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és Boldog Új Évet Kívánunk! 

Szabolcska Mihály:

Karácsony
Egy nap meg egy este
Minden esztendőben:
Szeretném, ha király
Lehetne belőlem!

Ha nem is, ha nem is
Valami sokáig:
Karácsony estétől
Karácsony napjáig.

Karácsony estéjén,
Hogy a csillag támad:
Kinyitnám aranyos
Gyöngyös palotámat.

Minden elhagyottat
Oda gyűjtögetnék,
Sápadozó árvát
Szárnyam alá vennék.

Ha koldus, ha bűnös:
Nagy birodalmamba’
Szerető szó nélkül
Senki sem maradna.

Könnyet ahol látnék:
El azt sem kerülném,
Szép selyem kendőmmel
Szépen letörülném!

…Karácsony estéjén
Minden esztendőben,
Szeretném, ha király
Lehetne belőlem! 

Az új esztendőben is olvassanak min-
ket, várjuk Önöket rendezvényeinken!

Fotó: Ref. templom 1940-ben

Fotó: Bolt 1950-ben

Fotó: Főtér1965-ben
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Azt beszélik...
hogy a vidék legdrágább, másfél méte-

res, rozsdás tehénkötő lánca Kerekegy-
házán van egy földmívesnél. Egy pengőt 
érő lánc miatt per indult a bíróság előtt.  
A per a feljelentőnek és a feljelentettnek 
is 10-10 pengőbe, azon kívül több rend-
beli Kerekegyháza-Kecskemét közötti 
utazásba került. Így az egy pengős lánc 30 
pengőn felüli kárt okozott, közben pedig 
a pereskedő felek kibékültek.

(Kecskeméti Közlöny, 1935. okt. 28-i szám 
„Azt beszélik,” rovat.)

Kilencven éve történt...
„Villanyvilágítás Kerekegyházán
Értesüléseink szerint október 1-én he-

lyezik üzembe Kerekegyháza község vil-
lanytelepét. Összesen 200 házhoz vezet-

ték be a villanyt, több mint 600 lánggal. 
Ezen kívül a község költségére az összes 
középületeket és a templomot is felsze-
relték villanyvilágítással, úgyszintén az 
utcákat is villannyal fogják 1-étől kezdve 
világítani. A villanytelep átvétele a község 
részéről október 17-én történik meg. Az 
átadáson a járás, vármegye és a minisz-
térium képviselői is megjelennek. A vil-
lanyvilágítás bevezetése a napról-napra 
fejlődő község újabb előrehaladásáról 
tesz tanúbizonyságot, mely a község ki-
váló vezetőségének érdeme.” 

(Kecskeméti Közlöny, 1925. szept. 26.)

Balatoni Farkas János esete  
a huszárezredessel

„Érdekes menyegzőre került sor 1907 
októberében a kerekegyházi reformátu-
soknál. A vőlegény Kaszab József, lóá-
poló 28 éves, (tatatóvárosi születésű) 
kecskeméti illetőségű, református ifjú 
volt; a menyasszony Tőzsér Terézia kun-

kerekegyházi illetőségű, 19 éves, katolikus 
hajadon. 

A vőlegény tanúja „gróf Bissingen 
Nándor ezredes” volt; míg a menyasz-
szony tanújaként az ősz községalapítót, 
az akkor 83. évében járó „nagyságos – a 
szerk. Farkas Jánost” jegyezte be az anya-
könyvbe az eskető, Török Lajos helyettes 
lelkész. 

Lehetséges, hogy balatoni Farkas János 
(aki az esküvő után nem sokkal később, 
1908-ban, Nagyboldogasszony napján 
elhunyt) kapcsolatban volt a menyasz-
szony családjával, ezért kérték fel eskü-
vői tanúként. De az is lehetséges, hogy a 
vőlegény tanújának társadalmi állása mi-
att a másik tanúnak hozzá hasonló társa-
dalmi állású vagy tekintélyű személynek 
illett lenni.

