Borka Miklós, szőlőkezelő
Kecskeméty János pincemester, gróf Zichy Ráfael, 1930kh, uradalmi számtartó Droppa
Miklós, segédtisztek Barta István, Kováts Béla.
Sárszentmihály területén két vizimalom működött 1959-ig. A felső malom gróf Zichy Rafael,
később báró Szterényi József tulajdona volt. Az also malom pedig gróf Széchényi Viktor
tulajdona volt.
Gazdaközösség 123kh, Rabb János 29kh, Sárszentmihályi község 40kh, Susánszki Ferenc
22kh, Szabó János (Sárpentele) Szabó Pál 31kh.
Szőlőbirtokosok : Hajdina István, gróf Széchényi Viktor, gróf Zichy Ráfael.
Fűszer és vegyeskereskedők : Hangya Szöv., Miskei József, Nagy Péterné, Németh József,
Stigelmájer Gyuláné, Sziklai István.
Hentesek és mészárosok : Beltovszki Béla, Takács József, Simon Károly.
Italmérők, kocsmárosok, vendéglősők : Beltovszki Béla, Hajdina István, Hangya Szöv.,
Sebestyén István, Stigelmájer Gyuláné, B.Szabó János.
Kertészek : Gogeff Illés, Szabó Ferenc.
Vitézek : v.Ember György, v.Kiss István, v.Molnár Ferenc.

(Sárszentmihályi, főldműves család az 1930.-1940.-es években korabeli viseletben.)

1940. - 1950.

1939. Szept.1-én Németország megtámadta Lengyelországot ezzel kezdetét vette a
II.-ik világháború. A háborus cselekményekből egyelőre nem érezni semmit, de az emberek
egyre többet beszéltek róla.
A hétköznapi élet a megszokott rendben folytatódott az emberek végezték mindennapi
munkájukat. A falu fejlődésében némi változás történt ami a jövőt illetően előremutató.
1941.-ben a faluban bevezették a villanyt, a gazda közösség egy új LANZ - BULDOG
traktort vásárolt. Vett még egy vetőgépet és egy vetőmag tisztítót. Új lakás továbbra is kevés
épült mivel kevés házhely állt rendelkezésre, és az anyagi lehetőségek is szűkösek voltak. A
Szovjetúnió megtámadásával a háborúba való belépéssel gazdasági intézkedéseket
vezettekbe az országba, így a faluba is, a gazdákat gabona beadásra kötelezték. Kötelező a
zsírbeadás és bizonyos élelmiszerekre jegyrendszert vezettek be (pl. cukor, rizs, zsír,
petroleum, só, stb.).
A gabona beadást következő képpen határozták meg: első volt a fejadag, második a vetőmag,
harmadik volt a beadás, a beadást állami áron fizették ki.
Megszaporodtak akatonai szolgálatra való behívások1944. márc.21-én a németek megszálták
Magyarországot, megszállás után áprilisban a szövetségesek megkezdték Magyarország
bombázását. Sajnos a bombázások állandosúltak ezért az előljáróság kötelezővé tette minden
lakóház kertjében földbe ásott óvóhelyek készítését. Dr.Jung Elek Istvánt bérlő munka
szolgálatra hívták be többé nem tért vissza, Sziklai Istvánt és családját őket 1944. őszén
deportálták, többé ők sem tértek vissza.
Kötelezővé tették a zsidó lakosok sárga csillag viselését; a község területén két zsidó család
lakott.
Szeptember közepén nagyon súlyos légitámadás érte Székesfehérvárt, lebombázták a
vasútállomást, az iskolákba német katonákat telepítettek, a tanítás bizonytalan időre
szünetelt. Sárszentmihályon októberben a róm.kat. iskolában német híradó központot
létesítettek. Az október 16-kai kiugrási kisérlet a háborúból nem sikerül, a hatalmat a
nyilasok vették át és megkezdődött a 14 évtől fölfelé a fiatalok ősszeírása, erőszakos
sorozása, a leventék elhurcolása a német hadseregbe.

A németek megszálták a falut, légvédelmi egységet telepítettek a híradóközpont védelmére.
Több IL-2-es támadó repülőgépet lelőttek. November végére, december elejére a ruszkik
elérték a község határát, megszálták Sárpentelét, több belövés is érte a falut amelynek
következtében két súlyos sebesűlt lett, Katona József 25éves, Halasi Gyula 12éves.
Megfelelő orvosi ellátás hiányában Katona József belehalt sérülésébe, Halasi Gyula felépült.
Az emberek féltek, különböző hírek terjedtek a faluban a ruszkik rablásairól,
erőszakoskodásairól.

Vissza emlékezés a ruszki megszállásra.

Az első ruszki megszállás 1944. december 26-án éjjel éjféltájban, karácsony másnapján
történt. Karácsony este felrobbantották a Nádor csatorna és a Malom csatorna hídjait. A
német és magyar katonák csendben puskalövés nélkül elvonultak. Éjfélkörűl megjelentek az
első ruszkik, lehettek 5-6-an ezekkel még nem volt semmi probléma, éhesek voltak, enni
kértek és bort követeltek, kaptak enni és inni majd elmentek. A karácsonyfáról lezabálták a
cukrot és a süteményt. (A szokásokhoz híven volt karácsonyfánk). Másnap reggelre
elözönlötték a falut, megkezdődött amitől az emberek féltek, a rablás, fosztogatás,
szölőhegyen a pincék feltörése, vittek órát, gyűrüt, nyakláncot, a nők füléből kitépkedték a
fülbevalókat, borotvát, kést, ollót, vittek kocsit lovat szerszámostól. Dúrvák erőszakosak,
koszosak, tetvesek voltak. Űldözték a nőket sokat meg is erőszakoltak még gyerek lányokat
is, nap mint nap keresték a nőket krumplit pucolni. A férfiak lábáról lehúzták a csizmát, a
fejükről levették a kucsma sapkát.
A férfiakat kihajtották a frontra lövész árkot ásni.
A községi sportpályán, leventetéren, a kettő egyben volt, ott szoktak csoportosúlni a ruszkik,
két 12 éves gyerek Borsó György és Szekeres József is ott játszott, s közben német repülő
támadás érte őket. Mind a két gyerek súlyosan megsérült, Szekeres Jóska pár hét múlva
belehalt sérüléseibe, Borsó Gyuri felépült. A rablás, erőszakoskodás 1945. január 18-ig
tartott.

Második német megszállás.

1945. január 17-én a ruszkik szintén kihajtották a férfiakat a frontra lövészárkot ásni
Nádasdladány Csillér közötti területre.
1945. január 17-én éjjel hatalmas robbanásokra ébredtünk, a németek ágyutűz alá vették a
ruszki állásokat, megélénkült a német légitevékenység is. Január 18-án délutáni órákban
megjelentek az első német páncélosok és páncélozott járművek. A ruszkik rendezetlenül
fejvesztve fegyvertelenül menekültek, hatalmas fegyverropogás, ágyutűz volt a falu körül. A
repülőgépek mélyrepülésben támadták a menekülő ruszkikat. A faluban több ház is
kigyulladt és leégett, T.Lajosé-ké, M.Istváné, B.Istváné. Nagyon sok ruszki halott hevert
szanaszét a faluban és kint a határban. Sajnos civil áldozatai is voltak a támadásnak a
lövészárok ásásra kihajtott emberek közül meghalt Hajcsik József, Márkus Lajos, Varga
István és Kulifay György.
A második német megszállás 1945. március 23-ig tartott.

Második ruszki megszállás.

1945. március 20.-a körül távoli ágyudörgések hallatszottak, az ágyudörgés egyre
közelebbről hallatszott. Megszaporodott a ruszki légi tevékenység és napjában többször is
megjelentek a németeket támadó ruszki gépek. A légi tevékenység 21.-én és 22.-én egyre
fokozódott. Az első megszállásból ismert ruszkik magatartása végett a lakosságnak
nagyrésze elmenekült. Március 23.-án délelőtt megjelentek az első orosz egységek, ezek
elvonultak ekkor még nem történtek atrocitások. De az utánuk jövők ott folytatták ahol
januárban abbahagyták, raboltak, nőket erőszakoltak meg, embereket öltek meg,
Makk János bácsit azért mert a lovait védte, Lelovics Ignác bácsit amiért a feleségét védte,
Katona Juliannát nem tudni miért. Egy kilencven év feletti asszonyt többen
megerőszakoltak. A templomok, iskolák padjait, berendezéseit eltüzelték széthordták. Nem
volt se tanító, se pap, se jegyző a faluban. A tanítás csak 1945. őszén kezdődhetett. A faluban
a községvezetéséből csak a bíró maradt itthon, az ideiglenes jegyző Oroszlán Jenő lett.

Földosztás.

1945. tavaszán, amikor a háború Magyarországon befejeződött, Sárszentmihályon is
megalakultak a politikai pártok, Független Kisgazda és Polgáripárt, Kommunistapárt,
Nemzeti Parasztpárt. Legtöbb tagja a Kisgazda Pártnak volt kb.50-60 fő, elnök Tóth Lajos, a
kommunistáknak kb. 20-30 tagja volt, elnök Oroszlán Jenő, a nemzeti parasztpárt tagjainak
száma nem ismert. Nemzeti Bizottság alakult, ez politikai jellegü.
Megalakúlt a földosztó bizottság és megkezdődött a nagybirtokok szétosztása a kevés földdel
rendelkező földművesek és a volt uradalmi cselédek között kb. 2-5kh. földet osztottak ki.
Az uradalmi cselédekből újgazdák lettek, de közülűk kevesen rendelkeztek mezőgazdasági
eszközökkel, és állat álománnyal, ez oda vezetett, hogy sokan ott hagyták a kapott földet, így
sok föld parlagon maradt országszerte.

