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Tisztelt Olvasóink, kedves Barátaink! 

Örömünkre szolgál, hogy kétezer-huszonkettőben is készíthetünk helytörténeti olvasnivalót! 

Eddigi lapszámainkat igazi érdeklődéssel forgatták mindazok, akikhez eljutott, hiszen a 

visszajelzésekből erre következtethetünk. Megtisztelő érdeklődésüket, kérdéseiket köszönjük, s 

arra a továbbiakban is számítunk! Településünk önkéntes szolgálatában igyekszünk máshol 

nem vagy alig olvasható – hiánypótló – helytörténeti érdekességeket bemutatni: saját erőnkből. 

Egyre jobban szükséges ez, hiszen ha egy fa esetében a gyökérben a törvény, amely mozgatja, 

nem a szélben; akkor még inkább így van ez az embernél. Sokszor elmondott igazság, hogy a 

szellemi-lelki gyökérzettel nem rendelkező népesség leváltható, lecserélhető, helyettesíthető. 

Mi ennek ellenszeréül kínálunk tartalmas és egyedi olvasnivalót e tavaszban!  

Kedvet ébresztő írás olvasható lapunkban a festőről, Ziegler Németh Ferencről. Nemcsak fest, 

hanem tanít is, ezért tanítványaival is találkozhatnak településünkön, környezetünkben. S ki 

tudja, hátha Olvasóinkból is válik festőtanítvány? Vagy éppen a festő képeinek gyűjtője? 

Lélekemelő művészet nélkül elveszettek vagyunk. Bemutatjuk egyesületünk ez évi három 

túráját is, amelyeken ismerni vélt, de valójában és érdemben kevesek által ismert tájakat, 

településrészeket jártunk be. Igazán szeretni és érteni csak azt lehet, akit, amit ismerünk is. 

Talán először nálunk olvashatnak arról, ki is volt az a Vincze Ferenc, akinek a nyolcvan éve 

nyomtatásában megjelent Kerekegyháza gazdaságföldrajza című doktori értekezése az azóta 

készített helytörténeti írások alapja, s amelyet a helyi érdeklődők is emlegetnek. S talán először 

itt hívjuk fel szíves figyelmüket arra az érdekességre, egy helytörténeti forrásra, amely éppen 

hetvenöt éve keletkezett egy országos jogi néphagyomány-gyűjtési mozgalom során. Ez még a 

régebbi, a háború előtti Kerekegyháza népi jogtudatát mutatja be. Az anyag huszonöt évvel 

ezelőtti közzététele óta nemigen hivatkozott erre senki. Ideje hát jobban begyűjteni 

helytörténetünk forrásait! 

Reméljük, hogy most is tovább gondolásra érdemes írásokkal szolgálhattuk a közjót. Szíves 

eredménye lehet szerény munkálkodásunknak az is, ha néhányan kedvet kapnak ahhoz, hogy 

átnézzék családi irattárukat, könyvespolcuk mélyét. A helytörténetileg érdekes fotókat, 

adatokat pedig bemutatják nekünk, hogy közzé tehessük azokat. Tartsanak velünk ebben az 

esztendőben is, amely jeles és igen érdekes évfordulót hoz el! 

Jó egészséget kíván barátainak a Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete! 

Helytörténet hitelesen és igényesen: 
figyelje a Kerekegyházi Lokálpatrióták rendezvényeit, újságjait! 

www.keloegy.hu 
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Hetvenöt éve gyűjtött kerekegyházi jogi néphagyományok (I. rész) 

Gyűjtötte: dr. Kispál Ferenc betétszerkesztő bíró 
 

Az eddigi kerekegyházi helytörténetírásban még nem említett forrást mutatunk be. E forrás az 1939 és 

1948 közötti időben keletkezett; a Györffy István professzor által kezdeményezett és az 

igazságügyminisztérium által támogatott jogi népéletkutatás keretében. A mai Bács-Kiskun megye 

területéről 8 gyűjtés ismert. Dr. Kispál Ferenc Kerekegyházán gyűjtött jogi népszokásokat, 75 éve, 

éppen 1947-ben.  
 

