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Egy esztendeje, 2014 esős tavaszán 
került a mag a lelkekbe. Azok lelkébe, 
akik a napi munkán, megélhetésen, 
küzdelmeken túl a „nemcsak kenyérrel él 
az ember…” ősi igazságát megtapasztal-
va; léleknemesítő és a közjót is szolgáló 
tevékenységbe kezdtek. 

Egy esztendeje vetődött föl, szükség 
volna aktív helytörténeti egyletre Kerek- 
egyházán. Manapság, amikor a társa-
dalom egy része minél távolabbi úti cé-
lokra megy üdülni, síelni; mások pedig 
a saját településük határain túl nemigen 
jutnak: igen fontos a tájszeretet. S amit 
szeretünk, azt vágyunk megismerni is. 
A minket körülvevő, ölelő tájunk a Fel-
ső-Kiskunság. Persze tájon nem az em-
ber nélküli természetet értjük, hanem a 
művelt kultúrtájat, ember és környezete 
egységét.  

Mondani sem kell, környezetünk 
megismerésén nem az autó ablaká-
ból való kipillantást értjük. Emellett a 
helytörténeti kutatásoknak nem egy 
ember feladatainak kell lennie jó eset-
ben, hanem csapatot kíván e tevékeny-
ség. Azért csapatot, mert a földi idő, az 
egyetlen értékes (mert véges) vagyo-
nunk működteti a feledést is. Hasznos 
a feledés akkor, amikor egyéni keserve-
ket, fájdalmakat gyógyít, enyhít az idő 
múlása. Ám károsnak tartjuk a feledést 
akkor, amikor szűkebb-tágabb közös-
ségünk közös múltja vész el. Sándor 

György humorista szavai jól érzékeltetik 
ezt: „… mert az első nemzedék felejt, a 
második elfelejt, a harmadiknak meg 
már eszébe sem jut…”

 Kerekegyháza helytörténete hézago-
san ismert. Több területe nincs kutatva, 
publikálva. Tudni való, hogy a sok hely-
történeti kutatás eredményéből épül fel 
az „országos történelem”. S ma a héza-
gosan ismert helyi történelem miatt az 
idővel kell versenyt futnunk, hiszen las-
san eltávozik az a nemzedék, amelynek 
még személyes emlékei vannak a két 
háború közötti vagy éppen a második 
világháborús korszakról. A személyes 
emlékek begyűjtése, a levéltári kutatás, 

a közzététel, a rendezvények szervezése 
jobban, hatékonyan mívelhető csapat-
ban, mint egy ember által.

Ezért jött hát létre a Kerekegyházi Lo-
kálpatrióták Egyesülete. Ahogy az em-
ber fájdalommal születik a világra, úgy 
nehézkes egy egyesület világra hozatala 
is, ha ez alatt a törvényszéki bejegyzés-
sel kapcsolatos folyamatot értjük. Nem 
vagyunk hívei az összeesküvés elméle-
teknek, ezért nem állítjuk, hogy a tör-
vényszék ilyen vagy olyan okból igyek-
szik elkaszálni a lelki, szellemi, öntudati 
dolgokkal foglalkozó civil szervezete-
ket; avagy, hogy a civil szervezetekre 
vonatkozó új jogszabályokat nem me-
rik alkalmazni, ezért inkább fárasztják 
az ügyfelet. Ám az egymásnak ellent-
mondó hiánypótlási felhívások láttán 
már-már kezdtük úgy érezni, mintha az 
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Az egyik legkedveltebb és leggyak-
rabban használt gyógynövényünk. 
Nagyanyáink kertjéből sem hiányoz-
hatott, mert teája ideg- és szívnyug-
tató, görcsoldó, emésztést serkentő, 
szélhajtó, izzasztó, epeműködést 
elősegítő hatása miatt nélkülözhe-
tetlen volt a népi gyógyászatban.  
Teának a virágos, leveles 40 cm-es-
nél nem hosszabb hajtásokat kell 
levágni és beszárítani. A hajtások 
szárításánál arra ügyeljünk, hogy 
árnyékos helyen történjen. Nem 
szabad napra kitenni!!! Kellemes cit-
romra emlékeztető illata miatt köny-
nyen meg- és felismerhető.

Az ajakosvirágúak családjába tar-
tozó évelő növény, nálunk vadon is 
előfordul, de elsősorban kertekben 
található. 70-80 cm magasságot is 
elérő és bokrosan elágazó növény. 
Ha egyszer jól érzi magát, szinte 
kiirthatatlan. Elfásodó gyökértör-

zséből tarackok erednek, melyek 
végén föld feletti hajtások fejlődnek.  
Levelei keresztben átellenesen áll-
nak, kifejlődve 5-7 cm hosszúak és 
ezek tövében jelennek meg június-
tól a kicsiny fehér virágok. Termése, 
(magja) 2 mm hosszú makkocska, 
ami természetes módon biztosítja a 
növény fennmaradását.

   A citromfű illóolajat, cseranya-
got, keserű anyagot, nyálkát, kávésa-
vat stb. tartalmaz. Idegerősítő hatása 
mellett külsőleg fürdőkhöz, boroga-
tásra, bedörzsölésre is használják.  
A belőle nyert drogot a likőripar és 
az illatszeripar is felhasználta, nap-
jainkban azonban a szintetikus úton 
előállított aromák kiszorították.