Gróf Bissingen-NippenburgNándor  
[Bécs, 1856 – Székesfehérvár, 1937] hu-
szárezredes ugyanis a főrendi ház tagja 
volt, az 1880-1890-es években ország-
szerte híres versenylótartó, futtató, ló-
versenybíró. 1912-től tábornok, 1915-től 

Kis hírek a régi Kerekegyházáról...

A házi kertek két igen fontos évelő 
gyógynövényéről van szó. A természet-
ben tucatnyi menta-féle fordul elő, de 
gyógyászati szempontból ezek a jelen-
tősek.

Borsmenta: a vízi menta és a zöld 
menta kereszteződésével állították 
elő, vadon nem találkozunk vele. Fő-
leg a házi kertek gyógynövénye, ahol 
a talajban nem mélyen kúszó tarackos 
indákkal szaporodik. Korábban nagy te-
rületen ipari alapanyagként is termesz-
tették, de a szintetikus úton előállított 
„mentol” fokozatosan kiszorítja.

A növény szára halványlila színű, 60-
70 cm magas, keresztben átellenesen 
álló sötétzöld levelekkel. Virágzata ösz-
szetett tömör füzér, maguk a virágocs-
kák kékeslila  színűek és július elején 
jelennek meg. A növény minden részé-
ben hordozza  a rá jellemző kellemes 
illatú és hűsítő ízű mentolt.

Teának a virágzás előtt szedett le-
veleit használjuk, de év közben a zöld 
részeiből bármikor készíthetünk teát. 
Reggeli vagy napközbeni üdítő italként, 
de gyógyszerként is használhatjuk So-
kan magában vagy teakeverékekben 

fogyasztják. Étvágygerjesztő, szélhajtó, 
epeműködést serkentő, idegnyugta-
tó, görcsoldó, valamint menstruációs 
zavarokat csillapító hatása van. Ezen 
kívül a húgyutak  fertőtlenítésére, gyo-
mor- és bélhurut, fejfájás, torokbántal-
mak, rekedtség, de még gyulladásokra 
borogatásként is használják Rendkívül 
sokoldalúan alkalmazott gyógynövény. 
Széles körben használja a gyógyszer-

ipar is a gyógyszerek íz- és szagjavításá-
ra, hányinger ellen, köhögés csillapítá-
sára, idegnyugtatóként stb. 

A belőle készített illóolajat mind a 
kozmetikai ipar, mind a szájápoló sze-
reket gyártó ipar (fogkrém, szájvizek) 
valamint a likőr- és élelmiszeripar is fel-
használja.

Fodormenta: Két változatban fordul 
elő a házi kertekben, vízi menta és a 
zöld menta néven. Mindkét fodormen-
ta változat kisebb értékű, mint a bors-
menta, de a kettő közül a zöldmentát 
szélesebb körben használják. Maga 
a növény jól megkülönböztethető a 
borsmentától, mert levelei fodrosak 
és jóval nagyobbak, valamint a rajtuk 
lévő szőrök miatt szürkészöldek. (A vízi 
menta egészen szürke) Népies nevén 
köményes mentának is nevezik, fel-
használásuk megegyezik a fentebb fel-
soroltakkal.

(A szerző megjegyzése: A több tucat 
általam felhasznált gyógynövény  közül 
ez az egyik legkedveltebb. Teakeveréke-
im, házilag készített üdítő- és egyéb ital-
féleségek elmaradhatatlan alkotórésze.)
Felhasznált szakirodalom: A Medicina 
Könyvkiadó, Rápóti J.-Romvári V. Gyógyí-
tó növények.

Dipl. Ing. Rozsnyói Zoltán

Borsmenta és a Fodormenta
(Mentha piperita, Mentha crispa L.)
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A karácsony a szeretetnek és a család-
nak az ünnepe, Jézus születésnapja. 
A karácsonyi népszokások és hiedel-
mek igen sokrétűek voltak. Ország-
szerte különböző csoportok jöttek 
létre, hogy az ünnepet köszöntsék.  
A férfiak és a legények betlehemeztek, 
a gyerekek kántáltak, köszöntötték a 
karácsonyt, a pásztorok sorra járták a 
portákat a termékenységet biztosító 
vesszőnyalábokkal.