„Jelentésében egy hosszú és részletes, a társadalomnéprajz, így a jogi néprajz szempontjából lényeges 

településtörténeti bevezető után szól a jogi néphagyományokról. Nem lényegtelen, hogy a gyökereiben 

Jászárokszállás révén a Jászsághoz, Kunszentmárton révén a Nagykunsághoz, Fülöpszállás miatt pedig 

a Kiskunsághoz erősen kötődő települést 1862-beli községi alapítása előtt jászok és kunok, ezt 

követően a magyarok mellett tótok és svábok is lakják. Az etnikain túl a vallási megoszlást is számba 

veszi, s utal a társadalmi rétegződés legjellemzőbb vonásaira. A jogszokások tekintetében az 1947-ben 

végzett gyűjtés kapcsán többször is sajnálkozását fejezi ki, hogy a régi jász és kun szokások már nem 

élnek az erősen polgárosuló községben. Mint élő hagyományt említi viszont a családi jogi szokások 

vázlatos áttekintése során a gyámság sajátos formáját, az özvegyasszony gyámi szerepét, szűkszavúan 

szól a leánykérésről, az egyházi esküvő meghatározó szerepéről, s felhívja a figyelmet az 

örökbefogadás környékbeli gyakorlatára. Az öröklési joghoz fűzött rövid, utalásszerű válaszok egyik 

legértékesebbje a már nem élő, de még tudott jász szokás idézése, amely szerint a lánygyermekek az 

ingatlan vagyonból nem örökölnek, valamint a vagyonmegosztás formáinak részletezése is.” 

E bevezetést Kőhegyi Mihály és Nagy Janka Teodóra írta, a forrást, dr. Kispál Ferenc munkáját pedig 

egészében közzétették a CUMANIA (A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének 

Évkönyve) 15. számában (1998) a Bács-Kiskun megyei jogi népszokások című dolgozatban. Kispál 

Ferenc településtörténeti bevezetőjét – amely Vincze Ferenc: Kerekegyháza gazdaságföldrajza (1942) 

című közismert doktori értekezésére épül – csak a talán nem annyira közismert részeiben közöljük.  

A jogi népéletre vonatkozó anyagot két lapszámunkban idézzük.  

*** 

Kerekegyháza „község Pest vármegye kunszentmiklósi járásában. Törvényszéke, járásbírósága 

Kecskeméten, főjegyzősége Kunszentmiklóson van. 

[A] tavakban és az ún. székekben sok a nád, gyékény, káka, sás, melyet a lakosság kitermel és elad. A 

község és határa erősen fásított. A széles utcákat 2-6 akácfasor szegélyezi. …  

A község területe 1937 óta, amikor Kunkerekegyházát Kunszentmiklóstól visszacsatolják 

Kerekegyházához, 13957 kat. hold. [= kataszteri hold. Régi területmérték, 5757 m
2
 -a szerk.-] … 

Művelési ágak szerint a terület kb. 60 %-a szántó, 15 % legelő, rét, közel 10 %-a szőlő és gyümölcsös, 

6 %-a erdő, 4 %-a nádas, 5 %-a út és terméketlen terület.  

A lakosság kb. 73 %-a őstermeléssel foglalkozik, a fennmaradó rész iparos és kereskedő és dolgozó 

értelmiségi. Az iparosok és kereskedők legnagyobb része azonban őstermeléssel foglalkozik. …  

A lakosság életszínvonala jónak mondható. Bár szántóföldjein a gabonaneműek és a tengeri 

terméseredménye a talajviszonyok folytán az ország(os) átlagon alulinak mondható, ezt a jövedelmi 

kiesést mégis pótolja, sőt talán meg is haladja fejlett szőlő- és gyümölcskultúrájuk és nagyarányú 

baromfitenyészetük. A község heti piacai, különösen gyümölcsérés idején élénkek és forgalmasak, 

azokat számos budapesti és kecskeméti nagykereskedő keresi fel. Ezért a környék kisebb falvainak 

eladó gazdáit is magához vonja. […] 