1945. évi népességi adat Sárszentmihályon:

A lakosság száma 1944. nov. 1. 1722 fő
1945. máj. 2. 1305 fő
Lakhatatlan lakóház : 7.
Javítással lakhatóvá tehető : 84.
Használható lakóház : 186.
Állatállomány a jelentés napján : ökör 47db, ló 51db, tehén 178 db, sertés 230db, tyúk 427db.
Traktor :3db.
Élelmezési helyzet : ellátottak száma, 45%
részben ellátottak száma, 10%
ellátatlan, 45%

1947-es választások.

Az 1947.-es választások sors fordulót jelentettek Magyarország számára. A választásokon a
kommunistapárt hatalmas csalást követett el. Ezt a választást nevezték el „kékcédulás
választásnak”. Ez azt jelentette, hogy bizonyos személyeket kék színü szavazó lappal láttak
el és teherautóval településről-településre hórdták szavazni. A kék szavazólap azt is
jelentette, hogy aki ilyennel rendelkezett az az ország bármelyik szavazó helységében
leadhatta a szavazatát, ennek eredménye képpen a kommunisták megnyerték a választást.
A megszerzett hatalommal visszaélve szétverték a jól működő önkormányzati rendszert,
helyette orosz mintára tanácsi rendszert vezettek be, bíró helyett tanács elnök, a jegyző
helyett tanács titkár lett. Az elöljárókat V.B. tagok, a képviselőket tanácstagok váltották fel.
Megalakult a hazafias népfront. Ennek állítólag mindenki megkérdezés nélkül tagja
volt, a népfrontot a kommunisták irányították. A nehézségeket tetézte, hogy a háború alatt
bevezetett beszolgáltatási rendszer nem szünt meg, hanem még fokozódott. Megemelték a
beadott termékek mennyiségét. Beadásnál első helyre került a beadás, amelyet már a
cséplőgéptől teljesíteni kellet, második volt a vetőmag, harmadik helyre került a fejadag, ha
maradt.Bevezették a tojás, tej, hús, zsír, bor beadást a sertés vágást engedélyhez kötötték, aki
engedély nélkül vágott és ha feljelentették vagy beadási kötelezettségének nem tett eleget azt
kényszer munkára vitték vagy bebörtönözték. A módosabb gazdákat kulákoknak nevezték.
1948.-ban államosították az iskolákat, a papokat kitíltották az iskolákból, a hittan tanítása
tilos volt az iskolákban. Rákosi Mátyás (Rosenfeld Manó) és Révai József kijelentették, hogy
az iskolák államosításával megkezdődött a kommunista embertipus nevelése.
Az 1947.-es választások után megkezdődött a falu lakóinak a szembe állítása, a
gazdákat különböző hazugságokkal szembe állították egymással, a módosabb gazdák lettek a
zsíros parasztok, kulákok. A faluban hat gazdát nyílvánítottak kuláknak, velük szemben
diszkriminatív intézkedéseket alkalmaztak, beadási kötelezettségüket állandóan növelték.
Járták a gazdák padlásait, hogy nem találnak-e eldugott mezőgazdasági terméket. Ez volt az
úgynevezett „padlás söprögető időszak”, amely 1956-ig tartott.
1949.-ben a gazdák által elhagyott földterületen meg alakult a Sertéstenyésztő vállalat, amely
1959.-1960.-ig működött, utána állami gazdaság lett.

Orosz katonai emlékmű.

1945.júl.24-i közgyülésen beszámolt a jegyző arról, hogy az alispán úr rendeletére és
az orosz ellenörző bizottság sürgetésére a katonai temetőt bekerítve, legkésőbb aug.10-re el
kell készíteni. Az ügy sűrgősségére való tekintettel a képviselő testület határozatba mondta
ki, hogy az építéshez szükséges 80000 Pengőt azonnal vesse ki az előljáróság a főldterület
nagysága alapján. Azzal, hogy a végrehajtás késedelmet nem szenvedhet. A katonai temetőt
egy elbontott gazdasági épület anyagából építették. Egy-két év alatt az emlékmű nagyon
rossz állapotba került, a rossz beépített anyag miatt, ezért újat kellet építeni. Ezt még kétszerháromszor megismételték mire elnyerte a mai alakját.

A község nevének megváltoztatására tett kísérlet.
1950.okt.11.-i közgyűlésen előadta a jegyző, hogy több oldalról az a kívánság hangzott
el, hogy a község nevét változtassák meg.
A népfront bizottság tárgyalta az ügyet és úgy döntött, hogy a képviselő testületnek
„Mihályfalva” nevet fogja javasolni. A községi képviselő testület megtárgyalja a javaslatot,
és egyhangu határozattal kéri a község nevének Mihályfalvára való megváltoztatását. Ezt a
határozatot nem hajtották végre, (hála istennek), hogy miért nem, arra vonatkozóan nem
találtam sem feljegyzést sem iratot.

Cséplőgépek, traktorok elkobzása.
1951.-52.-ben a cséplőgép és traktortulajdonosoktól elvették a gépeket és a hozzájuk
tartozó meghajtó motorokat, alkatrészeket.Az összegyűjtött masinákat a közben megalakult
gépállomásokra, Székesfehérvárra és Polgárdira szállították, még az elektromos kalapácsos
darálókat is elvitték, a vizimalmokat államosították és bezárták illetve leszerelték.
Az elkobzott gépekért nem fizettek.Az ötvenes években tovább romlott a parasztság helyzete
az állandó adó emelés, pótadó kivetés és beszolgáltatások miatt. A parasztság helyzete nem
csak Sárszentmihályon volt rossz hanem az egész országban. A parasztságon kívül a
munkások helyzete is rosszabbodik, élelmiszerhiány mutatkozik. Ez így folytatódott 1956.-ig.
Az egyre romló életszinvonalat a rossz munka körülményeket, az állandó zaklatásokat
megunva 1956. október 23.-án kitőrt Budapesten a forradalom, okt.24.-25.-re az egész
országra kiterjedt. A forradalom szele Sárszentmihályt is elérte.

1956-os Forradalom Sárszentmihályon.

A forradalom először tüntetésben, majd a tanácselnök leváltásában nyilvánult meg. A volt
tanácselnök fejére olvassák hibáit, (Sz. István) és leváltják.
Forradalmi bizottságot választottak. A forradalmi bizottság javaslatára választották
T. Józsefet. A forradalmi bizottság javasolta, hogy a falu a budapesti forradalmároknak és
lakosoknak, élelmiszert gyűjtsenek és szállítsák Budapestre. Ez meg is történt. Az Áfész
teher autójával több alkalommal is szállítottak élelmiszert Budapestre.
A beszédek és felszólalások után a Kossuth nótát énekelve a ruszki emlékműhöz vonultak,
ahol már többen is gyülekeztek, ott ismét szónoklatok hangzottak el. A szónokok a ruszkik
megszállása alatti viselkedésükre emlékeztették a jelenlévőket, és kérték, hogy döntsék le az
emlékművet. A ledöntés megtörtént a kerítését is szétverték egyébként nem bántottak senkit,
nem is bánthattak, mert a kommunisták felszívódtak, eltüntek.
1956. nov.2.-án Kádár (Csermanek) János Szolnokra utazott, hogy segítségül hívja a
ruszkikat, a ruszkik internacionalista kötelességük teljesítésével nov.4.-én megkezdték a
forradalom leverését.
A támadás hallatára kommunisták előjöttek rejtek helyeikről, és azok az emberek akik úgy
érezték, hogy felelősségre vonják őket az 56.-os tevékenységért elhagyták az országot, de
nem csak ők hanem közel kétszázezer magyar menekült nyugatra.
A forradalom leverése után azokközül akikről úgy vélték, hogy résztvettek az emlékmű
ledöntésében, azokat összeszedték, többször is, és bevitték őket a fehérvári rendőrségre, ahol
rendőr ruhába bújt ÁVH-sok vallatták őket fizikai eszközöket is alkalmazva. Kötelezték őket
az emlékmű újjáépítésére. Az emlékművet többször átkellett építeni, mai formáját az 1970es években nyerte el.
A forradalom leverése után megalakult az úgynevezett Munkás-Paraszt kormány melynek az
elnöke az áruló Kádár (Csermanek) János lett.
Eltörölték a beszolgáltatást valamelyest csökkentek a nehézségek úgy tünt, hogy megfognak
változni a körülmények, hogy nem fogják eröltetni a kolhozosítást, ez 1959.-ig úgy is nézett
ki. A mezőgazdasági termelés kezdett fellendülni.

1957.márc.22.-ki tanácsülésen a tanács elnök bejelentette, hogy az októberi
forradalmi események kapcsán szükségessé vált a tanácstagok magatartásának felülvizsgálata
és az érdemtelenné vált tanácstagok visszahívása.