Az ünnep fénypontja a karácsonyi la-
koma.  

A falusi házban az asztalt többnyire 
piros csíkos terítővel terítették le, hi-
szen a piros az öröm színe. A karácsonyi 
abrosznak varázserőt tulajdonítottak: 
egészséget és bőséget hozhat. Egyes 
vidékeken az asztal alá szalmát tettek 
a betlehemi jászolra emlékezve. Tettek 
ide gabonával teli kosarat és néhány 
mezőgazdasági szerszámot is.

A karácsonyi ünnep táján már jártak 
a regölők. A regölés termékenységva-
rázsló, párokat összebűvölő és ado-
mánygyűjtő szokás volt. Több fiúból 
illetve legényből álló csapat járta a 
házakat, főleg azokat, ahol eladó leány 
volt.... Ahol nem kellően fogadták őket, 
ott nagy zenebonát csaptak.

A karácsonyi vacsorának számos ha-
gyományos eleme volt. A vacsora vé-
géig a gazdasszonynak azért nem volt 
szabad felállni az asztaltól, hogy a kotló-
sai jól üljenek. Úgy hitték: aki az asztalra 
könyököl, az rövidesen kelést kap. Volt 
vidék, ahol külön terítettek a család ha-
lottainak is. Szinte valamennyi karácso-
nyi ételnek volt mágikus jelentősége.  
A mák, a bab, a borsó a bőséget bizto-
sította, a rontás elhárítására a diót hasz-
nálták, a fokhagyma védte az egészsé-
get, a méz az egész életet édessé tette. 
Aki evett a karácsonyi almából, ha a kö-
vetkező esztendőben eltévedt, az almá-
ra gondolva hazatalált. Azt is hitték, aki 
férges almát választ, a következő évben 
meghal. Általában az alma a szerelem, a 
szépség, az egészség szimbóluma volt.

A karácsonyi vacsora maradványait 
az állatok kapták, ennek is kultikus je-
lentőséget tulajdonítottak.

A karácsonyi fő étel a pulyka, vala-
mint a diós és a mákos bejgli volt.

Ma már szinte mindenki asztalára ke-
rül hal – főleg ponty – halászlé, rántott 
vagy roston sült formában különböző 
köretekkel. Sok családban elmaradha-
tatlan a töltött káposzta, Mákos gubát 
sokan csak karácsonyra készítenek. Ter-
mészetesen ezek elkészítéséhez min-
denkinek megvan a saját tévedhetetlen 
elkészítési módja. Desszertnek divat a 
gesztenyepüré is, de meg lehet próbál-
ni a gesztenyés bejglit is.

Esetleges segítségképpen két egy-
szerűen elkészíthetőmenüsort ajánlok 
karácsonyra:

1. Tejszínes-zöldséges pulykaleves, 
Süllő egészben sütve majonézes burgo-
nyasalátával, csokis-áfonyás tallérok.

2. Karácsonyi citromos halleves csom-
borral, Borzas pulyka majonézes almával, 
mézes müzligolyók.

Most egy gyorsan elkészíthető ha lé-
tel receptjét osztom meg a kedves olva-
sókkal:  HALFILÉ ÍNYENC MÓDON

Hozzávalók 4 főre: 70 dkg ponty vagy 
egyéb halfilé, amit az elkészítés előtt pár 
órával besózunk. 25 dkg gomba, 1 tojás, 
1 kiskanál zsemlemorzsa, 4 szelet sonka, 
4 szelet sajt – lehet Trappista is, de az Ei-
dámi vagy a Baron sajt finomabbá, ízle-
tesebbé teszi. 5dkg vöröshagyma, 5 dkg 
vaj, fél csomó petrezselyemzöld, só, törött 
bors, olaj a sütéshez.