A község általános helyzetének ismertetése után áttérve a népi jogéletre, szabályként állítható fel, hogy 

a község lakóinak külön jogi élete és jogszokásai nincsenek. Az országos törvényeket és törvényes 

jogszokásokat követik, és általában (el)mondható, hogy bár a lakosság majdnem 3/4-e földműveléssel 

foglalkozik, mégis a foglalkozással járó szükségszerű különbségektől eltekintve, életmódjuk 

elpolgáriasult életforma. Ez a község alakulásával, a nagy városok közelségével, azokkal való élénk 

gazdasági és kereskedelmi kapcsolataikkal, a két világháborút követő szociális és társadalmi 
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átalakulással magyarázható. A község alapítóinak három nagy csoportját képező nemzetiség, a jász, a 

kun és a tót, teljesen egymásba olvadt, különleges népi szokásaikat és hagyományaikat elhagyták. 

Aminthogy népviseletük nincs, ugyanígy nincsenek népi hagyományaik. Külön-külön vizsgálva az 

említett három népcsoport hagyományait és népi jogszokásait sem jutunk más eredményre. Már csak 

egy két igen öregemberben él homályosan őseik régi hagyománya, de ezek kihaltával ezek a halvány 

és megbízhatatlan adatok is elenyésznek.  

Részleteiben vizsgálva a kérdést a személyi jog terén megemlíthető, hogy az özvegyasszony gyámi 

szerepe általános, teljes árvaság esetén az apai ágon legközelebbi felnőtt korú férfi rokont rendeltetik 

ki gyámul. Az elmebetegek, gyengeelméjűek gondnokság alá helyezéséről általában gondoskodnak. 

Ismerik a gyám jogait és kötelességeit. Jutalmat ez utóbbinak nem fizetnek.  

A családi jog terén megemlíthető, hogy a leány vagy legény szabadon választ. Közvetítés gyakran 

előfordul, de azt nem díjazzák. A leánykérés szokásos, a legény kérőkkel megy, akik legközelebbi 

rokonai. A leánykérésnek kötelező szokásai nincsenek. Vagyoni kérdéseket a leánykéréskor nem 

tárgyalnak. Eljegyzést rendszerint tartanak. A gyűrűváltás szokásos, egyéb kötelező formaságai 

nincsenek.  

A házassági jog terén a polgári és egyházi házassági tilalmakat ismerik. Az egyházi esküvőt 

kötelezőnek tartják. A jász közfelfogás [szerint a] csak polgári házasságot nem tartják törvényesnek. 

Második házasság esetén is tartanak egyházi esküvőt. Külön lakodalmi szokásaik nincsenek. Szokásos 

azonban a menyasszonyi tánc.  

A gyermek jogállása tekintetében nincs megemlítésre méltó szokás. A kunok általában reformátusok. 

Ezek gazdagabbjai között dívik az egyke.  

Az örökbefogadás terén megemlíthető, hogy a gyermektelen házaspárok gyakran fogadnak örökbe 

rendszerint a kecskeméti gyermekmenhelyről kihelyezett vagy onnan kiválasztott lelencet. A hatósági 

jóváhagyást megszerzik az örökbefogadáshoz, az örökbefogadott felveszi az örökbefogadó nevét, és 

vagyonjogi vonatkozásban teljesen egyenlő lesz az örökbefogadó fel- vagy lemenőivel. Az 

örökbefogadás felbontása nem fordul elő.” (folytatás a következő lapszámban) 

[Megjegyzés: a betétszerkesztő bíró foglalkozás akkor létezett, amikor a földhivatalok még a 

járásbíróságokon belül működtek és az érdemi földhivatali ügyintézést járásbírósági besorolású 

tisztviselők végezték.] 

káté 

 

Őseink nyomában: 
Redempciós Szent György-napi 

határjárás Kerekegyháza-Kunbaracs közös határán 

2022. április 23-án (szombat) 

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz  
és annak visszaigazolásához kötött! 

Regisztrálni lehet: keloegy@gmail.hu, vagy  
 a 70/335-6541, 70/385-8863 telefonszámon, 

a résztvevők nevének közlésével - csak 2022. április 20. napján 18 óráig!   