Gyógyszertárakban többféle vál-
tozatban hozzáférhető, például a 
Melissa relax nevű készítmény, ami 
segíti fenntartani a kiegyensúlyozott 
jó hangulatot, pihenést és közérze-
tet. Igénytelen termeszthetősége 
miatt kevés munkával, házilag ké-
szített (szárított) vagy zöld teájának 
használatát javaslom. Nem kívánt 
mellékhatása nincs. Kissé keserű íze 
miatt teáját citromlével vagy Csom-
bor-, illetve Fodormentával tehet-
jük kellemesebbé. Teáját forrázattal 
készítjük, ami annyit jelent, hogy a 
beszárított vagy a zöld növényt forró 
vízzel leöntjük (leforrázzuk), majd le-
fedve 5-10 percnyi állás után leszűr-
jük. Zöld növényből egy 15-20 leve-
let tartalmazó növényrészt, szárított 
változat esetében pedig 1 evőkanál-
nyit használjunk!

(Akinek megtetszett a Citromfűről 
írt ismertetőm, és nincs még ilyen 
növénye, szívesen adok ingyen, ha 
jelentkezik az Kerekegyháza, And-
rássy utca 91-ben.)

Dipl. Ing. Rozsnyói Zoltán

öncélú és önigazoló bürokrácia legszí-
vesebben krétával húzna egy vonalat a 
padlóra, s az járhatna eredménnyel, aki 
át tud bújni alatta. De ahogy megtörtént 
egyesületünk bejegyzése, máris munká-
hoz láttunk.

 A százéves évforduló rávilágított, 
hogy szinte ismeretlen a településünk 
nagy háborúbeli sorsa. Ezért rendez-
tünk 2014 november elején és 2015 
januárjában Nagy Háborús megem-
lékezéseket. Az elsőben felidézve a 
véres veszteséget, a katonák sorsát; a 
másikban bemutatva a hátország szen-
vedését. Az elsőben közreműködött a 
Kereki Nótakör és a helyi huszárban-
dérium; a másodikban Polgár Zoltán 
keceli fegyverzet- és hadianyaggyűjtő, 
a Kerekegyházi Nyugdíjas Klub tag-
jai, Szabó László, Kohol Zoltán, Nagy 
József kerekegyházi lakosok, valamint 
Szeles Imre és Bodor Iván a helyi álta-
lános iskola tanulói is. Köszönet érte.  
A prsemysli erőd elvesztésének 100. év-
fordulóján, 2015. március 22-én Gyóni 
Géza irodalmi emlékestet rendeztünk, 
hiszen a költő is ott és akkor esett orosz 
hadifogságba, amelyből nem tért haza. 
Ez idő alatt megjelentettünk két – teljes 
egészében – helytörténeti tárgyú lapot 
MÚLT-KOR címmel, érdekes régi fény-
képekkel illusztrálva. Az egyesületünk 
védjegyének (logo) elkészítésére pályá-
zatot írtunk ki, amelyen jobbnál jobb 
ötletekből választhattunk. 

Tagtársaink keze munkáját dicséri a 
rovásos helységtáblák felújítása, kar-
bantartása. Terveink vannak még bő-
ségesen, ezért Kerekegyháza kedves és 
érdeklődő közönsége találkozhat még a 
Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesüle-
tével a közelebbi és távolabbi jövőben! 
Addig se felejtsék azonban, hogy „nem 
csak kenyérrel él az ember…”   és hogy 
„ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”    

dr. Kenyeres Tibor

A lapban megjelent anyagokról  bővebb információ  
honlapunkon olvasható!

Elérhetőségeink: Telefon: 70/385-8863
E-mail:  keloegy@gmail.com

Honlapunk: www.lokalpatriotak.kerekegyhaza.net

Az egyik legkedveltebb és leggyakrabban 
használt gyógynövényün a citromfű
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Amikor még nagyvendéglőbe 
jártak a kerekegyháziak, nem 

kínai boltba…
BéRLETI HIRDETMéNy

Alulírottak által közhírré tétetik, mi-
szerint Jászkerekegyháza község tulaj-
donát képező nagyvendéglöi épület, a 
kizárólagos szesz- italmérési jogosult-
ság s egy korcsmáltatási joggal együtt, 
valamint ugyanazon épületben levő és 
a főtérre nyíló bolti helyiség és mellé-
képületei 1893-ik évi január 1-től há-
rom évre terjedő időre f. évi dec. 14-én, 
esetleg december 21-én d. e. 9 órakor a 
községházánál tartandó árverésen ha-
szonbérbe fognak adatni. A vendéglői 
épület s mellékrészei, valamint a kizá-
rólagos szeszitalmérési jogosultság1 évi 
bérlétének kikiáltási ára 2000 frt; a bolt 
és mellékhelyiség évi bérletének kiki-
áltási ára 600 frt. Az árverési feltételek 
a községházánál bárki által a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők vagy levelé-
beni megkeresvényre megküldendők 
lesznek. A kitűzött határnapig a kikiál-
tási ár 10%-ával ellátott zárt ajánlatok is 
elfogadtatnak. Kelt Jászkerekegyházán 
1892. deczember 1-én, Babusa József 
főbíró, Mohácsek Lajos jegyző. 

Budapesti Hírlap 1892. december 11. 

Nyolcvan éve lőterünk is volt...
CéLLövővERSENy
KEREKEGyHÁZÁN 

Kerekegyháza község vasárnap avatta 
fel az OTT támogatásával létesített új 
lőterét. Az ünnepségen Bedő Béla dr. 
üdvözölte a vendégeket és felkérte Kele-
men Kornél dr.-t [országgyűlési képvi-
selő – a szerk.] a lőtér felavatására. Kele-
men Kornél nagyhatású beszéddel adta 
át rendeltetésének a lőteret, amelyet a 
község nevében Sebestyén [helyesen Se-
bestény – a szerk.]  László főjegyző vett 
át. A beszédek után Kelemen Kornél, 
vitéz Hadnagy Domokos és Bosnyák 
József tett lövést a dísztáblára. A meg-
nyitó versenyben a kerekegyházai csa-
pat győzött 1368 ponttal, a rekordhoz 
közeli eredménnyel. Az egyéni versenyt 
Bán Tibor nyerte 281 ponttal. 2. vasvári 
Miklós 281 pont.