A vajon a finomra vágott hagymát 
aranysárgára pirítjuk, hozzáadjuk a sze-
letelt gombát, sózzuk, borsozzuk, és a 
finomra vágott petrezselymet is hozzá-
adjuk. A tojást felverjük, majd a gombá-
hoz keverjük, és csak annyira melegítjük, 
hogy kocsonyás állagú legyen, és elke-
verjük benn a morzsát is. A halszeleteket 
lisztbe forgatva olajban félig átsütjük, 
majd kivajazott tűzálló tálba, vagy tepsi-
be tesszük a halat, rá  a gombát, a sonkát, 
majd a sajt szeletekkel befedjük, 200 fo-
kon a sütőben 6-8 perc alatt készre sütjük. 
A köret lehet burgonyapüré, aszalt szilva, 
vajon párolt sárgarépa, brokkoli. Kinek 
-kinek ízlése szerint.

Jó étvágyat kívánok a karácsonyi 
menükhöz,és egyben boldog kará-
csonyt, valamint eredményes, békés, 
boldog új évet a város minden lakó-
jának!

Elődeink ételei
Rovatvezető: Vörösmarti Imre

altábornagy, 1914 végétől 1915 végéig a 
m. kir. 11. honvéd lovashadosztály pa-
rancsnoka. 1916-ban altábornagyként 
vonult nyugállományba; magyar és né-
met uralkodói kitüntetésekkel.  

Annyi bizonyos, hogy a Nagy Háború 
előtti Kerekegyházán nem sok huszárez-
redes fordult meg. Feltehetően balatoni 
Farkas János pedig idős korában is meg-
felelő egészségnek örvendett, ha esküvői 
tanúként meg tudott jelenni. KT”

A trigámista Kerekegyházán 
bukott le 110 éve

Regényes élet. A kecskeméti királyi 
törvényszék regényes bűneset fölött 
hozott ítéletet. Bironyi Lázár Lajos, aki 
születése helyét sem tudja, szüleit soha 
sem ismerte, 22 éves korában mint pos-
tahivatalnok sikkasztott és ezért három 
évi börtönt szenvedett el. Kiszabadul-
va, becsületes életet kezdett és bejutva a 
máV-hoz, szorgalmával rövid idő alatt 
felküzdötte magát állomásfőnökségig 
és időközben Nagyváradról nőül vet-
te Orosz Emíliát.  Néhány évi házasság 
után az igazgatóságnak titkon följelen-
tették, hogy Lázár fegyházviselt ember. 
Ekkor le kellett mondania. Azután egy 
magánvasutnál nyert alkalmazást, de 
ifjúkori bűne miatt innen is távoznia 
kellett. Felesége gyermekeivel elhagyta. 

Az elkeseredett  ember erre öngyil-
kosságot követett el, de megmentették. 
Szabadulni akarva a szerencsétlen Lázár 
névtől, kikérte elhunyt sógora tanítói 
oklevelének másolatát és meg is válasz-
tották Kedves községben, de kikötötték, 
hogy meg kell nősülnie. Elvette tehát 
Kis-Zomborból müller máriát, mint 
Oroszi Sándor. 

Később egy kis községbe került, a hol 
az iskolát államosították és ott letette 
az esküt Oroszi Sándor nevében. Lelki-
ismerete azonban furdalta és félt, hogy 
fölfedezik, ezért lemondott és községi 
tanítónak ment. A nyomor miatt azon-
ban felesége otthagyta. 

Néhány évvel ezelőtt Jászkerekegyhá-
zára került, a hol beleszeretett egy zsi-
dólányba, akit feleségül is vett. Ez volt a 
harmadik törvényes házassága. Itt lelep-
lezték. Bironyi Lázár Lajos töredelmesen 
bevallott mindent és a szerencsétlen em-
bert, a ki most hatvan éves, a kecskeméti 
törvényszék két és fél évi börtönre ítélte.

(Budapesti Hírlap 1905. nov. 7.)