Tóth György aki a forradalom előtt a sertéstenyésztő vállalat dolgozója volt elitélte Pósta
Zoltán magatartását, aki magasabb politikai képzettséggel rendelkezett mégis ott volt az
emlékmű lerombolásánál. Ilyen iskola igazgatóra nem lehet a gyerekek nevelését bízni. A
kizárási javaslatot rendőrségi nyomozás adatai alapján tették meg.(Tóth György a Járási Párt
Bizottság munkatársa volt.)
Pete Lajos elmondta, hogy Pósta Zoltán, aki a kultúr otthonnak is az igazgatója, állandó
ellentétben állott az ifjúsággal.
Törő Jánosné pártvezetőségi tag is hasonlóan nyilatkozik, a Járási DISZ titkár közbelépésére
sem engedte át a kultúrtermet az ifjúságnak Pósta Zoltán, akinek az MDP. volt járási párt
szervezetében nagy befolyása volt. Mint kultúr igazgató nem foglalkozott az ifjúsággal,
színdarabot sem tanít, a kultúrterem elhanyagolt állapotban volt.
Márkus Mihály és Kiss János tanácstagok azt állították, hogy Pósta Zoltánt az ellene
felhozott vádak alól az ügyészség felmentette, nincs bizonyíték a bűnösségére. Nem vett részt
a szovjet emlékmű lerombolásában, csak mint néző volt jelen.
Sebestyén István azt hangoztatta, hogy az októberi eseményekbe sokan önkénytelenül
sodródtak bele, ne tőrjünk pálcát Pósta Zoltán felett.
Márkus Mihály elmondta, hogy Pósta Zoltán bírtokában van egy olyan igazolás amely
bizonyítja, hogy nem vett részt az emlékmű lerombolásában.
Kiss János hozzászólásában azt mondta, lehetséges, hogy Pósta Zoltánt, aki párttag volt,
megfélemlítették, azért volt jelen az emlékmű lerombolásánál.
Végül is Pósta Zoltán iskola igazgató, maradt tanácstag is és iskola igazgató is.
A község tanács úgy határozott, mivel az állami begyüjtés megszünt, a tanács a begyűjtési
bizottságot megszünteti.

1957. augusztusában Szabó István tanácselnök helyett Oroszlán Jenő lett az elnök
egy-két hónapig, utána Halasi Lajost bízták meg ideiglenesen tanácselnöknek.
Időközben volt egy tanácstagi választás, ahol az előző tanácselnököt és tanácstitkárt (Horváth
Istvánt) végkép eltávolították, helyettük újakat választottak. Így lett tanács elnök Klíma
János, és a volt begyűjtési bizottság elnöke Zoltai István tanácstitkár.
Termelő Szövetkezet (kolhoz) megalakítása.

Magyarországon, Sárszentmihályon is orosz mintára szervezték a szövetkezeteket.
1959.márciusában megjelentek a faluban a Tsz-t szervező agitátorok. Ezeket az embereket a
székesfehérvári üzemekből szervezték, az agitátorokkal megjelent két hangszórós kocsi is,
amely járta a falut, zenélt, és a Tsz. előnyeiről igyekezett meggyőzni az embereket. Az
agitátorok járták a falut házról-házra és igyekeztek az embereket a Tsz. előnyeiről meggyőzni
pl. gépesítés, ingyenes orvosi ellátás, időseknek nyugdíjat fognak fizetni.
A meggyőzés agitálással és szóbeli fenyegetéssel történtek, fizikai kényszert nem
alkalmaztak. A nehezen rábeszélhető embereket behívatták a tanácsházára és ott többen
próbálták rábeszélni őket a belépésre, itt már nem maradt ki a pszihikai kényszer sem, azzal
fenyegették az embereket, hogy kirugatják a gyerekeiket a munkahelyeikről, iskoláikból. Ez
végül hatásosnak bizonyult. Ezek az emberek célszemélyek voltak, akikre a falu figyelt, az
emberek azt mondták ha azok belépnek akkor mi is. Végül a sok zaklatás, erőszakoskodás
eredménnyel járt. Sárszentmihályon a Tsz. szervezés eszmei elindítója, irányítója Oroszlán
Jenő párttitkár, Klíma János elnök, és Zoltai István tanácstitkár voltak.

A Tsz. megalakulását egy összehívott közgyűlésen jelentették be és megválasztották a
Tsz vezetőit. A termelő szövetkezet elnöke Oroszlán Jenő lett, a főagronomus pedig Kalmár
József, főkönyvelőnek Mátéfi Bélát választották.
Kihírdették a Tsz.-ekre vonatkozó jogszabályokat, mindenkinek a tulajdonába csak egy tehén
és egy anyakoca maradhatott. Az igavonó állatokat mind oda kellet adni a mezőgazdasági
eszközökkel együtt a Tsz.-nek.
A teheneket az Államigazdaság által átadott Lívia pusztán lévő istállókba gyűjtötték össze.
Kezdetben az emberek nagyon rosszul kerestek annak ellenére, hogy sokat dolgoztak.
Traktorokat vásároltak, két vagy három dülőben öntözőcsöveket fektettek a talajba.
Egy év után Oroszlán Jenő lemondott az elnökségről, helyette a járási párt bizottság
ajánlására Horváth Ignác párt bizottsági tagot javasolja két évre.

A termelő szövetkezet lassan, de valamelyest fejlődni kezdett. Horváth Ignác kétéves
megbizatása lejárt, helyette Ormándi Pál-t választották elnöknek, agronomust is újat

választanak Taba József személyében. A szövetkezet fejlődése folytatódott, a szarvasmarha
állomány, a sertés állomány, és a juh állámány szépen fejlődött.
1973.-as esztendő komoly törést hozott a szövetkezet életében, körzetesítik a szövetkezetet.
Szabadbattyán központtal összevonták a környékbeli szövetkezeteket Sárszentmihály,
Úrhida, Sárkeszi és Nádasdladányt. A szarvasmarha állományt és a sertés állományt átvitték
Szabadbattyánba, a juh állományt eladták és az árát a battyáni Tsz. előzőleg felhalmozott
adósságának törlesztésére fordították.
A termelőszövetkezetek fejlődése a 70.-es évek végére stagnált a 80.-as években
egyre rosszabbodott, majd a 80.-as évek végére a csőd szélére jutott és a 90.-es évek elején
feloszlott. A 90.-es évek elején a Tsz. vagyont szétosztották a tagok között. A szántó területet
meg azok között akiktől elvették. Azok a Tsz. tagok is kaptak szántóterületet akik nem vittek
be szántó földet, de tagok voltak(30 Ak-ig).

Gazdasági helyzet okai.

A mezőgazdasággal foglalkozó emberek soha nem tudták elfogadni azt, hogy az
1945.-ben szét osztott földeket, már 1949.-ben kezdték visszavenni Tsz.–sítéssel. Becsapva
érezték magukat, de nem csak a juttatott földdel igyekeztek szövetkezeteket létre hozni
hanem a saját, vásárolt földeken is.
Az emberek nem hittek a szövetkezetek jóságába, nem érezrék magukénak.
A Tsz.-ek be naponta megjelentek járási, megyei, városi vezető politikusai, azok mind
hurcolkodtak, főleg sertés, juh hús féleségeket, sőt még gabona és konyhakerti növényeket is.
A termelés növekedését nem új technológiai módszerekkel érték el, hanem kemizálással,
műtrágyát, növényvédőszereket túladagolták, de még ígysem hozta a várt eredményt.

A gazdaság összeomlása.

Az 1990.-es évre az ország gazdasági helyzete az összeomlás szélére került a Tszekkel együtt. Sorra bomlottak fel a Tsz.-ek köztük a szabadbattyáni is ahova a
sárszentmihályi is tartozott. Nem földet osztottak hanem kárpotlási jegyeket aranykorona
értékben és árverésen ezzel lehetett licitálni a földekre. A Tsz.-ben eltőltött idő után vagyon
jegyeket osztottak és ezzel megkezdődött a vagyonjegyekkel való visszaélés, olymódon,
hogy a Tsz.-volt vezetői féláron kárpótlási jegyekkel felvásárolták a gépeket. A vezetők
kiválogatták maguknak a jó gépeket a lerobbant gépeket pedig vagyon jegyért eladták a
tagoknak. Ezzel az aljas módszerrel beteljesűlt a magyar mezőgazdaság újbóli szétverése és a
falu gazdálkodóinak kisemmizése.

Új közigazgatási rendszer.

Az 1990.-es évre az egész kommunista rendszer összeomlott, 1990. áprilisára országgyülési
választásokat írtak ki. A választáson olyan pártok indultak amelyek a 80.-as évek végén
alakultak vagy újra szerveződtek, ilyenek voltak, a Független Kisgazda párt, Magyar
Demokrata Fórum, Szabad Demokraták Szövetsége, a Keresztény Demokrata Néppárt, és a
Magyar Szocialista Párt (MSZP) az M.SZ.M.P. utód pártja. Az egy párt rendszer megszünt,
az MSZMP tagok közül sokan beépültek az újonnan alakult pártokba és azokat belülről
bomlasztották.
A választásokat a Magyar Demokrata Fórum nyerte és a Kisgazdákkal alakítottak kormányt.
A helyhatósági választások októberben voltak és új képviselőket és polgármestert
választottak a tanácselnök és a tanácstagok helyett.

A polgármesterségért öt fő indult :
Berki Magdolna, Gulyás Lajos, Monostori József, Szabó Kálmán, Tóth Tamás.
A választást Tóth Tamás nyerte 280 szavazattal.

Képviselői mandátumért 19 jelölt indult :

Bányász József, Bukovics Istvánné, Domján Lajos, Faragó József, Gulyás Lajos, Hercegné
Borai Éva, Jenei Károly, Juhos László, Klémán Zoltán, Krausz József, Laczkó Imre,
id.Magyar György, dr.Nikolényi Gábor, Ormándi Pál, Pánczél Gyula, Berki Magdolna,
Ruprecht László, Szabó Kálmán, Trapp Éva.
Mandátumot kapott :
Bányász József, Berki Magdolna, Bukovics Istvánné, Hercegné Borai Éva, Jenei Károly,
Juhos László, Krausz József, Gulyás Lajos, Ormándi Pál.
Alakuló űlésen a mandátumot nyert képviselők megválasztották az alpolgármestert, Bányász
József-et és a bizottságokat és azok elnökeit, a pénzügyi bizottság elnöke Bányász József, a
szociális bizottság elnöke Ormándi Pál, az oktatási bizottság elnöke Bukovics Istvánné lett.