Budapesti Hírlap 1935. szeptember 17. 

De mi az a standardírozó  
gyümölcstermesztés?

Árubeváltó telep is pótolhatja a termelő 
szövetkezeteket. vasárnap állította fel 
Kerekegyházán második Árubeváltó 
Telepét a köz tisztviselők szövetkezete. 
A felavató ünnepségen id. Bedő Béla 
dr. orvos üdvözlő beszéde után Perényi 
Zsigmond báró v. b. t. t., a standardiro-
zó gyümölcstermelés szükségességéről 
beszélt, majd Tarján vilmos vezérigaz-
gató azt fejtegette, hogy nincs szükség 
külön költségekkel járó termelőszö-

vetkezetekre ott, ahol a köztisztviselők 
szövetkezete a maga árubeváltó telepei 
révén elvégzi ugyanezt a feladatot külön 
költségek nélkül s emellett pedig ráne-
veli a gazdákat arra, hogy olyan cikke-
ket, olyan minőségben és olyan meny-
nyiségben termeljenek, amit valóban el 
is lehet adni. végül Borbás Gáspár dr. 
ügyvezető igazgató, Kelemen Kornél 
országgyűlési képviselő és Móczár An-
tal földbirtokos beszéde után a gazda-
közönségnek bemutatták az árubeváltó 
telep standardirozó rendszerét.

Budapesti Hírlap 1931. szeptember 29. 

Kis hírek a régi Kerekegyházáról...

Hozzávalók 10 főre:  
gomba 30 dkg, sertéshús 60 dkg, 
vöröshagyma 1 fej, sertészsír 5 dkg, 
sárgarépa 20 dkg, petrezselyem 
gyökér (fehérrépa) 12 dkg, késhegy-
nyi kapor, fehér paprika 2 db, para-
dicsom 1 db, őrölt paprika kávéska-
nálnyi, liszt 4 dkg, levestészta 6 dkg,  
füstölt szalonna 4 dkg, tejföl 2 dl, só, 
őrölt bors ízlés szerint.
Elkészítése:
A hozzávalókat apró kockára vágjuk. 
A szalonnát kiolvasztjuk, a hagymát 

megdinszteljük rajta. Ha kevés len-
ne a zsír, teszünk még hozzá. Rátesz-
szük az őrölt paprikát, a húst, majd 
félkészre pároljuk. 
Ekkor hozzáadjuk a zöldségeket és 
a gombát, majd vízzel vagy csont-
lével felöntjük, ízlés szerint fűsze-
rezzük. A lisztből és a tejfölből ha-
barást készítünk. Behabarjuk, majd 
beletesszük a levestésztát. Ha jól 
összeforrt és minden megpuhult, 
tálalhatjuk a laktató levest.

Jó étvágyat!

Ebben a cikkben gombás ételekről, illetve a 
gombáról ejtünk néhány szót.

A gomba a mi közvetlen környezetünkben 
is megterem tavasztól őszig, és főleg esős, 
langyos napokon nő igen gyorsan. Innen a 
mondás is: Nő, mint a gomba.

Régen a szabad marhajárásokon nagyon sok és sokfajta gomba nőtt, 
Nagyszüleink pontosan tudták, melyek az ehető és a mérges gombák.  
A birkák által látogatott területeken nem lehet gombát találni, mivel a birka 
mindent letarol, kitapos. A gomba tökéletes húspótló, mivel megtalálható 
benne az a tíz esszenciális aminosav, amelyre az emberi szervezetnek szük-
sége van, és azokat főleg állati eredetű fehérjékkel tudjuk bevinni a szerve-
zetünkbe. 

Elkészítése is igen változatos: készíthetjük sütve, főzve, párolva, roston, 
rántva, levesnek, pörköltnek ragunak egyaránt.

Most egy olyan receptet írok le, amit volt osztálytársam, a mindenki által 
ismert Szűcs Bálint jegyzett le. Lassan már a háromnegyed város vagy még 
több ette, illetve eszi a főztjét. Bízom benne, hogy még sok mindenkinek 
tud gasztronómiai örömöt szerezni.

A tartalmas étel neve:

Búhegyi betyárleves

Elődeink ételei
Rovatvezető: Vörösmarti Imre
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1915. március 22-én az Osztrák-Magyar 
Monarchia csapatai hosszas harcok után 
– utánpótlás hiányában – kénytelenek 
voltak feladni a galíciai Przemysl várát. 
Az erődrendszert védő kb. 120.000 kato-
na, köztük számos kerekegyházi is – ha-
difogságba esett. 

A przemysli vár elestének 100 éves 
évfordulójának napján – 2015. március 
22-én – városunk könyvtárában emlé-
keztünk meg az első világháború elfele-
dett katonaköltőjéről, Gyóni Gézáról, és 
versei által azokról a magyar katonákról, 
akik a háború poklában vagy hadifog-
ságban pusztultak el.

Bodor József köszöntő szavai után 
dr. Kenyeres Tibor ismertette és mél-
tatta röviden Gyóni Géza életét és költői 
munkásságát.