A lapban megjelent anyagokról  bővebb információ honlapunkon olvasható!
Elérhetőségeink: Telefon: 70/385-8863

E-mail:  keloegy@gmail.com  Honlapunk: www.lokalpatriotak.kerekegyhaza.net
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De ez nem mindig volt így!
Elődeink idejében a betegséggel, bal-

esettel kapcsolatos teendőket a települé-
sünk körzeti orvosa látta el. Hozzá vitték 
a beteget, vagy őt lehetett riasztani bal-
esethez, sérült ellátásához.

Nem volt mentőszolgálat! A csendőr-
ség látta el a közbiztonsági feladatokat 
lóháton és gyalogosan közlekedve. Azo-
kon az éjszakákon, mikor hangos dör-
gésekkel, villámokkal tarkított zivatarok 
zúgtak, az emberek éjszaka felriadva, ag-
gódva kémleltek körül, hogy a saját por-
tájuk rendben van-e, de körbenézték az 
ég alját, hogy valahol a villám okozott-e 
tüzet, elkel-e a segítség? 

még sokan élnek közöttünk olyanok, 
akik a katolikus templom tornyából 

kémlelték a vidéket aratás idején tűz-
őrségben állva. A település egészére 
legnagyobb veszélyt jelentő, az életet, 
a termést és a vagyont elemésztő tüzek 
jelzésére templomaink harangjai egy-
ben vészjelzőként is szolgáltak ezekben 
az időkben. A harang félreverésének 
hangjára riadt falu lakói összefutottak 
és egy emberként mentették a tűz elől, 
ami még menthető volt emberben, jó-
szágban, vagyonban. Oltották a tüzet, 
önzetlenül védték a másét, hiszen soha 
nem tudhatták, hogy holnap ki szorul rá 
mások segítségére. 

Az 1920-as évektől kezdve ezt a mun-
kát településünkön már önkéntes tűzol-
tóság is végezte, elsősorban ők oltották a 

tüzet, és irányították a lakosság segítsé-
gét a tűzoltás során.

Sorainkban településünk múltjából 
idézünk fel a Kecskeméti Közlöny 1934. 
október 10-i számában megjelent tudó-
sítást, amely egy – az egész falura nagy 
veszélyt jelentő – tűzeseményről tájékoz-
tatta az olvasókat:

„Leégett a kerekegyházi malom.
Hajnalban gyulladt ki az épület belseje, 

aharang félreverésére a vészes tűzhöz fu-
tott az egész község. Csak a kormos falak 
és a füstölgő romok maradtak meg a ma-
lomból. A kár 150.000.– pengő.

„Ha a szél fúj, kigyulladt volna a fél 
falu” – mondják a kerekegyháziak, akik 
hálálkodnak az áthívott kecskeméti tűzol-
tóknak a mentési munkáért.

A vasárnapra virradó hajnalon vészes-
harang-kongatásra s óriási fényességre 
ébredtek Kerekegyháza lakói. Körülbelül 
háromnegyed négy óra tájban kigyulladt 
a harminchét éve üzemben álló Kaunitz-
er-féle malom, amely messze környék 
egyetlen legnagyobb napi három vaggon 
gabona őrlésére berendezett malma volt 
s rövid egy óra alatt leégett úgy, hogy 

közben a belső berendezés megmentésé-
re még csak gondolni sem lehetett.

Sörös István, az üzemnél állandó alkal-
mazásban lévő éjjeli őr vette észre elsőnek 
a tüzet, fellármázta főnökét, Farkas Zol-
tánt s a malom udvarán lévő épületben 
lakó háznépét. Ekkor már nagy lángokkal 
égett a tűz a malom belső részében, az 
u.n. kása malomban s hirtelen terjedt to-
vább. A hajnali álmát alvó községben még 
senki sem volt talpon s időbe került, még 
az éjjeli őr embereket tudott összeszedni 
s a közeli községházán lévő tűzoltófecs-
kendőt a veszedelem színhelyére tudták 
vontatni. Közben felverték a harangozót 
is s az hosszú időn át kongatta a katoli-
kus templom harangját, mire egy-kettőre 
megelevenedett a falu s a nappali világos-
ságot keltő tűz fénye mellett tódult a la-
kosság a nagy malom felé.