 
A határjárás a rendezők által szervezett lovaskocsikon (az ülőhelyek erejéig!),  

vagy gyalogosan teljesíthető! 
A teljes táv: lovaskocsival 23 kilométer, gyalogosan 8 km. 

 

A RÉSZLETEKÉRT FIGYELJE A HIRDETÉSEKET, HONLAPUNKAT! 

 

mailto:keloegy@gmail.hu
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80 éve jelent meg a „Kerekegyháza gazdaságföldrajza”  

című értekezés! 

De ki volt a szerzője, dr. Vincze Ferenc? 

Éppen nyolcvan éve, 1942-ben jelent meg Debrecenben, a Tiszta István Tudományegyetem Földrajzi 

Intézetének közleményeként Vincze Ferenc tanár doktori értekezése, Kerekegyháza gazdaságföldrajza 

címmel. Az alig hetven oldalas értekezés nem csak a kecskeméti megyei könyvtárban található meg, 

hanem jónéhány, a település múltja iránt érdeklődő kerekegyházi polgárnál, családnál, többnyire 

fénymásolatban, de talán, még többen hallottak róla. E munkát vette alapul azóta is minden 

helytörténeti munka: – a lapszámunk további oldalain bemutatandó – Kispál Ferenc az 1947-es 

dolgozatában; majd Pető Melinda a 2000-ben megjelent helytörténeti munkájában, s Hazag László az 

Adalékok Kerekegyháza történetéhez (2007) című kötet településtörténeti fejezetében.  

Ám a szerzőről, Vincze Ferencről, s a településünkhöz való kapcsolatáról meglehetősen keveset tudni, 

hallani Kerekegyházán. Lebbentsük hát fel – talán mi itt először – a fátylat dr. Vincze Ferencről!  

Vincze Ferenc Ferdinánd 1914. június 29-született Szolnokon. Felmenői mind jászladányiak. Apja a 

szolnoki vagonjavító műhely kazánkovácsa volt, később vasúti pályamester. Szolgálati helyei: 

Fülöpszállás, Szabadszállás, Kelebia, Jánoshalma (Terézhalom), Kiskunhalas, otthonuk valamelyik 

vasúti őrházban volt. Középiskoláit Kaposvárott, majd Kiskunhalason 

végezte, ahol érettségizett is. A szegedi egyetemen földrajz-történelem 

szakos bölcsészhallgatóként kezdett, 1942-ben a debreceni 

tudományegyetemen szerzett bölcsészdoktori végzettséget. Utána a 

kecskeméti, magánvállalkozásban működő Diákinternátus nevelője volt 

1939-41-ben. Kecskeméten, 1941 tavaszán kötött házasságot. 1941-től a 

debreceni középfokú gazdasági tanintézet tanára. 1942 őszén beiratkozott a 

debrecen-pallagi Mezőgazdasági Főiskolára, amelyen okleveles mezőgazda 

képesítést szerzett, a nyugati hadifogságból való hazatérése után.  

1946 őszétől a kecskeméti – aranykalászos gazdaképzőként létrehozott – 

Parasztfőiskolán tanít az 1949-es iskolamegszüntetésig. 1950-től a szarvasi 

(1955-től Tessedik Sámuel) Mezőgazdasági Középiskola igazgatója, amely 

1960-tól felsőfokú mezőgazdasági technikummá alakul, ahol 

igazgatóhelyettes; 1970-től pedig a Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntözéses-Meliorációs 

Főiskolai Karává, amelyen főiskolai docens, tanszékvezető (sajnos, a marxizmus-leninizmus tanszéken 

-kt-). (Az iskola 2000-től a Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai 

Kara. Jelenleg a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik Campusa.-KT-) 

Szarvason 43 évet töltött, lelkes szarvasivá vált, 1977-es nyugállományba vonulása után is ott laktak. 

Egyik létrehozója volt a Szarvasi Füzetek című honismereti sorozatnak. Két gyermekük született: 

Ferenc és Sarolta.  

Magáról – egyebek mellett – így írt dr. Vincze Ferenc: „Nyolc önálló brosúrát, füzetet, könyvet írtam. 