A költő 1884. június 25-én született 
Gyónon, és éppen 33 év múlva, 1917. 
június 25-én halt meg Oroszországban, 
Szibériában hadifogolyként egy „rab vac- 
kon fetrengve”. Szíve még mindig orosz 
földben porlad, de talán egyszer majd 
hazatér. Ifjúsága szorosan összefonó-
dik a békebeli magyarság életével és a 
kirobbanó világháború teljesíti be vég-
zetét és szólaltatja meg költészetének 
hatalmas orgonáját. Élete és pályája csu-
pa költészet és romantika. A harcnak és 
szerelemnek, a szenvedésnek és hitnek, 
az igaz emberségnek és magyarságnak 
nagy tehetségű költője, akihez állandó-
an visszavágyódik a magyar lélek.
Estünkön az alábbi versek hangzottak el:

ŐRTŰZNÉL 
(Lengyel Mezőkön, tábortűz mellett című 
kötetből) Siklósi Kristóf  előadásában.

MAGYAR ASSZONY ÍRJA...
Gödényné Borbély Edit előadásában,

KÖNYÖRGÉS HARC HAJNALÁN   
Siklósi Kristóf  előadásában.

CSAK EGY ÉJSZAKÁRA…
bejátszás Gáti Oszkár előadásában,
„Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
Vakító csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne többet.”

TAVASZBÓL A TÉLBE 
(Rabságban című kötetből)

Jakab Alexandra előadásában,  

PRZEMYSL ELESTÉRŐL
rövid ismertetőt tartott

dr. Kenyeres Tibor,

LANTOS ÉNEK PRZEMYSL MEGVÉTELÉRŐL
(Rabságban című kötetből)

Istrate Dominik előadásában,

RAB MAGYAR IMÁJA 
(Levelek a kálváriáról című kötetből)  

Siklósi Kristóf  előadásában.

Balogh István:
GYÓNI GÉZA SZIBÉRIAI ÉLETRAJZA 

című könyvéből ismertetett részleteket 
Bertók István.

„…skorbutban lógtak a fogaink… 
hajdina a megundorodásig… polyva, 

szalma;  éjjel piros csótányok petézték tele 
kenyerünket. Nem zavart; megtisztítottuk 

s korgó gyomrunkba irányítottuk; 
néha teával, de jó volt a szacharinos 

forralt víz is gyakran..”

RAB VACKOKON 
(Rab vackokon című versgyűjteményből)

Molnár Alexandra előadásában,

HALKABBAN...
(Fogságban versgyűjteményből)

Gödényné Borbély Edit előadásában,

KÖNYÖRGÉS  
(Zsoltárok  a sivatagban című 

versgyűjteményből) 
Istrate Dominik előadásában,

ENYÉM-E MÉG? 
(Rab vackokon című versgyűjteményből)

Molnár Alexandra előadásában,

ÜZENET A KÓRHÁZBÓL  
(Sötét hatalmak kezében című

versgyűjteményből)
Gödényné Borbély Edit előadásában.

Különleges és felemelő élmény volt, 
hogy az előadás alatt megindító képeket 
láthattunk az első világháború embert 
próbáló viszonyairól, valamint Miklósa 
Erika a FOGOLYÉNEK című dalt énekelte 
felvételről, emlékezve a hadifoglyokra.

Minden közreműködőnek hálásan kö-
szönjük, hogy ilyen felejthetetlen alkal-
mat teremtettek az érdeklődők számára.

Örömmel töltött el minket, hogy 2015. 
május 31-én – a Hősök Napján – Kecs-
keméten a Deák téri emlékműnél rende-
zett  megemlékezésen Gyóni Géza verse-
it is szavalták a Kecskeméti Színjátszó 
Kör tagjai, akik az általunk rendezett 
megemlékezésen fellépve ismerték meg  
a mára már elfeledett háborús költőnk 
verseit.

                                                       Újvári Gyula

„..csak egy éjszakára”

Gyóni Gézára emlékezünk...

A 2015. március 22-i könyvtári megemlékezés
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A magyar királyi belügyminiszter 
körrendelete 1914. július 30-án. 

„A magyar szent korona országai-
nak vörös kereszt egyesülete dicsérete-
sen buzgólkodott, hogy katonáink, ha 
a haza becsületéért, dicsőségért küz-
denek, szenvedésük enyhítésére kel-
lő eszközökkel rendelkezzenek. Ezek 
az eszközök a mai hadviselés mellett 
elégtelenek… Felhívom tehát alispán 
urat, hogy a vörös kereszt egyesület 
eszközeinek gyarapítására, emberséges 
tevékenységének támogatására most, 
a végzetes események küszöbén a he-
lyi társadalom körében haladéktalanul 
mozgalmat indítson.”

Kerekegyháza História Domusából1: 
„A sebesült katonák kórházi ellátásá-

ra a nagy mennyiségű fehérneműn kí-
vül mintegy 200 db kispárnát – huzattal 
– teljesen elkészítve adományozott a la-
kosság. A katonák téli felruházására hó-
sapkákat és hasmelegítőket, lábszárvé-
dőket készítettek. Erre a czélra az iskola 
2 nagy terme lett berendezve varrodá-
nak és egész szeptember hóban számo-
san dolgoztak ezeken a munkákon.” 