Kőrjegyzőség megalakulása.
1990.nov.08. képviselő testületi ülésen ismertette a megbizott jegyző, hogy a
szomszédos község Sárkeszi képviselő testülete kérte a szentmihályi képviselő testületet,
kőrjegyzöség felállítására.
A képviselő testület a kérést elfogadta és döntött arról, hogy a kőrjegyzői állásra pályázatot
írnak ki.A pályázatra egy személy jelentkezett Marjovszki István személyében. A kőrjegyzőt
közös testületi ülésen a képviselők egyhangulag megválasztották. Marjovszki István lett a
kőrjegyző.
A kőrjegyzőség megalakulása után egyre inkáb bebizonyosodott, hogy a polgármesterrel
egyre nehezebb sok esetben lehetetlen dolgozni.A testületi üléseken egyre jobban
bebizonyosodott, hogy 1991. novembere óta szinte minden cselekedetével a hivatal és a
testület munkáját akadályozza. Tóth Tamás egy konok, erőszakos, zsarnok és
kompromisszumra képtelen ember. Ezt az önkényeskedő magatartását még növelte a
*veszélyes hulladéktelep elutasítása a képviselőtestület és a lakosság részéről.
A meglevő rossz tulajdonságai még jobban fokozódtak amikor a fiát két gonosztevő
meggyílkolta Székesfehérvár és Csór között egy elhagyott sóderbányában.
Ez az áldatlan állapot 1998. októberi választásokig tartott, ekkor a falu új polgármestert
választott Kalmár Tibor személyében.

Iskola.

Az új iskola 1975.-76.-os évben épült 1977.-ben kezdődött megbenne a tanítás az
igazgatója Pósta Zoltán volt református kántortanító. Az iskolák államosítása óta igazgatója
volt az iskolának egészen 1983.-ig nyugdíjba vonulásáig. Helyette Kiss Ferencné lett az
igazgató, Kiss-né megbízása 1993.-ban lejárt az önkormányzatnak pályázatot kellet kiírni. A
pályázók közül az igazgatói állást senki sem nyerte el, ezért Bukovics Istvánné volt igazgató
helyettes kapott megbízást egy évre az igazgatói teendők ellátására.
Iskola igazgatót, a kiírt pályázatnak megfelelően 1996.-ban sikerűlt Ráporti Éva személyében
megbízni.

(Zichy Jenő általános iskola.)

Vezetékes vízhálózat kibővítése.

Sárpentelén 1991.-ben az ivóvíz Székesfehérvárról lett megoldva. Sárszentmihályon
1991.-ben a képviselőtestület úgy döntött, hogy a meglevő vezetékes ivóvíz rendszert
kibővíti a község egész belterületére. A vezeték bővítés befejeződött és 1992.-ben rá lett
kötve a meglevő rendszerre.
Gáz.
1993.-ban a földgáz csővek lefektetése befejeződött a háztartások rákötése a
gázhálózatra megkezdődött és folyamatos.

Veszélyes hulladék lerakó.

*1991. ősz elején a képviselők kaptak egy zárt űlésre szoló napirend megjelölése
nélküli meghívót. A zárt ülésre a meghívott képviselők megjelentek, és rajtuk kívül még a
polgármester a közjegyző, valamint Bakonyi Árpád, Pitzere Ágnes, az Ipari és Kereskedelmi
Minisztérium, Transdanubia KFT. részéről.
A bevezető után a polgármester rátért a tárgyra, hogy a község milyen nagy lehetőség előtt
áll ha hozzájárul a falu területén egy veszélyes hulladék lerakó telep létrehozásához. Továbbá
ismertette, hogy a létesítmény költségvetése 1 milliárd 300 millió forintba kerül és ebből a
község egyszeri támogatás címén a költség 10%-át 130 millió Ft kap részletekben ami
szerződésben is rögzítve lenne.
Az elhangzottakkal kapcsolatban több kérdés is megfogalmazódott a képviselők részéről.

1. Melyek azok a veszélyes hulladékok amelyek lerakásra kerülnének?
Válasz: két veszélyességi osztályt állít.

1. Veszélyességi osztály
m3
Galvániszap:
Edző só:

1.512
27

Savas pác iszap:

13,5

Lugos pác iszap:

27

Fluoridos kemence bontási hulladék:
Használt katalizátor:

6,507
27

Egy nehéz fém tartalmu szennyvíz iszap:

175,5

Szennyezett vasszulfát tartalmu hulladék:

4,509

Egyéb:

688,5

Arra a kérdésre: hogy mit takar az az egyéb, nem jött válasz.

2. Veszélyességi osztály
m3
Fluoridos kemence bontási hulladék:

1.625

Gipsz iszap:

1.716

Foszfát iszap:
Öntödei homok pernye:
Hulladék égető salak:
Azbeszt, azbeszt cement:
Egyéb:

45,5
851,5
234
91
1.937

Az egyébre itt sem kaptunk választ.

Kérdés: Honnan kerülne ide ez a veszélyes hulladék?
Válasz: Fejér, Komárom, Győr-Sopron, Vas, és Veszprém megyékből.
Vélemény: és egyben kérdés is, hogy miért nem semmisítik meg ott ahol keletkezik.
Kérdés: Hogyan került Sárszentmihály az Ipari Minisztérium látókörébe?
Válasz: Sárszentmihály község önkormányzata 1991. szeptember 27.-én egy előzetes
szándék nyilatkozatot küldött a Kereskedelmi Minisztériumba, amennyiben a község
közigazgatási területén hulladék lerakó telep létesítésére geologiailag alkalmas terület lenne
és minden környezet védelmi előírásnak megfelel akkor befogadják a hulladék kezelő telepet.
-Ez a válasz megdöbbentette a képviselőket, mert ilyen szándékot nyilatkozatot a képviselő
testület nem hozott, most hallottunk róla elöször.

Kérdés: Végeztek-e geologiai vizsgálatot?
Válasz: Igen.
De a vizsgálat helyének a nyomát sehol nem találtuk.

Beszélgetések során az is kiderült, hogy a lakott területtől való védőtávolság hamis, két
település 1000m-en belül van. Az előírás 1000m-en kívüliséget jelöl meg.

Nagy vitát váltott ki, hogy a veszélyes hulladék telep több község ivovíz készlete fölött
létesülne. A viták során az is kiderült, hogy a 130millió forint összegből arányosan három
község osztozna.
A veszélyes hulladéktelep karbantartását gondozását az állam 100 évre magára vállalja, de
utána a község feladata lenne a karbatartásról gondoskodni.
Vita folyt a fóliába csomagolt, lemezhordókba zárt beton silóba zárt hulladéknak az elévülési
idejéről. De az elévülési időre vonatkozó kérdésekre sem kaptunk elfogadható magyarázatot.
Ezek után következő kérdés merült fel a képviselők többségének részéről. Van-e jogunk egy
időzitett bombát, utódaink nyakába létrehozni, másik pedig az, hogy a lassan ölő méreg is
méreg.
Mind ezen kétségek és ismeretek jégyében a képviselők többsége nem szavazta meg a telep
létrehozását de úgy döntött, hogy népszavazást ír ki a telep létrehozásáról.
A népszavazásból nem lett semmi, a polgármester falugyülést hívott össze azzal a céllal,
hogy videón bemutatja az Aszódón már működő telepet, de erre sem került sor mert a
felháborodott tömeg ezt megakadályozta, a polgármester távozását illetve lemondását
követelte.
A polgármester nem mondott le.
A lakosság kérésének illetve akaratának engedve a képviselő testület a polgármestert, mivel a
törvény szerint leváltani nem lehetett ezért fő állásából tiszteletdíjas polgármesterré
minősítette vissza. Ebből bírósági ügyek sorozata indult el melynek eredménye az lett, hogy
a bíróság a polgármestert vissza helyezte fő állásába.
Amióta a szentmihályi képviselő testület elutasította a hulladék lerakó megépítését azóta több
helyen is próbálkoztak a megvalósításával, de eddig még sehol sem sikerült elhelyezni.

Sárszentmihályon élt és született ismert híres emberek.
Zichi és Vásonkeöi Zichy.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a megyebeli
Zichyek között Szent-Mihály az utolsó előtti. Szükségesnek
tartom, hogy a község történetéhez fűzzem a nemzetség azon
ágak leszármazását is, amely ága Szent-Mihályon 1930.-ig
birtokosok voltak. A Zichyek hazánk egyik legvirágzóbb,
legelterjedtebb, legrégibb nemzetsége a Zichi és Vásonkeöi
Zichy.
Zichy család okmánytárának eddig nyolc kötete bizonyítja húsz nemzetségen keresztűl
egészen az Árpádok korszakáig az elődök láncolatát.
Külföldi és hazai írók nyiltan és határozottan beszélnek egy egész nemzetről, mely a III.században már országgal bírt, s egyikét képezte az Azovi, a Káspi, a Fekete-tenger és a
Kaukázus hegység között elterülő országoknak. Itt idézem Bíborba született Constantin
Bizánci császár leírását melyet a Zichi népről és Zichia tartományról hátra hagyott.
A Macotis (Azovitenger) keleti része több folyót vesz magába a Tanaist mely Sarcel felől jön
és Horacult, Bal, Chader és egyéb folyókat. De van a Macotistának egy nyílása is melyet
Burlicnak neveznek, amely a vizet Pontusba (Feketetengerbe) vezeti hol a Boszporusz van,
átellenben pedig Tamatarcha városa fekszik. Az említett nyílás tizennyolc mérföld közepén
van egy nagy sziget melynek neve Atech. Tamatarcha várostól 18 mérföldnyire folyik
Ukruck folyama, mely Zichia tartományát Tamatorcha városától elválasztja. Ukruch és
Nicopolis folyók között elterülő 300 mérföldnyi terület képezi Zichi tartomány melyen áll
Zichia városa. Zichia ország fölött van Papagia, e fölött Chasachia, Chasachián túl pedig a
Kaukázus hegy, Kaukázuson túl pedig Alánia tartomány terül el.
Vallási tekintetben pedig azt mondja Bíborban született Constantin uralkodása idejéről, hogy
a Zichiek keresztények voltak és Boszporuszban érseki székük volt.
Tény továbbá az is, hogy hazánk egyik legrégibb és legelterjedtebb főrangu családját a Zichyek képezik akik okleveles bizonyítékokkal húsz nemzedéken keresztül egész 1270-ig Zichi
Paszkálig kitudják mutatni őseiket akik hihetőleg az adományozott, s most is meglevő
Somogy megyei birtokuknak maguk adták a Zich nevet.