Azokban 130 fényképemet közölték. A cikkek zöme országos folyóiratokban jelent meg: Természet és 

Társadalom, Élet és Tudomány, Magyar Mezőgazdaság, Agrártudomány, Természettudományi 

Közlöny, Falusi Vasárnap, stb. Cikkeim száma hatvan. 

Ezekből, illetve az előzőekből 34 foglalkozik Szarvassal. … 

Kicsi híján négy évtizedes pedagógiai tevékenységem során állami rendszeres oktatásban hozzávetőleg 

négyezer tanítványom volt. A hadifogságban szenvedő leventéket és a számos pártoktatási 

tanfolyamokon résztvevő felnőtteket nem számítom ide.” 

Egy érdekes korai munkája még Szegeden, 1939-ben jelent meg: A vasút település-földrajzi hatása a 

Duna-Tisza közén” címmel. 

 Elolvasható az interneten (le is tölthető): 

 http://univ.bibl.u-szeged.hu/56942/1/kogutowitcz_karoly_emlekkonyv_353-379.pdf 

 

http://univ.bibl.u-szeged.hu/56942/1/kogutowitcz_karoly_emlekkonyv_353-379.pdf
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Dr. Vincze Ferenc 1993. december 26-án, Szarvason hunyt el, nyugalmazott 

főiskolai tanárként. Porai a Kecskeméti Köztemetőben nyugszanak. 

Hogy pontosan milyen kapcsolódása volt Kerekegyházához, hányszor és miért 

járt itt, kikkel tartott kapcsolatot, még további kutatásokat igényel, de 

kezdőlépést megtettük. Ami bennünket érdekel, önéletírásában ennyit ír a 

Kerekegyháza gazdaságföldrajza című bölcsészdoktori értekezéséről, idézzük:  

„Disszertációm témáját már Kecskeméten kiválasztottam magamnak: 

Kerekegyháza gazdaságföldrajza. A szegedi professzor, Kogutowicz Károly 

örömmel fogadta. Az anyaggyűjtéssel még 1940 nyarán elkészültem és 1941-ben 

megírtam a dolgozatot. Csak hát Debrecenbe költöztem és így jóval 

kézenfekvőbb ott szigorlatozni, védeni. Felkerestem a tudományegyetemen a 

Földrajzi Intézet tanszékvezetőjét, dr. Milleker professzort [Milleker Rezső (1887–1945), 

földrajztudós, egyetemi tanár, -KT-] és elmondtam a gondomat. Elkérte az anyagot és egy hét múlva 

választ adott, hogy változtatás nélkül elfogadja. A tanintézetben egyik munkatársam kitűnő műszaki 

rajzos volt, ő vállalta a térképek, grafikonok elkészítését. A képanyagom is készen volt, saját 

felvételekkel. Átdolgoztam a disszertációt még egyszer nyomdakészre és a barátom egyik nyomdász 

ismerősével intézte a nyomdai munkát. A nyomdaköltség elég jelentős volt, de hát akkoriban 100 

példányban kellett beadni a dékáni hivatalnak az anyagot. Közben a mezőgazdasági szakoktatási 

főigazgatóság vállalta a 100 példány megvételét a könyvtárai számára. Ebből bejött a nyomdai kiadás 

zöme. Az egyéb kiadásokat én fedeztem. 1942-ben védtem és májusban avattak doktorrá.” 

A felhasznált irodalom:  

Hajóskuktaságtól a tanszékvezetésig. Élet-képek. Dr. Vincze Ferenc visszaemlékezései (szerk: dr. 

Molitorisz Pál. Szarvas, 2010. A Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási 

Kara Agrártörténeti Füzetek 20. kötete) (az első fénykép és az idézetek lelőhelye is)  

A hajóskuktaságtól a tanszékvezetésig (interjú) = Békés Megyei Népújság, 1989. augusztus 15., 5. oldal (a 

második fénykép lelőhelye is) 

A szarvasi agrárképzés arcképcsarnoka (Tessedik Öregdiák Egyesület, Szarvas, 2017., I. bővített kiadás)  

Kenyeres Tibor  
 

Gazdagabbak lettünk! 