Kerekegyháza község 65/1914 sz. 
határozata2: 

„Főjegyző előterjeszti, hogy a magyar 
állam a háborús állapot költségeire egy 
meghatározatlan összegű kölcsön felvé-

telét határozta el és hogy ezen kölcsö-
nért Magyarország polgáraihoz fordul 
elsősorban is. Ismerteti ezen kölcsön 
előnyös voltát, mely a mellett, hogy 
előnyös tőkebefektetést képez, annak 
jegyzése egyúttal hazafias kötelesség is. 
Nem ajándékot, hanem jó kamatozású 
kölcsönt kér a magyar állam polgáraitól, 
s ezért az elöljáróság nevében is indítvá-
nyozza, mondja ki egyhangúlag a képvi-
selő testület, hogy a magyar állam által 
kibocsájtandó hadi kölcsönből a legelő-
pénztárnak 60.000 koronát meghaladó 
betétjéből 20.000 koronát jegyez a vá-
zolt költségekre. Határozat:  Főjegyző 

által előterjesztett ezen indítvány egy-
hangú lelkesedéssel elfogadtatik, s azon 
feltett kérdésre: Hajlandó-e a képviselő 
testület a magyar állam által kibocsáj-
tott hadikölcsön zárolt kötvényeiből 
20.000 korona erejéig jegyezni – igennel 
szavaztak: Babusa József, André Alajos, 
Móczár Antal, Ficzek Ernő, Sándor Ist-
ván, Kaunitzer Dezső, Langó László, 
Pósfai János, Szenyám Pál, Bán Károly, 
Csonka József, Nagy Pál, Sipos Lajos, 
Altrichter Ferenc, Kaunitzer Mór, Fehér 
Miklós, Bódis Ferenc és Laky László. 
Nemmel senki sem szavazván így tehát 
az előadványban  foglalt elöljárósági in-
dítvány egyhangúlag elfogadtatott.”

Kerekegyháza História Domusából1: 
„A Pénzügyminiszter által kibocsá-

tott hadikölcsön kötvényekre, melyek-
nek 1914. nov. 15-23-ig tartott az elő-
jegyzési ideje, a politikai község 20.000 
koronát, a helybeli hitelszövetkezet 
6.000 koronát, a kerekegyházi Első Ta-
karékpénztár rt. 2.000 koronát jegyzett. 
A lakosság közül a magánosok jegyzése 
összesen kitesz ezenkívül mintegy 10–
12.000 koronát.”

1918-ig összesen vIII. hadikölcsön 
kibocsátásra került sor melyekben Ke-
rekegyháza képviselő testülete összesen 
179.000 korona értékben jegyzett hadi-
kölcsönt, ugyanezen időszakban a köz-
ség éves költségvetése nem érte el az évi 
40.000 koronát.

A magyar királyi belügyminiszter 
rendelete 1915. évi július hó 10-én.

„Néhány hét múlva egy éve lesz an-
nak, hogy ellenségeink háborúra kény-
szerítettek bennünket….e  hosszú idő 
alatt hadban álló több milliós hadse-
regünk élelmezése máris tetemesen 
csökkentette az ország állatállományát. 
….Ebből kiindulva a minisztérium el-
tiltotta a marhahúsnak, borjúhúsnak 
és sertéshúsnak a hét két napján (kedd 
és péntek ) való kimérését illetőleg étke-
ző helyeken való kiszolgálását.”

A magyar királyi minisztérium Mi-
niszterelnöki rendelete, 1915. évi jú-
nius hó 16-án.

  „Az 1915 évi búza, rozs, kétszeres, 
árpa és zab termésének közszükséglet 
céljára zár alá vétetik. …Házi szükség-
let címén fejenként és havonként a jelen 
rendeletben említett gabonaneműkből 
együttvéve 18 kilogrammot lehet csak 
számításba venni.”

... végül a HARANGOK is bevonultak
Egyesületünk 2015. január 30-án tartotta az I. világháborús kiállítás-előadás 

sorozatának második részét a fenti címmel, melyen ismételten szép számban je-
lentek meg érdeklődők.

Rendezvényünkön – az egyesület tagjain kívül – közreműködtek: a Kerekegy-
házi Nyugdíjas Klub tagjai, Szabó László, Kohol Zoltán, Nagy József kerekegy-
házi lakosok, valamint Szeles Imre és Bodor Iván a helyi általános iskola tanulói 
is, akik élőképekkel, kisbírói kidobolással tették még emlékezetesebbé az előadást; 
köszönet érte. Polgár Zoltán keceli fegyverzet- és hadianyaggyűjtő önálló korabe-
li fegyver kiállítása is megtekinthető volt a rendezvény ideje alatt.

Külön köszönetünket fejezzük ki Kollár Balázs atyának, a Kerekegyházi Római 
Katolikus Plébánia plébánosának és Kenyeresné Téglási Annának, a Kerekegyhá-
za-Fülöpháza-Kunpuszta-Kunbaracsi Református Társegyházközség lelkészének, 
hogy lehetőséget biztosítottak számunkra különböző egyházi iratokba, a Historia 
Domusba történő betekintésre, és abból egyes feljegyzések nyilvánosságra hoza-
talára. 

A Kerekegyházi Római Katolikus Plébánia néhai esperese Altrichter Ferenc a 
helyi plébánián őrzött História Domusában meglehetős részletességgel számol be 
a Nagy háború kerekegyházi eseményeiről. Jól illeszkednek ehhez az íráshoz néhai 
Sándor István, a Kerekegyházi Egyesült Protestáns Egyház lelkészének idejéből 
származó presbiteri jegyzőkönyvekben található feljegyzések is.

A rendelkezésünkre álló és bemutatott nagy mennyiségű írásos anyag részletes 
ismertetésére ezen kiadványban természetesen nincs lehetőség. Megpróbáltunk 
azonban úgy szemezgetni belőle, hogy érzékelhető legyen az itthon maradottak, 
vagy korabeli nevén a „hátországnak” nevezett emberek, közösségek mindennapi 
élete, annak nehézségei. 
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A magyar királyi minisztérium Mi-
niszterelnöki rendelete 1915. évi de-
cember hó 27-én.