Sebestény László községi főjegyző 
az elsők között termett a tűznél s ami-
kor látta, hogy a hatalmas tűz könnyen 
okozhatja az egész község katasztrófá-
ját, telefonon a kecskeméti tűzoltóságtól 
kért segítséget.

Közben tombolt a tűz s a malom leg-
újabban nagy költséggel átalakított és tö-
kéletesített berendezése hamarosan a tűz 
martaléka lett. Toronymagasságig csaptak 
fel a lángok az égő tetőből, nagy robbaná-
sok dörrentek az épületből amint egy-egy 
zártabb részen az ott felraktározott őrle-
mény kigyulladt. Egy-egy tűzfal s a sok 
beépített gépalkatrész óriási robajjal om-
lott le s többszáz méterre repült szét az égő 
zsarátnok. Félő volt, hogy a közelben lévő 
házak mind áldozatai lesznek a vésznek.

Szerencséje volt a főkép nádas há-
zakból épült falunak az úgyszólván tel-
jes szélcsend s csak ennek köszönhető, 
hogy a községben más kár nem esett, 
mert ha a legkisebb szél fúj, a község fele 
leég, a malom ugyanis a Fő-utcán, a falu 
közepén épült.

Mindannyian felkapjuk a fejünket, ha az utcáról hangos sziréna hangját halljuk.  
A szirénaszó felborzolja a kedélyeket, a veszélytől való ősi félelem ragad el egy pil-
lanatra minket. Belénk villan, hogy valahol emberek bajban vannak, esetleg min-
ket is érinthet a dolog! Egy pillanatra megállunk és arra figyelünk, hogy merre 
halad a szirénázó jármű. A hang alapján próbáljuk kitalálni, vajon mentő, rendőr 
vagy tűzoltó siet-e a bajba jutott segítségére. Találgatjuk, mihez kellhet a sietős se-
gítség? Reméljük, hogy a segítség időben érkezik, és  gyarlón abban bízunk, hogy 
nem rokonunk vagy ismerősünk a bajba került! A hang távolodásával, elhalásával 
aztán folytatjuk a munkánkat. Lehetőségünk szerint próbálunk tájékozódni, hogy 
mi történt, de alapvetően megnyugszunk, hiszen a hangos sziréna azt is jelenti, 
hogy már útban van a segítség.  Az erre hivatott szervezetek jól képzett munkatár-
sai már elindultak a bajba jutotthoz, járműveik fel vannak szerelve a segítségnyúj-
tásához szükséges eszközökkel, felszerelésekkel. Mi szakértelem hiányában vajmi 
keveset tudunk tenni, vagy hathatósan segíteni. 

„Ha a szél fúj...”

Kecskeméti Közlöny 1936. október 10-ei száma
(Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára)

Kaunitzer malom 1920-as években a 
községháza felöl

Sebestyén László főjegyző, 
ipari biztos

(Forrás: Balatoni Farkas János helytörténeti 
gyűjtemény, Kerekegyháza)
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Fél hat tájban érkezett vágtatva a 
kecskeméti tűzoltóság locsoló autója öt 
emberrel, élükön Kónya Imre parancs-
nokkal. A derék kecskeméti tűzoltók 
azonnal munkához láttak s rövid idő 
alatt végét vetették a tűznek s annak to-
vább való harapózását meggátolták. 

A felkelő nap már nem talált a jóhí-
rű kerekegyházai malomból mást, csak 
a kormos falakat és füstölgő romokat.  
A gabona- és örleménykészletből az ön-
feláldozó személyzetnek és az önkéntes 
tűzoltóságnak mindössze kb. ötven mé-
termázsát sikerült az épületből kihor-
dani. Különösen kitüntették magukat a 
kerekegyháziak közt Beliczay János és 
Bíró Béla.  A malom, mint értesülésünk, 
tűzkár ellen 85.000 pengőre volt bizto-
sítva, de, hozzáértők szerint 150.000 
pengőre rúg azaz összeg, amelyből újjá 
lehetne építeni úgy, ahogy azelőtt állott. 
A tűz keletkezésének okát a mányi csen-
dőrtiszthelyettes által vezetett nyomozás 
még nem állapította meg.