E történeti tényekből levonható az a következtetés, hogy az 1270-ben ismeretes Zichi Paszkál
az 1241. évi tatár pusztítás után Zichiából jött be Magyarországba és kapta IV. Bélától a
pusztává lett, gazdátlan földeket somogyban, melyet aztán ő nevezett el saját nevéről Zichnek.

( Gróf Zichy Jenő kastélya Szent-Mihályon.)

Gróf Zichy Jenő (1837.-1906.).
Sárszentmihályon született 1837.július 5-én. Meránban halt meg 1906.
december 25-én. Politikus, Ázsia kutató. Középiskoláit
Székesfehérváron, a jogot Németországban végezte. 1860.-ban
Fejérmegyében főszolgabíró volt. 1861.-ben a bodajki
kerületországgyűlési képviselője, később biharmegyei képviselő.
Politikai szerepénél sokkal jelentősebb közgazdasági és ipari
tevékenysége végett, méltán nyerte el az ” ipargróf” jelzőt. 1861.-ben Szentmihályon Zichy
Jenő kezdeményezésére kezdte meg működését a katolikus népiskola. Ő adományozta az
iskola épületét és a tanítói lakást is.
Nyugati utazásain szerzett tapasztalatai alapján már 1868.-ban röpiratot adott ki a DunaTisza csatorna építése űgyében, majd az iparra fordította figyelmét. 1881.-1906. között az
Országos Iparegyesület elnöke. 1880-ban írt népnevelési egyesületek létesítése című röpirata
szellemében egyik legfontosabb feladatnak az iparos képzés megteremtését tartotta.
Kezdeményezésére indult meg 86 városban az alsófokú ipari oktatás. 1879.-ben ő szervezte a
székesfehérvári országos mű-ipar-termény és állatkiállítást. Jelentős szerepe volt a
Székesfehérvári Vörösmarty szobor felállításában és a Vörösmarty színház építésében.
A magyarország eredetének és vándorlásának felkutatásában három tudományos expedíciót
szervezett és vezetett Oroszországba és Ázsiába, amelyek jelentős néprajzi és régészeti

eredménnyel jártak. Ezért a munkájáért a Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává
választotta. Budapesten értékes magán múzeumot létesített művészeti, régészeti, néprajzi,
iparművészeti osztállyal és könyvtárral, amelyet 1901.-ben a fővárosnak adományozott.
Műveiből: Emlék irat a magyar ipar fejlesztése érdekében (Bp. 1880).
Népnevelési Egyesületek létesítése (Bp. 1880).
A munkás kérdésről (Bp. 1883).
Kaukázusi utazásai I-II. Néprajzi és régészeti részét Jankó János és Pósta Béla írta
(Bp. 1897).
Oroszországi és kelet ázsiai expedíciojának beszámolója (Bp.1899).
Harmadik ázsiai utazása (I-V.) Székesfehérvár 1900-19005.

A kastély a gróf Zichy család tulajdona 1930.-ig, 1930.-tól pedig,* báró Szterényi
család

tulajdona az államosításig. A kastélyt a 19.sz. második felében tervezték és

építették.
Tervezője Möller István. A kastélyt különleges növényritkaságok övezik.

(Kastély és kis kastély)

(Kastély madártávlatból)

(Kastély főbejárata.)

(gróf Zichy Jenő feleségének sír emléke a sárszentmihályi rom.kat. temetőben.)

(A kastély mellett nemrégiben az új tulajdonos
építtetett egy kis kápolnát.)

(A kastély belülről.)

(A kastély belülről.)

(A kis kastély.)

(A park.)

(A park télen.)

(A nagy kastély télen.)

*báró Szterényi József (1861.-1941.), politikus,
kereskedelemügyi miniszter, iparfejlesztési és iparoktatási
szakértő.
Lengyeltótiban született 1861.nov. 25-én. Tanulmányait
Budapesten befejezve, hosszabb, Németországban abszolvált
tanulmány út után hírlapírói pályára lépett, s a Budapesti Hírlap
munkatársa lett.
1884.-ben Brassóban, ahová az ottani magyarság meghívására
ment a fővárosból,” Brassó” címen magyar politikai napilapot alapított, melynek hat éven át
szerkesztője vólt.
1890.-ben erdélyrészi iparfelügyelőjévé nevezték ki. 1892.-vel kezdődik a hazai ipari
szakoktatás rendszeresítése, mely mai kifejlődésében kizárólag Szterényi műve.
1895.-ben orsz.iparoktatási főigazgató. 1898.-ban min.osztálytanácsossá nevezték ki.
1901.-ben pedig miniszteri tanácsos lett és fogott hozzá a nagyszabásu iparfejlesztési
programjának megvalósításához. Gyári vállalatok százait alapította és ugyan ekkor állította
fel azt a kisipari programot melynek alapján a vállalkozó kormányok kisipari akciói
nyugodtak.
1906.-ban politikai államtitkár lett, és Brassóban, a magyarság s a szászság az ő személyében
orsz. képviselőnek választották. Ezt a kerületet képviselte az 1918.-ban bekövetkezett
összeomlásig.1918.júliusában “brassói” előnévvel bárói méltóságot kapott. Mint államtitkár
ő indította meg az államvasutak szervezeti reformját és vitte keresztül a posta-távirda
ujjászervezését.
1930.-ban a brassói báró Szterényi család vásárolta meg a kastélyt és 1941.-ig báró Szterényi
József tulajdonát képezte. A báró 1941.február 6-án bekövetkezett halála után Szterényi
Sándor lett a kastély tulajdonosa, majd 1945-ben államosították.

(Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990)
(www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al931_36/index.htm)
(Magyar Országgyűlési Almanach –ból 1931-1936.)

gróf Széchényi Viktor (1871.-1945.).
Unokája volt Széchényi István bátyjának, gróf Széchényi
Lajosnak. Gróf

Széchényi Victor ifju korának egy részét

Sárpentelén és Székesfehérváron töltötte. Victor gróf puritán
ember volt, gyalog járt be a fehérvári főispáni hivatalba. Ő volt
a város és a megye legjelentősebb személyisége, több ízben
Fejérmegye főispánja.
Családjával földbirtokán, Sárpentelén élt, otthonuk inkább
kúria volt mint kastély. Ez az épület megfelelő kényelmet
nyújtott számukra. Felesége, Karolina grófnő négy
gyermeknek adott életet: 1898.-ban Zsigmond-nak, 1900.-ban Sarolta-nak,
1902.-ben Irma-nak, 1905.-ben pedig Márta született.
A gyermeknevelést Czakó tanárúr és Chichette francia nevelönő irányította, kellő szigorral és
szeretettel. Zsigmond nagy bánatára mert Czakó Ferenc egyáltalán nem kedvelte a
vadászatot.
Széchényi Victor gróf még é-vel írta a nevét, de Zsigmond a fia, a későbbi híres vadász már
e-vel Széchenyi-ként.

( Apa és fia díszmagyarban.)
( 1900.-ban)

( Fiatal Zsigmond.)

( A két Vadász.)

gróf Széchenyi Zsigmond ( 1898.-1967.).
Nagyváradon született 1898.január 23-án. Főiskolai
tanulmányait Münchenben végezte. Széchenyi Zsigmond vadász
utazó és író. Ez utóbbi minőségben alkotott kiemelkedőt.
Ő olyan vadász és utazó volt, aki élményeit irodalommá tudta
fordította. Első vadász és gyűjtő útjára Szudánba indult 1927.ben. A harmincas években expedíciókat vezetett Kenyába,
Egyiptomba, Tanganyikába, Ugandába, Líbiába, Alaszkába,
Indiába. Háboru után 1950.-ig az Erdészeti Központ felügyelője,
majd könyvtáros. 1960.-ban résztvesz egy kelet afrikai gyűjtő
úton, a pótolandó Magyar Nemzeti Múzeum elpusztult gyüjteményeinek egyrészét. Utolsó
expedícióját Kenyába vezette ahova felesége is elkisérte, s gazdag anyaggal tértek vissza.
1967.április 24-én hunyt el. Saját birtoka a Balaton mellet Kőröshegyen volt.

Indiai,
Ausztriai,
Afrikai,
vadászatok és
trófeák.

(Sivatag Afr.)

( Indiai vadászaton.)

(Afrikai vadászaton.)

( Alaszkai vadászaton.)

( gróf Széchenyi Zsigmond vadász lesen. )

(A gróf lő álláson, mögötte barátja és fegyverhordozója Bognár Jóska.)

(Miss Grace Amery a „Butt-ban”.)