„Az 1916. évi január hó 10. napjá-
tól kezdődőleg bárkinek naponkint és 
fejenkint  búza-, rozs- vagy  árpaliszt-
ből vagy e gabonaneműek keverékéből 
előállított lisztből legfeljebb 240 gram-
mot szabad fogyasztani….. Ezen gabo-
naneműekből előállított lisztet, kenyeret 
csak a közigazgatási hatóság által kibo-
csátott liszt- és kenyérfogyasztási iga-
zolványok ellenében szabad forgalomba 
hozni, elidegeníteni vagy vásárolni.”

Kerekegyháza História Domusából1: 
1915. A háború egyik következménye 

az élelmiszer drágaság teljes mértékben 
előállott községünkben is. Miután a ga-
bonakészletek az állam szükségletére 
hivatalosan lefoglaltattak, alig kapható 
gabonanemű. Egy métermázsa búzá-
nak most 40 korona az ára hivatalosan; 
a rozsé harminchat Korona; köleskása 
50 korona. Úgyszintén nagy ára volt és 
a katonaság részére igen keresett volt a 
bab és borsó, krumpli.”

Kerekegyháza község közgyűlésé-
nek 49/1914 sz. határozata2: 

„Olvastatott a vármegyei alispán úr-
nak „Segítőbizottságok megalakítása” 
tárgyában kelt 30598/1914. rendelete. 
Képviselő testület a helyi segítő bizott-
ságot Altrichter Ferenc plébános úr el-
nöklete alatt, Sándor István református 
lelkész, Makkos Károly, Langó János, 
Sípos Lajos és Borbély Pál képviselők- 
úgy a községi főbíró (Bódis Ferenc) és 
főjegyző (Laky László), Babusa József 
községi pénztárnok és Ficzek Ernő elöl-
járó személyében megalakítja, s felkéri 
őket, hogy alispán úr fenti rendeletében 
foglalt utasítások értelmében lankadat-
lan buzgósággal eljárni szíveskedjék.” 

Kerekegyháza História Domusából1: 
„Községünk példás buzgalmat fejtett 

ki a hadbavonultak hozzátartozóinak 
érdekében megindított segítő akciók-
ban is. A lakosság körében pénz és ter-
mény adományokat gyűjtöttek erre a 
célra, s rövid idő alatt mintegy 500 Ko-
rona gyűlt össze.”

A háború kitörésekor 260-an vonul-
tak be katonának Kerekegyházáról, 
majd a háború ideje alatt több mint 
700-an, ez a 18-50 év közötti férfi la-
kosság kb. 80%-át érintette. Általánossá 
vált a munkaerőhiány a hátországban.

A honvédelmi miniszter 11.900/1917.  
sz. Körrendelete a cséplőgépészek és 
fűtők felmentése tárgyában: 

„Minősítése: Igen sürgős!....A legény-
ségbeli cséplőgépészek és fűtők, akár a 

mögöttes országban, akár a harctéren 
szolgálnak a póttest parancsnokságok 
által a községi elöljáróságok, illetőleg a 
városi polgármesterek által közvetlenül 
megküldött névjegyzék alapján 1917. 
évi december hó 31-ig felmentendők”

Kerekegyháza község kimutatása2 a 
község területén levő és a cséplés elvég-
zésére hivatott cséplőgépeknek, azok 
tulajdonosának és az azokhoz felmen-
teni kért gépészeknek a fűtőknek, 1917. 
évben: Cséplőgép tulajdonosok: Kuti 
Sándor, Kovács Gábor, Rakita János,-
Rácz Károly, Trepák János, Ebergényi 
Jenő, Ebergényi Jenő, B. Tóth Sándor, ifj. 
Tőzsér István( Kunszentmiklósi  Kere-
kegyháza), Paczu József, Dombi Lajos, 
Kaunitzer Andor, Sípos Lajos, Talapka 
Péter, Pencz. Imre. Gépészek: Kuti Sán-
dor József, Dorcsák József, Rakita János, 
Trepák János, Ebergényi Jenő, B. Tóth 
Sándor, Rácz János, Szabó Lajos, Kon-
dor(Kaunitzer) Dezső, Ordasi Mihály, 
Tapalka Péter. Fűtők: Simon Imre, Pós-
fai Lajos, Krupa György, Rauch vince, 
Faragó Ferenc, Ebergényi János, Juhász 
István, Dorcsák József, Berente Balázs, 
Paczu János, Szmeskó István, vasvári 
Pál, vas Gábor, Rendek József, Muha 
József…”

Kerekegyháza História Domusából1: 
„1915. szeptember 15-én püspö-

ki körlevélben megjelent a Miniszteri 
rendelet, mely kötelességének tette az 
egyházi hatóságoknak, hogy az egyház-
megye területén található harangokról 
pontos kimutatást gyűjtsenek be. Ezen 
rendelet alapján Kerekegyházáról be lett 
jelentve a templomnak 4 harangja, s a 
lélekválság harang, a temetői, és a kun-
kerekegyházi iskolai harang, melyek 
– ha a szükség úgy kívánja – ágyúön-
tésre bevonatnak a kormány által. 1915 
október 18-án kiadatott rendelet, hogy 
a háztartásban található összes bronz, 
réz, nikkel tárgyakat, eszközöket, felsze-
reléseket az állam lefoglalja hadi czélok-
ra. 1916 augusztus hónapban regisztrál-
ták községünkben a réz és fémtárgyakat 
(üstöket, gyertyatartókat, mozsarakat, 
stb.) melyből mintegy 9 méter mázsát 
szállítottak el. 