Sebestény László községi főjegyző 
megkérte munkatársunkat, hogy ez-

úton is tolmácsoljuk Kónya Imre tűzol-
tóparancsnoknak a nagy bajban nyujtott 
hathatós segítségért Kerekegyháza hálás 
köszönetét.”

A cikkben szereplő malom Kaunitz-
er Andor által alapított gőzmalom volt, 
mely 1897-ben kezdte meg működését 
a környék ekkor legkorszerűbb és egy-
ben legnagyobb teljesítményű malma-
ként.  Épületegyüttese – amely mellett 
egy lakóház is volt – a mai Fő utca 62-
66. számok alatt, Domján István lakása, a 
„Csirkefogó” húsbolt épülete és Pál Ferenc 
lakóépületének területén helyezkedett el. 

Kaunitzer Andor az 1900-as évek ele-
jén a „Nagy háború” kitöréséig községi 
elöljáró is volt településünkön. A tűzeset 
idején már Kaunitzer Andor veje, Farkas 
Zoltán működtette a malmot. Sajnos róla 
nem találtunk fel eddig fényképet, de a 
Kecskeméti Közlöny 1934. augusztus 
19-i számában(2 hónappal a tűzesetet 
megelőzően) Král Ervin – több kere-
kegyházi polgár karikatúrájával együtt 
– jelentetett meg róla egy karikatúrát 
„Kerekegyházi panoráma” címen. Itt ga-
bonakereskedőként tüntette fel.

A tűzesetet követően a malom nem 
épült újjá, a romokat elbontották. Saj-
nos eddig a cikkben szereplő Bíró Béla 
kilétét sem sikerült felkutatni, így arra 
kérjük az olvasókat, hogy aki Bíró Béla 
kilétének beazonosításában tud segíteni, 
valamelyik elérhetőségünkön legyen szí-
ves tájékoztatni minket.

Beliczay János – a cikkben is említett 
Beliczay János fia –, aki mára már jó 
egészségben maga is a 90. évében jár – a 
következőképpen emlékezik a történtek-
re: ” Édesapám volt az ipartestület jegy-
zője, így mi az ipartestület székházában 
laktunk a 30-as években.(Volt Hantó ál-
latorvos, előtte Kovács Ferenc malomtu-
lajdonos háza, a mai Andrássy Gyula u. 

61. szám alatt. a szerk.) Ebben az időben 
az édesapám a Fő téren a község tulajdo-
nában lévő helyiségben működtetett egy 
lakatosműhelyt.

 Az udvarban volt a tűzoltó szertár, 
amely a mi (mármint édesapám) keze-
lésünkben állt, meg a toronyóra szervi-
zelése, ezért cserébe a lakatosműhelyt 
használhattuk. A szükséges karbantartó 
munkákat kellett ellátni, sőt édesapám 
még a tüzet is oltotta.  még arra is em-
lékszem, hogy amikor a nagy malom 
égett, akkor verték az ablakunkat, hogy 
tűz van, és apám is szaladt oltani a tü-
zet. Az éjszakában még sokáig lehetett 
hallani robbanásokat, ahogy a liszt a tá-
rolókban berobbant. Farkas Zoltánékkal 
apám jó viszonyban volt, aki a tűzesetet 
követően borkereskedéssel foglalkozott. 
Később aztán Pestre költöztek, a Fő ut-
cai lakásukat Horváthék vették meg, és 
Horváth Marika tanítónő lakott benne a 
40-es években. Farkas a volt Horthy lige-
ti Dunai Repülőgépgyár helyén működő 
autógyár anyagbeszerzési osztályveze-
tője lett. Én itt találkoztam vele utoljá-

Beliczay János lakatosmester, 
ipartestületi jegyző

(Forrás: Balatoni Farkas János helytörténeti 
gyűjtemény, Kerekegyháza)

Farkas Zoltán gabonakereskedő
(Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kis-
kun Megyei Levéltára, Kecskeméti Közlöny 

1934. augusztus 19-i szám)

Beliczay János hirdetése a Kerekegyháza 
újságban

(Forrás: Bács-Kiskun Megyei
Katona József Könyvtár, Kerekegyháza c. 