Az író megjelent könyvei:
Csui 1930.
Elefántország 1934.
Hengergő Homok 1935.
Alaszkában Vadásztam 1937.
Nahar 1940.
Afrikai Tábortüzek 1959.
Ahogy Elkezdődött 1961.
Denaturált Afrika 1969.

(Az író a hatvanas években.)

( gróf Széchenyi Zsigmond ravatala.)

Gundelfinger Gyula ( 1833.-1894.).
1833.április 28.-án született Krompachon (Korompa).
Festő. Katonai pályáját félbehagyva 1855.-ben Bécsben
kezdte féstészeti tanulmányait, majd Düsseldorfban és
Münchenben tanult. 1866.-ban állította ki Pesten
romantikus felfogású tájképeit. Leginkáb birtokán élt, a
gazdálkodás családi és peres ügyei miatt keveset festett, de
így is értékes képviselője volt a kor festészetének.
Sárszentmihályon is élt egy ideig.
1894.május3.-án halt meg Krompachon, ahol egy domb
tetején temették el. Sírja fölé egyetlen
leánya építtetett kápolnát. Több
festményét a Nemzeti Galériában őrzik.

(Felsőmagyarország várkastély.)
(1875.)

( Szinyei-Lipócz vidéke.)

Jankovich Ferenc ( 1907.-1971.).
Székesfehérváron született 1907.nov. 29-én. Kossuth díjas
költő négy szülőhelyet vallott magáénak: Székesfehérvárt, a
várostól néhány kilóméterre levő félig falu félig puszta
Sárpentelét, ahol közműves és mindenes mester ember
uradalmi iparosként a családjával élt. Budapestet, ahol Eötvös
kollégistaként Magyar-Francia szakos tanári diplomát szerzett,
Párizst, ahova Gombocz Zoltán segítette ösztöndíjasnak.
Édesapja Sárpentelén volt uradalmi kőmüvese a Széchényi
családnál.
Jankovich Ferenc Kossuth-díjas íronk három történelmi regényének címe: Hulló Csillagok, A
Tél Fiai, Hídégetés.
Nagy szabású történelmi regénytriológia a török kori Magyarországról szól. A három könyv
tulajdonképpeni hőse maga a nép.1971.márc.9-én halt meg Budapesten.

Szécsényi Ferenc

Sárszentmihályon született 1922.-ben. Film operatőr, több ismert
magyar filmet fényképezett: Ludas Matyi, Déry-né, Egri Csillagok, stb...

( Mostoha nevelő szülők.)

( Édesanyja lánykorában.)

( Szécsényi munka közben.)

( Édesapja.)

Sárszentmihály.
A falu sport és kulturális élete.
A faluban háboru elöttől fogva egy labdarugó csapat működött, amely a mai napig is
működik, kisebb nagyobb sikerrel.
Kézilabda csapat kettő is működött, egy férfi és egy női csapat. A férfi csapat az állami
gazdaság támogatásával működött, az állami gazdaság megszünésével a csapat is felbomlott.
A női csapatot az önkormányzat és a vállalkozók támogatták. A csapat szép sikereket ért el és
felkerült az MB.II-be, de ebben az osztályban olyan szigorú előírások vannak, hogy a csapat
a mérkőzéseket csak fedett pályás pályán játszhatta, ezért egy évig Székesfehérváron a
KÖFÉM pályán játszottak. Egy évig a magas bérleti díjat nem bírták fizetni így a csapat
megszünt.

Kulturális élet:
A falunak a kulturális élete háboru előtt a két felekezeti iskola tanítóira korlátozodott. Ők
voltak azok akik foglalkoztak a fiatalokkal, minden évben több színdarabot tanítottak be a
fiataloknak és mutattak be a falu lakóinak. Karácsonykor mind a két felekezeti iskola
karácsonyi műsort tanult be és mutatott be, a tanulók karácsonyi csomagot kaptak.
A református egyháznak volt egy férfi énekkara amely nevezetes ünnepeken és egyéb
rendezvényeken szerepelt nagy sikerrel 1945. után az iskolák államosításáig működött. Az
államosítás után az énekkar szereplése megszünt. Az énekkar vegyes korussá alakult Pósta
Zoltán iskola igazgató vezetésével, de már az ÁFÉSZ keretén belül a megszünéséig. Rövid
ideig az ÁFÉSZ keretén belül népi tánc csoport is működött, amely községi és országos
ünnepek alkalmával szerepelt.
A falunak két népi zenekara volt. Az egyik népi zenekar rézfúvós hangszeren is játszott. A
környéken nagyon felkapottak voltak lakodalmak alkalmával. A zenekar tagjai kiöregedtek,
nem voltak követőik így megszüntek. Jelenleg nincs zenekar a faluban. A nyugdíjas klubnak
van egy vegyes énekkara amely szép sikereket ér el községi és egyéb rendezvényeken.

Szüreti felvonulás:
Régen hagyomány volt és manapság is az, a szüreti felvonulás. A felvonulást megelőzte
a szölökosár készítés, melyet a felvonuláson csősz lányok vittek és csősz legények kisértek.
A csősz lányok és fiúk népviseletbe öltözve, táncolva és énekelve járták be a falu utcáit. Meg
kell említeni a bíró és bíróné szerepét is, ők személyesítették meg a falut ők a szölő kosarat
vivő csőszök után hintón ültek népviseletben. A bíró hintója után jöttek a lovas kocsik
melyeken a faluban fellelhető iparosokat, kovácsot, kocsmát, mutatták be. Nem utolsó sorban
a kisbíró amely kihírdette a szüretibál kezdetét és különböző vicceket és megtörtént viccbe
illő eseményeket hírdetett a közönség nagy derüjére. A sort a kocsik után a fúvós zenekar
zárta. Manapság fúvós zenekar hiányában tangó harmonika szól a felvonuláson.
( Így néz ki manapság egy szüreti felvonulás.)

(Fiatalok népi viseletben.)

Búcsú:
Hagyományoknak megfelelően minden év október 15-én szt.Teréz tiszteletére bucsut
tartanak melyet este nagyszabásu táncmulatság követ.

Falu nap:
A faluban 1998. óta rendszeressé vált, hogy május hónapjában Falu napot tart a
község. Programjában szerepel zenekari és egyéb kulturális és sport események mint például
a föző verseny, bor verseny, itt a helyi kisgazdák szölö tulajdonosok vetélkednek a legjobb
borász díjáért. Fő atrakciója a napnak a fogathajtó verseny melyen nem csak a helyi hanem a
környező megyékből is érkeznek résztvevők. A falu vegyes énekkara énekel este az
ünnepség táncmulatsággal zárul.

(Képek a rendezvényről.)

( Lovas bemutató és a verseny pillanatai.)

( Események a falunapról.)

(Evészet és ivászat jól esik a nagy versengés után!)

(A falu polgárai. )

Nyugdíjasok Klubja:

A Nyugdíjas Klub sárszentmihályon 1989. novenberében alakúlt és 1990. február 23-án lett
bejegyezve.
A klub azzal a céllal alakult, hogy: Sárszentmihály községben lakó nyugdíjas korosztályt
összefogja, kulturális müvelődési igényeit kielégítse, szórakozási igényeit biztosítsa.
A községben élő nyugdíjasok érdeklődésének felkeltése a helyi hagyományok és
szépszokások megismerése és feltárása. Kezdeményezés a természeti értékek megóvására.
Programok a szabad idő hasznos és színvonalas eltőltésére.
A klub női tagjaiból alakult egy népdalkőr amely a község különböző rendezvényein szép
sikereket ért el. A népdalkőr később a klub férfi tagjai közűl kiegészülve vegyes karrá
alakult.
Az ének karnak vezetője nem volt, ez elég sok problémát vitát váltott ki, mert mindenki
másképpen tudta.
Egy alkalommal a fehérvári zene iskolából valaki hozott egy ének-zene tanárt aki néhányszor
irányította az énekkart, de most is akadtak okoskodók akik jobban tudtak mindent, a tanárnő
megunta az állandó belebeszélést és elmaradt.
A tanárnő után Nagy István volt református kántor próbálta az énekkart irányítani kisebb
nagyobb sikerrel, néhány alkalommal elhozta a fiát is aki szintén ének-zene szakos tanár, ő is
probálkozott nem sok sikerrel, ő is elmaradt. Így az énekkar irányítása Nagy Pista bácsira
maradt. Jelenleg ott tartunk, hogy ő is megunta a sok civódást és abba hagyta. Igy újra
irányítás nélkül működik az énekkar, újra a hangerő dönt.

Tánc csoport:
Hat vagy nyolc fővel indult egy népitánc csoport amely csak női tagokból állt. A
csoportot egy a községben élő fiatal tánctanárnő tanította be néhány táncra. A táncok jól
sikerültek és szép sikereket értek el, de sajnos nem sokáig működött mert itt is ugyan az a
személy akadékoskodott és okoskodott.
A nyugdíjas klubnak megalakulása óta négy elnöke volt, most az ötödik elnök irányítja a
klubbot 2002. óta eln.Karpinecz Károly. Időközben az újelnök a nyugdíjas szervezetet
sárszentmihályi közhasznú szervezetté alakította át.