1916. szeptember 21-én jelentek meg 
a mi plébániánkon a katonaság megbí-
zottjai a harangoknak hadiczélokra való 
átvétele miatt. Mint futótűz terjedt el a 
faluban ennek a híre, s délután 1 óra-
kor midőn búcsúzóul előbb egyenként, 
majd összesen mind a négy harang 
megszólalt, nagy számban gyűlt egybe 
a hívők serege és sírva hallgatta kedves 
harangjainak búcsú szavát. De nem is 
csoda; sok fáradtsággal, nagy áldozatok 

árán szereztük őket, alig négy esztende-
je, s gyönyörű mélabús, szívhez szóló 
hangjukkal valóban büszkeségünk vol-
tak; s most meg kellett válnunk tőlük a 
második – Páduai szt. Antal harangjá-
nak a kivételével. Ágyúérczből kaptuk 
őket, hamar visszatértek vele, ahonnan 
származtak: ágyúnak. 

Szeptember 21-én d.u. 2 órakor kezd-
ték meg a harangok leszerelését: az 
egyes harangokat leeresztették az állvá-
nyokról, s mivel az I. – III.-ik harangok 
nem fértek ki a torony keskeny ablakán, 
előbb összetörték, s a darabokat a torony 
ablakából a templom előtti térre ledob-
ták. A legkisebb harang a Iv. egészben 
lett ledobva, s szerencsésen egészben is 
maradt sértetlenül. A harang leszerelése 
alkalmával a torony épületében semmi 
rongálás nem történt, sem szerencsét-
lenség. 

Az átadott harangok neve: I-ő Szent 
István-harang; III.-ik Szent.Alajos-ha-
rang; Iv. Szent József-harang

Ez idő szerint a toronyban csak a II-ik: 
Páduai szt. Antal harangja van és az öreg 
kis csengettyű, mely a község legelső 
harangja volt. Úgyszintén itt hagyták a 
temetői kis harangot és a kunszentmik-
lósi puszta kerekegyházai harangot; ha 
csak később nem viszik azokat is, mert 
a helybeli ref. Templomból sem vitték el 
most a harangokat, de azok is fel vannak 
ajánlva és azokra is rákerül a sor.

A harangok vasúti elszállítása 1916. 
szept. 22-én d.u. 5 órakor volt.

1916. október hatodikán elszállíttatta 
a katonaság még a toronyban maradt kis 
csengettyűt, mely Kerekegyháza legelső 
harangja volt. Úgyszintén elszállíttatta a 
temetői harangot is. Ugyan ezen napon 
szállították el a református templom két 
harangját is.” 

Jegyzőkönyv a kerekegyházai egye-
sült protestáns egyház egyháztanácsá-
nak 1916. október 4-én tartott gyűlé-
séről 3.

„Jelen vannak: Sándor István lelkész, 
Sipos Lajos gondnok, Pósfai János, Tóth 
János és Szenyám Pál presbiterek. 

Elnök jelenti, hogy a katonai hatóság 
kiküldöttei megjelentek azzal az utasí-
tással, hogy három harang közül kettőt 
leszereljenek és a hadsereg részére el-
szállítsák.

Az egyháztanács beható tanácskozás 
után a középső harang visszatartását 
véli óhajtandónak. Tudomásul veszi a 
felolvasott 555/916 számú püspöki kör-
levelet és a harangátadási ünnepség elő-
készítésével Sándor Istvánt megbízza.  
A gyűlés tartama alatt az összes haran-
gok ½ 7-től ½ 8-ig szóltak …”
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811/1916 Jegyzőkönyv3:
„A kerekegyházai egyesült protestáns 

egyház 2 harangjának a haza oltárán 
történt ünnepélyes áldozásáról.

Jelen voltak: Sándor István lelkész, 
Sipos Lajos gondnok, egyháztanács, a 
hívek és más vallásúak nagy számban – 
1916. október 6 –án.

Reggel 8 órakor a templomban is-
tentisztelet volt, melyen Sándor István 
lelkész ima és egyházi beszéd kereté-
ben búcsúztatta a nagy és kis haran-
got, melyek leszerelve és megkoszorúz 
va útra készen állottak a templomajtó 
előtt.  Istentisztelet után a kocsira tett 
harangokat a lelkész, gondok, egyházta-
nács és iskolás gyermekek kikísérték a 
vasúti állomásra.  A vasúti állomáson a 
Hymnus hangjai mellett megválván ha-
rangjainktól, a bemázsálás, átadás és a 
jegyzőkönyv felvétele megtörtént.”

Végül tehát a HARANGOK is bevo-
nultak Kerekegyházáról!

Az előadás zárásaként három percig 
szólt mindkét templomunk összes ha-
rangja, ezzel is emlékezve a korabeli 
harangok elszállítására és a háborút 
végigharcoló, szenvedő katonákra és 
az itthon maradt hozzátartozókra. 

Számunkra száz év távlatából is ta-
nulságos volt felkutatni, átolvasni és 
közreadni szülőfalunk történetének 
egy nagyon érdekes és értékes sze-
letét.  Tettük ezt annak reményében, 
hogy a ma itt élők érdeklődéssel fogják 
olvasni őseik nevét, szerepét és maga-
tartását, népünk és településünk törté-
netének egyik drámai időszakából. 

A Nagy Háború kerekegyházi ese-
ményeit feldolgozó előadássoroza-
tunk befejező részét egy későbbi előa-
dásban összekapcsoljuk a háborút 
gyalázatosan lezáró Trianoni paktum 
helyi következményeinek feldolgozá-
sával is. 