Közel három évvel ezelőtt költözött városunkba 

Ziegler Németh Ferenc festőművész, a fények mestere. 

Különös látásmódja, múltidéző képei bizonyítják, hogy 

az élet fontos dolgai nem azok, amiket általában 

fontosnak tartunk. Pénz, pálya, haladás, siker, munka: ha 

arról van szó, hogy megtaláljuk magunkat ebben a 

világban, s érdemesnek ítéljük a benne létezést, akkor 

ezek mind nagyon aprócska dolgok. Az érzések és a 

hangulatok fontosak, melyek lelkünket színezik, s általuk 

a világot is, melyben élünk. 

Képeinek líraisága, ereje megmutatja, hogy mindenütt 

van valami különleges, valami öröm, valami szépség, - 

csak magunkat kell ránevelni, hogy meg is lássuk azokat.  

Munkáiban megelevenedik sok vén tanya, öreg épület, – régi emlékek szólnak elő a csendből s 

segítenek csodává álmodni a múltat. Szívesen fest városképeket, megcsillantja erdők-mezők fényeit, 

portréinak részletgazdagsága lebilincselő. 

Tapasztalatait, tudását nagy türelemmel, szakértelemmel osztja meg szakkörében. A lelkes csoport 

munkáiból – utazó kiállítás keretében – először városunkban, majd Izsákon, Hetényegyházán, 

Szabadszállásán, Nagykanizsán nyílt tárlat. Ziegler Németh Ferenc művészúrnak köszönhetően ezek a 

képek hírül viszik, hogy Kerekegyháza egy különleges értékkel lett gazdagabb.  

-elma- 
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"Ismerd meg határaid" 1. túra 
A Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete (KELO), az idén februártól – májusig ismét indított, szervezett 

helytörténet-kulturális túrákat, "Ismerd meg határaid" címmel. 

Az első ilyen gyalogos határjáró túránkat február 5-

én teljesítettük. Ekkor a kerekegyházi vásártértől 

indultunk és a Kerekegyháza-Fülöpháza határszakaszt 

jártuk végig az 52-es út irányába.  

A 10 órakor induló túra első állomása az egykori 

Huszár malom helyéhez közel volt, ahol Monostoriné 

Marika megismertetett bennünket – az eddig kevesek 

által ismert – egykori malom viszonylag rövid, de 

érdekes történetével.  

Útba ejtettük a kettős kereszttel jelölt Árpád kori Kerekegyháza község templomhalmát, ahol tájékoztatóval, 

mécses gyújtással, himnusszal emlékeztünk az elődökre. Itt elhangzott azoknak a neve is, akik 1559-ben – a 

török adóösszeírások alapján – Kerekegyház falu területén éltek. 

A települések 

határainak újkori 

változása eredmé-

nyezte azt, hogy a 

középkori Kerek-

egyháza, ma Fülöp-

háza határára esik, 

a, Templom sori 

dűlőre. Siklósi 

Gyula azonosította 
a helyszínt, amit 

ma emlékkereszt 

jelöl. 

Innen az 52-es 

út felé haladva 

Faragó Ferenc 

értő kalauzolásával mentünk tovább a Faragó tanyára, majd egészen az 52-es útig.  

                     

A túra hossza 8,2 km volt, így a kevesebbet túrázók a települési határok megismerésén túl, saját 

határaikat is megtapasztalhatták. 

"Ismerd meg határaid" 2. túra 
Egyesületünk második határjárását 2022. február 27-ére szervezte. Ez alkalommal a Kerekegyháza – 

Fülöpháza közötti határszakasz, Kondor tónál lévő részével kezdtük a kb. 6,5 km megtételét, majd a 

Kerekegyháza-Balázspuszta közös határ, Kondor tó melletti szakaszával folytattuk sétánkat. 

Érintettük az 1740-es határok töréspontjait, az S. Nagy tanyát, a Halász tanyát. Bejárjuk a Kondor tó 

medrét és látványosságait, megpihentünk egy útitársunk tanyáján. 
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Igyekeztünk érdekes információkat közölni a határszakaszról, a korabeli tóvidékről, az ottani életről. 