Abból a programból amit megalakulásakor a Nyugdíjas Klub vállalt az énekkaron kívűl nem
sok dolog valósult meg. Néhány melegvizes fűrdőn, egy külfőldi kapcsolat Párkány-nyal
(Szlovákiában), és a szomszédos falukkal van kapcsolat. A szomszédos falukkal a kapcsolat
is csak formális, mert csak a tagság egy részét érinti, az énekkart. Ez azért van így mert a
meghívó falvak csak az énekkart és néhány személyt hívnak meg! Eddig még egyetlen olyan
műsort vagy rendezvényt sem tartott a szervezet amelyre a vidékieken kívül a falu lakosságát
is meghívta volna.
Sajnos a klub összejövetelekre a pletyka az intrika jellemző, majdnem mindig vádolnak
valakit, valótlanokat állítanak. Mára ott tartunk, hogy nem egy klubtag vált meg a klubtól,
illetve felvételnél néhányan ki is jelentették még S.F.-né ott lesz addig nem jönnek a klubba.
Az elnök kárpátaljáról áttelepült ember aki ugyan beszél magyarul csak félre érthetően, ő egy
erőszakos diktatúrikus tipusu ember akin nagyon meglátszik az orosz kultura és gondolkodás,
és ezt akarja megvalósítani a tagság megkérdezése nélkül. A tagság csökkenésének ez is oka.
Sajnos a nyugdíjas klubot a községben lévő vállalkozók közül csak néhányan támogatják
minimális mértékbe.

( Képek a nyugdíjas klub életéből, különböző rendezvényekről.)

(Téli képek a faluról és a kastélykertről.)

( Fő út és a kat. templom.)

(Május 1. utca ref. templom.)

(Kastély és kastélykert.)

( ABC-áruház.)

(Öreg falusi ház szölöhegyen.)

( Gyógyszertár.)

(Harangláb szölöhegyen.) (Kőkereszt a Fő út mellett.)

(Régi hétvégi ház szölöhegyen.)

(Szölőhegyi hétvégiház.)

(Taverna.)

( Egy kapu bejárat a Fő út mellett.)

(Sághegy presszó.)

(Benzinkút.)

( Sárvízvendéglő.)

( Betekincs.)

( Szeszfőzde.)

(Hajdanán a vasútállomás és kőrnyéke egy nagyon szépen rendbentartott terület volt,
manapság sajnos így nézki.)

(Nem egy festői látvány.)

Református egyház tőrténete.

Református egyház címere.

( Erős várunk nékünk az Isten.)

A község eredete a honfoglalás idejére nyúlik vissza. Eredeti neve a honfoglaló Keér
törzs idetelepített töredékéről Keér volt.
Szent István 1002.-ben a veszprémi püspöknek adományozta. 1436.-ban a székesfehérvári
Szűz Mária templomban lévő Szent László oltáré volt Szent Mihály néven. 1439-ben Keér az
ugyan azon templomban álló Szent Pál oltára felügyelő-é volt. A XV.sz.-ban, hogy
Szentmihálynak Keér volt a neve igazolja az 1438.-as évi határjárás okmánya, melyben az
áll, hogy a határjárást a Sárvíz keleti partján kezdték és jöttek Keér-re a prépost birtokára,
ahol Szent Mihály temploma áll. Ekkor azonban már Szent Mihály arkangyal tiszteletére
épűlt temploma után kezdték Szentmihály-nak nevezni.
1536.-ban a fehérvári préposté volt.
1615.-ben tartott tanuvallomás szerint egy 125 éves tanu azt vallotta 1536.-ról, hogy akkor
Szent Mihály a fehérvári préposté volt, amit megerősítenek az 1570.-78.-as évből szóló
királyi könyvek is.
Később, amikor A.i. a káptalan elpusztult Szent-Mihály és az összes káptalani birtokkal
eggyütt Palota várához csatoltatott.

*1650.ápr.20-án ugyan ezeket III. Ferdinánd, Zíchy István és neje Baranyay Máriának és
örököseinek adományozta. Azóta állandóan a gróf Zíchy nemzetség tulajdona volt, egészen
1930.-ig.

A reformáció.

A reformáció 1562.-ben vert gyökeret oly mértékben, hogy a rendelkezésre álló iratok hosszú
időn keresztül a szentmihályi romai katolikus egyházat a battyáni egyházközség fíliájaként
emlegeti.
Már a török uralom alatt virágzó eklézsia volt. De 1664. körül az akkori zűrzavarok között
kénytelen volt a lakosság papjával a sági pusztára vonulni és az isten tiszteletet ott tartani.
Amikor igen sötét volt a tőrténelem folyamán a magyar földön, amikor elborúlt felettünk a
látóhatár és nem volt reménység, akkor terjesztette a világosságot, a vigasztalást Isten igéjén
keresztül a szentmihályi református egyház. Hirdette a világosságot a sötétségben, a
szabadságot a bűn rabszolgaságban.
A veszély elmultával, visszatér a lakosság papjával együtt és a kőtemplomot kiigazította. Ezt
a kőtemplomot a rendelkezésre álló iratok szerint a töröktől 40 forinton váltották meg.
A dunántúli református egyházkerület levéltárában lévő irat szerint a templom falát a
fehérvári pasa elakarta hordatni.
A székesfehérvári állami levéltárban megtalálható bizonyiték szerint a templom köveit a
csíkvári Kula építeséhez vitték el. A tény az, hogy az a régi kőtemplom a mostaninak is az
alapja.
A levéltárban fellelhető irat arról tesz említést, hogy elejétől fogva anya eklézsia volt.
Jövedelme nem volt, csak a méltóságos uraságnak engedelméből, az egyházi szolgák
számára ami eleinktől rendeltetett és ki is szakasztatott őszi és tavaszi alávaló szántófőldek
vagyonok.
A ref.egyház anyakönyvei részint 1739. részint 1760.-ban kezdődnek. Sajnos az
egyház tulajdonában volt anyakönyvek a háború áldozatai lettek. A székesfehérvári állami
levéltárban is csak 1817.-től kezdödően lehet anyakönyvet találni.

Még egy jellemző adat a 1851.-es évről.
Lélekszám: 534 fő, tanuló fiú 52, tanuló leány 38, összesen 90.
Lélekszám 1962.-ben: 455 fő, tanuló fiú 5-32, tanuló leány 15, összesen 47.
Ebből hitoktatásra jelenkezett fiú 16, leány 15, összesen 31.
A sárszentmihályi református egyházközösségben szolgáló lelkipásztorok névsorát csak az
1668.-as évtől áll modomban közölni.
Az 1560.-as években Magyari István prédikátor hírdette az igét Szent Mihálon. Ez az ige
hírdetés elég szórványos volt, mivel ő sokat tartózkodott Pápán, akkor Szentmihály a pápai
várkapitány tulajdona volt a Sárrét-tel együtt.

1668.-1680. Székelyhidi András

1824.-1825. Megyaszay Gyula Dániel

1680.-1695. Keresztúri Lukács

1825.-1829. Maller Dániel

1695.-1698. Ujvári István

1828.-1829.-1836.* Dorsántzky Gábor

1698.-1701. Kecskeméti István

1837.-1842. Hegedüs János

1701.-1708. Püspöki István

1842.-1850. Móricz János

1708.-1711. Szent Péteri Pál

1850.-1852. Bali János

1711.-1730. Sebestyén Mihály

1852.-1879.* Nagy István

1730.-1732. Szent Péteri István

1866.-1888. Csaby Miklós

1732.-1739. Komáromi Gergely

1890.-ig Rébek László k-lelkész

1739.-1759. Berényi Gergely

1890.-1933* Kovács Lajos Kiskovácsiból

1759.-1782. Bitskei Tóth Márton

1935.-1945. Dömjén Károly

1782.-1786. Nagy Dániel

1945.közepén Bagdy István szolgált.

1786.-1795. Gyarmati József

1945.aug.-1946.jun. Darab Dezső

1795.-1807. Szilvási Győrgy

1946.-1976.dec. Temesvári Béla

1807.-1811. Szrógh János

1976.-1987. Szilágyi Pál

1811.-1817. Tunyogi József

1987.-1992. Császár László

1817.-1824. Varga Ádám

1992.-től Turbucz Béla

*Dorsántzky Gábor volt, Maller Dániel mellet mint segéd lelkész, ekkor Enyingen
exmitáltatott s ezen időtől kezdve, mint rendes káplán 1830. feb.18.-ig. Ezen időtől kezdve
mint Interimális. 1836. dec.11-én bekövetkezett haláláig.
*Nagy István 1852.-1879.- betegsége alatt káplánok szolgáltak mellette:
Nagy Lajos, Csaby Miklós, Puskás István, Szabó István.
*Kovács Lajos Kiskovácsiból, 1890.-1933. haláláig, segéd lelkészei voltak 1925.-tól
folyamatosan: Sarudi Győrgy, Szűcs Árpád, Kovács József, Németh Lajos, Katona Kornél aki
egy temetés alkalmával, szolgálat közben halt meg 1931. junius 23-án, 27 éves korában.
Varga Kálmán, Dömjén Károly, és Acsay József.

A sárszentmihályi református egyház községben szolgáló tanítók névsorát csak hiányosan és
pontatlan idő rendben tudom ismertetni.
1774. Szénási Gergely

1848. Kállai Ödön, Herceg Ferenc, Vámos Lajos

1924.-1934. Szabó Gyula

1934.-1942. Sáros Mihály

1942.-1943. Dömjén Károly ref.lelkész tanított tanító hiányában.
1943. Pósta Zoltán az államosításig.

(Református templom a restaurálás elött.)

(A restaurálás folyamatai.)

A templom restaulásakor
emberi csontokat és
romaikori cserép és
kőmaradványokat
találtak.

( A restaurálás után.)

A karzatot építtetők névsora.
Ezt a karzatot építette Isten dicsőségére szentmihályi Bírák és esküdtek ugymint törvény bíró
Domján Gergely, Petei András, Szabó István, Szabó Gergely, Káró Pál, Bokar Gergely,
Márkus Gergely, Katona András, Varga István, Szabó Gergely, Szabó Mihály, Szabó Győrgy
falu bíró, Varga István kis bíró.