A Kerekegyházi Lokálpatrióták 
Egyesületének nevében szívesen lá-
tunk minden kedves érdeklődőt!

Bodor   József 
ügyvezető

Lábjegyzet
1 A Kerekegyházi Római Katolikus Plébánia 

Historia Domusából  részletek
2 Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Me-

gyei Levéltára XII. 347. 19. köteg. Kerek- 
egyháza nagyközség iratai, képviselő-tes-
tületi jegyzőkönyvek, illetve Kerekegyháza 
Nagyközség közigazgatási iratai

3 A Kerekegyháza-Fülöpháza-Kunpuszta- 
Kunbaracsi Református Társegyházközség 
presbiteri jegyzőkönyvéből részlet

Felhívás!
Tisztelt Kerekegyházi Polgárok!

Ez év február 6.-án volt 110 éve, hogy átadták a forga-
lomnak a Hetényegyháza-Kerekegyháza vasúti szárny- 
vonalat, amely hatvankilenc évig szolgálta a helyi embe-
reket a személy- és teherszállításban egyaránt.

A „Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete” szeretne a kerek évforduló 
alkalmából EMLéKKIáLLíTáST rENDEzNI A VASúTróL a ma még fellel-
hető anyagokból. A megszüntetése óta (1974) felnőtt generáció nem sokat 
tud erről a valamikor oly fontos intézményről.

Annak ellenére, hogy ez az időszak a „közelmúltnak” tekinthető, nem túl 
sok bemutatható anyag maradt fenn róla. Sajnos ez a relatív rövid idő is elég 
volt arra, hogy a tárgyi emlékek megsemmisüljenek, és ez a valamikor oly 
nagy jelentőségű intézmény az emberek emlékezetéből törlődjön.

Ezért kérjük tisztelettel a város polgárait, akik esetleg valamilyen írásos 
vagy tárgyi emlékkel rendelkeznek a kerekegyházi vasútról, legyenek szíve-
sek a köz érdekében a lokálpatrióta egyesület rendelkezésére bocsájtani. 
Úgy mint az I . világháborús anyagok esetében is, a kiállítás végén mindenki 
– akitől anyagot kapunk – azt hiánytalanul vissza fogjuk szolgáltatni.

Amennyiben szeretnének közreműködni ebben a munkában, kérjük, azt 
valamely elérhetőségünkön jelezzék felénk:

Telefon: 70/385-8863
E-mail:   keloegy@gmail.com 

 Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete

Fotónkon korabeli kenyérjegyek beváltása a Szatócsboltban
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Amennyiben segíteni tudnak az 
eddig  nem ismert tanárok beazo-
nosításában, azt kérjük valamelyik 
elérhetőségünkön jelezzék felénk!

Képes pi l lanatok a múltunkból. . .
A kerekegyházi általános iskola diákjai 1954-ben, középen Kozák Árpádné osztályfőnök

Felső vagyis 1. sor: Bán Katalin, Zmes-
kó Ilona, vörös Klára, André Emília, 
Tóth Mária, Szirtes Mária, Zmeskó Er-
zsébet, Trepák Margit, Almási Eszter, 
Kollár Teréz.

2. sor:  B. Horváth Irén, Sztana Erzsé-
bet, Almási Mária, Gajdica éva, Hor-
nyák Teréz, Darabos Zsuzsanna, Trepák 
Irén, Nagy Katalin, Rakita Zsuzsanna, 
Laczkovics Erzsébet.

3. sor: virág Nagy Margit, Boros Rozá-
lia, Jakab Mária, Furdan veronika, Rozs-
nyói Béla, Furdan Margit, Szabó Ilona, 
Kaldenekker Margit, Kotvics Piroska.

4. sor:  Mongyi Kornélia, Csekő Lídia, 
Benkő Klára, Barvinkó Mária, Pál-Szabó 
Gizella, Danics éva, Kohan Julianna, Re-
ibl Mária, Pál Judit.

Az előző képen látható diákok 56. éves találkozója 2014. szeptember 6-án
Alsó sor:  Benkő Klára, virág Nagy Mar- 

git, Langmajer Katalin, Mongyi Kornélia, 
Kaldenekker István, Sebetka József.

2. sor: Darabos Zsuzsanna, Furdan 
Margit, Rácz Katalin, Pál-Szabó Gizella, 
hozzátartozó, Hornyák Teréz.

3. sor: hozzátartozó, Rozsnyói Béla, Bán 
Katalin, Kotvics Piroska, Lengyel István.

A képeket Mongyi Kornélia bocsátotta 
rendelkezésünkre. Köszönet érte!

A Kerekegyházi Általános Iskola tantestületének tagjai 1954-ben

Ülő sor: (balról jobbra) Ipoly László, 
Kovács Istvánné (Tubi néni), Bertók Ist-
vánné (Kati néni), Németh László, Er-
délyi Jánosné (Batu Rózsi néni), Forgó 
Sándorné(Marika néni), Bíró Laci bácsi.

Középső sor: Bán Ferencné (Kati 
néni), nem tudtuk  beazonosítani, Kö-
kény János, Kökény Jánosné (Maár Ró-
zsa), Kasza Sándor, Kasza Sándorné, 
Kozák Árpádné (Ilus néni).

Hátsó sor: Pencz Istvánné (Lili néni), 
Csernus Dezsőné (Baba néni), Torma 
László, nem tudtuk beazonosítani, Mol-
nár Péter, Hazag  László.  

A képet Bertók István bocsátotta ren-
delkezésünkre. Köszönet érte!