(Pl. az 1928-1934 között működő Szappanszéki Gyógyfürdőről). Kapcsolódó olvasnivaló: Arany 

János: A hamis tanú.  

      

 

"Ismerd meg határaid" 3. túra 

A kora tavaszi utolsó túránkra, 2022. március 20-án került sor. Az első túránk óta egyre növekvő 

csapatunk, ez alkalommal Kerekegyháza kunpusztai része után a Kerekegyháza-Kunadacs közös 

határán sétált.  

 

Felkerestük a kunpusztai Református Templomot, ahol hallhattunk sok újat és érdekeset a jászkun 

önmegváltás (redempció), valamint Kunkerekegyháza, és a templom történetéről. Megemlékeztünk a 

kunpusztai külterületi iskolákról és az ott tanítókról. A hercegegyházi templom helyén állított keresztet 

szalaggal jelöltük, és a Himnusz hangjai mellett, égő mécsessel emlékeztünk. 
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Megálltunk Tóth 

Pál pusztabíró 

tanyájánál  

Közben érin-

tettük az 1740-

es határok törés-

pontjait.  

Felkutattuk a 

Kerekegyháza-

Kunadacs-Kun-

baracs hármas-

határt jelölő ha-

tárkövet. 

Bejártuk a volt kun-pusztai szikes tavak medrét.  Érintettük a betyárgyülekező egykori Cserepes csárda 

helyét, majd megpihenünk a Nagy tanyán. Igyekeztünk érdekes információkat közölni a 

határszakaszról, a korabeli tóvidékről, az ottani életről, a pusztabírói tevékenységről, a "híres" 

Cserepes csárdáról. A Nagy tanyán élvezhetjük a falusi vendéglátást, a "mai csárdában" különleges 

lángoskóstoló várta a megfáradt, 6,8 kilométert megtett túrázókat. Ajánlott kapcsolódó olvasnivaló: 

Gárdonyi Géza: A lámpás. 

 

100 éve így hirdettek: 

„Eladó! Kerekegyházán, a legszebb helyen, a központban, Fő utca 210. szám alatt levő, 

üzlethelyiségnek is kiválóan alkalmas gazdálkodó nagy ház, mely áll 6 szoba, konyha, nagy magtár, 

sertésólak, nagy és bőtermésű gyümölcsöskertből és egy jó ivóvizet tartalmazó kútból. Értekezni lehet 

Kecskeméten, Nagykőrösi-utca 37. szám alatt a tulajdonossal, Kulcsár Istvánnal.”  

[Kecskeméti Közlöny, 1922. március] Vajon melyik épületről lehetett szó?  

 

100 éve így művelődtek: 

Petőfi-ünnepélyt rendezett a kerekegyházi ref. egyház április 30-án a nagy költő születésének 100-ik 

évfordulója alkalmából. A ref. énekkar a „Magyar hiszekegy“-et énekelte. Ruttkay Emma Petőfi 

költeményeket szavalt. Az emlékbeszédet Sándor István ref. lelkész tartotta. Kiss Irén Ábrányi „Petőfi 

visszatér" című versét szavalta. Beöthy Ödön és Patay Gábor dalokat adtak elő. Szalay Sándor 

kántortanító hegedűszólója után a „Mi a haza" című melodráma következett, melyet Szalay Sándor 

szavalt Sándor Lászlóné zongorakísérete mellett. Végül az énekkar Petőfi-dalt énekelt. Az ünnepély 

után táncmulatság következett. A termet a közönség zsúfolásig megtöltötte. Megjelent dr. Mokcsay 

Zoltán főszolgabíró-helyettes is, a kunszentmiklósi választókerület nemzetgyűlési képviselőjelöltje. 

Nagyszámban rándultak át az ünnepélyre Kecskemétről is. Az estély 15 ezer koronát juttatott a ref. 

egyház harangalapja javára. [Kecskeméti Közlöny, 1922. május 4.]  

 
 

 

 

 

 