(A felújított restaurált belsőtér.)

Sárszentmihályi református templom festett karzata, az egyház énekkarának zászlaja
valamint a szentség a szószékkel látható.

(Ez a fotográfia a restaurálás előtt készült, ekkor még sokan jártak templomba .)

Romai katolikus egyház.
A romai katolikus egyházról nem sokat tudtam gyűjteni csupán annyit amit a
Fejérmegyei levéltárban találtam, és vissza emlékezésekből gyűjtöttem.
1436.-ban a helység neve zentmihál alakban jelenik meg. Templomát a felszenteléskor
nevezik el Szent Mihály arkangyal tiszteletére.
1439.-ben Keér az ugyan azon templomban álló Szent Pál oltára felügyelő-é volt. Papjaikról
nem találtam semmilyen írást (de lehet, hogy voltak). Volt olyan 1747. rövidebb időszak
amikor Szentmihályon egy család volt katolikus. Romai katolikus templom és iskola
Sárpentelén volt. Sárszentmihályon egy kis kápolna állt, de lelkész nem volt.

Sárszentmihályon a romai katolikus templomot 2001.-ben kezdték el építeni és 2002.-ben
szentelte fel, Takács Nándor Megyei püspök. Jelenleg a Sárszentmihályi romai katolikus
egyház a Székesfehérvári püspökséghez tartozik.

(Romai Katolikus templom a fő út felől nézve.)

A romai katolikus templom felszentelése 2002.
-ben a felszentelést Takács Nándor megyés
püspök végezte.

Szölöhegyen a Szt.Orbán kereszt ujra
állítása és felszentelése.A felszentelést
Németh Ferenc rom.kat. plébános végezte.

( Szűz Mária és Jézus.)

(Az építkezés folyamatai.)

Sárszentmihályon szolgálatotteljesítő papok vissza emlékezés szerint:
Szabó János esperes, plébános, Sőlétormos Ferenc, Vida Károly, Horváth Dénes Tábori
esperes, fiatal emberként 1932.-ben egy jéghegynek ütközött és elsűlyedt Titanik luxus
hajón tartozkodott, szerencsés körülmények között megmenekült, s akkor megfogadta, hogy
életét Isten szolgálatának szenteli. Pinke József, Németh Ferenc, Tóth Tamás, Harkai Gábor,
Halász Ottó, Utoczki Béla, Tallér Krisztián, Máyer László segéd esperes Szabadbattyánból
jár át misézni.
Romai katolikus egyháznál szolgálatot teljesítő tanítók:
Károly Menyhért, Csányi Sarolta, Giczi Gyula, Veszely Béla, Horváth László, Meggyesi
Rózsa, Pálinkás Pál, Pénzes Joachim.

Sárpentele

( Széchényi Címer.)

Sárpentele.
Zichyfalva – Sárszentmihály és
Székesfehérvár között fekszik, a Sárvíz bal
partján.
A település se nem falu se nem puszta, a
település iskolával és templommal rendelkezik.
Sokszor egy határjárás, melyben valamely
helység neve mint határjel, elég arra, hogy egy
község létezését századokkal feljebb vigye a
múltba.
Igy vagyunk Sárpentelével is, létezését oklevél
nyomán bizonyítja 1377.-ben. Középkori
források szerint 1479.-ben a birtok a fehérvári
káptalané, annak ős rokonáé volt.
A török Székesfehérvárt 1543. szeptember elején elfoglalta, s ezzel a hódoltság területéhez
kapcsolta Sárpentelét is. Ekkor a lakosság egy része elmenekült, s a közeli Veszprém
megyében telepedett le.
A település lakói kettős adózás alá kerültek, adóztak a töröknek és a magyar földesúrnak is.
A török összeírás szerint 1574.-1595. közötti adók maradtak meg.
Az elhunyt Vidini Mehmed egykerekü malma után, mely a puszta közelében volt, illetékként
25 akcse-t fizettek.( akcse- ezüstből készűlt török váltópénz, 50akcse=1 magyar arany forint)
Muszfali összeírás 1570.-1578. évi királyi könyvekben a Székesfehérvári prépost
tulajdonaként tartják nyilván, s neki is adóznak mint földesúrának. Fejér megyéből a
hódoltság idején 1647.-ben Sárpentele település is Veszprém megyéhez került.
A kettős adózás alá tartozó terület magyar földesurának robotját és adóját is ott rótta le. A
török alóli felszabadulás 1688.-ban történik meg Székesfehérvár feladásával, majd Csíkvárról
és Palotáról is kivonul a török. A káptalan pusztulása után birtokai idegen kezekbe kerülnek.
Tanukihallgatás 1615.-ben Herovics Mátyás székesfehérvári prépost kérésére és a király
parancsára a győri káptalan teljesített, hogy megtudják, mely községek tartoztak a fehérvári

káptalan birtokaihoz. Az 1720. évi összeírás szerint Pentele Kiskeszivel együtt Farádi Vörös
János birtoka volt. (Győri tört.és régészeti füz. III.94)
1757.-ben a Farádi Vörös család házi kápolnát épít. A kápolnát Fruzsi Magdolna építette.
Giczei István palotai plébános augusztus 21.-én szenteli fel, Jézus Szent nevének tiszteletére.
A család lelki szükségletének ellátására egy helyben lakó Ferences barát lakott itt. A kápolna
Szabadbattyán fíliája volt.
Bevezették az anyakönyv vezetését 1757.-től a keresztelőkről és a halottakról, 1758-tól a
házasultakról.
1818. julius 24.-én I.Ferenc oklevelet ad ki s ebben Vörös Ferencnek kegyúri jogot
adományoz az újonnan megnevezett sárpentelei plébániára.
Az r.k.plébániát 1818.-ban Farádi Vörös Ferenc alapította, temploma a szent kereszt
felmagasztalására van szentelve.Újonnan a patronus bőkezüségéből Altenbuckner és Greiner
országosan ismert templom festő cég festette ki, amely cég az ország számos vidéki
templomát dekorálta. Ilyen művészekre és nem szobafestőkre kell bízni a templomok
díszitését.

Plébánosok:
Mihalik György, Hazlinger Sebő, Blauman József, Molnár János, Tóth János, Smiedt József,
Szabó János, Németh János, Mohai József.

Általam ismert tanítók:
Harmati Jenő, Horváth László, Varga Ilona, Tóth Mária, Sztari Béla, Salamon Ferencné.

Az iskolát a pusztán még a Farádi Vörös família 1770. után létesített. A tanítónak házat
biztosítanak, fizetségül pedig 80 forintot, 6 mérő buzát, 6 mérő árpát, s egy kocsi szénát.
Az iskola fejlődéséről 1857.-ből találtam adatot, amikor felmérték a helyzetet. Uradalmi
iskolaként működik, patronusa gróf Széchényi Lajos földesúr és örökösei.

Tanköteles gyermek 26, ebből fiú 14, lány 12.
Az épület az uradalomé, egy tanteremből áll, mely jó állapotú. A tanító otthona egy szoba,
konyha, kamra, istálló. Tanítás délelőtt, és délután 4-4 órában történik magyarnyelven.

Iskolába jár 1841.-ben télen 10 fiú, nyáron senki. Az épület jó karban van tanításra alkalmas.
Fűtőt az uraság ad. A gyerekeket tankönyvel, íróeszközzel a szülő látja el.
1848. augusztus 28.-án végzett felmérés szerint a rétet is beszámítva 3000 hold a birtok.
1869.-ben Pénzes Ferenc végzett összeírást Sárpentele népességéről amely szerint 223 fő
ebből férfi 121, nő 102. A férfiak közül nőtlen 81, nős 38, özvegy 2, nők közül hajadon 56,
férjes 37, özvegy 8, elvált 1 fő.
Papok tanítók száma 2 fő, éves szolgák 46, napszámos 12 fő.
Romai katolikus 175, helvét 48 fő.
Sárpentelén 1830.-ban 190 fő 1932-ben 279 lakos élt. Sárpentelét a Farádi Vörös famíliától
1826.-ban Sárvári és Felsővidéki gróf Széchényi Lajos vásárolta meg és 1945.-ig
gróf Széchényi Viktor tulajdona volt.

(A volt Széchényi kastély rajz vázlata.)

A Széchényi grófok egy nagyon szép kastélyt építettek, amely a háborus eseményeket olyan
szerencsésen átvészelte, hogy talán még egy ablaka sem törött ki. Sajnos a penteleiek között
éltek olyan elveteműlt vandál emberek, amelyek szó szerint értették, hogy a kapitalizmus
alapjait szét kell rombolni, így a 40.-es évek végén vagy az 50.-es évek elején ruszki
segítséggel lerombolták. Kár érte mert nagyon szép épület volt, jó lett volna az utókornak!

A település története, élete összekapcsolódott egyes korszakokban Sárszentmihályéval.

( Képek a parkerdőről és a faluról.)

Pentelei parkerdő a környék lakóinak kedvelt kíránduló helye.

További képek Penteléről

( Katolikus templom.)

( Széchenyi Zsigmond szobra.)

(Turul szobor.)

( Új lakóházak Pentelén, és alul pedig a vasútállomás.)

.

Felhasznált források:
Károly János Fejér vármegye története
Fejérvármegye levéltár
Nagy Lajos Fmté.
Győrfi István oklevelei szepétei
Musztafa összeírás
Országos Le. Nraf.
Ol. Htt. Lt. Cocs.
Vissza emlékezés helyi adat gyűjtés.
Képek Internet Sárszentmihály Honlap
Internet / www.ogyk.hu
htt:// hu.wikipedia.org
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