újság, 1936 februári szám)

Kaunitzer Andor gőzmalma
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ra…..” Nagy tisztelettel köszönjük szíves 
visszaemlékezését Beliczay Jánosnak, és 
további jó egészségben megélt, hosszú 
életet kívánunk neki.

A korabeli cikkünkben felidézett ön-
zetlenül segítő elődök méltó utódai 
vigyázzák a mai településünket a Kere-
kegyházi Önkormányzati Tűzoltó Pa-
rancsnokság munkatársaiként, segítő-
iként. Ők már nemcsak Kerekegyháza, 
hanem a környező települések tűzoltási, 
katasztrófaelhárítási és műszakimentési 
feladatait is ellátják, számos egyéb fel-
adatuk mellett. Évente közel száz esetben 
vonulnak és mentenek életet, vagyont, 
nyújtanak segítséget a bajba jutottaknak. 
mára már komoly technikai eszközök 
és nagy szakmai felkészültség kell ezen 
beavatkozások gyors és hatékony elvég-
zéséhez. mi sem jelzi jobban az itt dol-
gozók szakmai felkészültségét, mint az, 
hogy 2015-ben az Országos Tűzoltó 
Szakmai Versenyen a parancsnokság 6 
fős csapata Önkormányzati Tűzoltó Pa-
rancsnokság kategóriában 68 csapatból 
IV. helyezést, összevont ÖTP, Tűzoltó 
Egyesület és Létesítményi Tűzoltóság 
kategóriában pedig VI. helyezést ért el. 
Ebben a kategóriában olyan nagy vetély-
társak is voltak az ellenfelek között, mint 
a Paksi Atomerőmű, a Dunai Finomító 
vagy más nagy ipari üzemek csapatai. 
Így még nagyobb érdem az általuk elért 
nagyon jó eredmény. A csapatból Halász 

Viktor gépjárművezető kategóriában or-
szágos első helyen végzett mind az ÖTP, 
mind az összevont kategóriában. méltán 
lehetünk büszkék szakmai felkészültsé-
gükre és elért eredményeikre, amelyhez 
ezen írásban is gratulálunk. 

Nyugodtan bízhatunk szakmai fel-
készültségükben, annak magas szintű 
gyakorlati alkalmazásában. „Biztos ke-
zekben” van vagyon- és életvédelmünk 
ezen része!

Bodor József

Korabeli tűzoltó járművek
Kerekegyházán

(Forrás: Kerekegyháza ÖTP)

A csapat tagjai balról jobbra: Halász Viktor, Igaz István, Oskolás István, Bozsik Pál, 
Pongrácz Béla, Hirmann László

Az előző számunkban a képes pil-
lanatok a múltunkból rovatban kö-
zöltünk egy fényképet 1954-ből, ame-
lyen a Kerekegyházi általános Iskola 
tantestülete volt látható. Sajnos nem 
tudtuk beazonosítani a képen látha-
tó összes pedagógust, így arra kértük 
Önöket, hogy legyenek segítségünkre 
a képen látható, két addig ismeretlen 
tanárnő megnevezésében.

Az Önök jelzé-
sei alapján sikerült 
beazonosítani a hát-
só sorban középen 
álló eddig ismeretlen 
tanárnőt, aki Verdon 
Katalin volt. Verdon 

Katalin – az Önök által közöltek sze-
rint – Fehér Jánosné édesanyjánál la-
kott albérletben Szabó Katalin (Bertók 
Istvánné) tanítónővel együtt a Rákóczi 
utca 71. szám alatt a Bodor féle házban 
(a mai Csupor ház), amikor Kerekegy-
házára került. Katalin az 50-es évek vé-
gén Kecskemétre költözött. Sajnos ma 
már nincs köztünk sok más, a képen 
látható pedagógussal együtt. 

Boda Lászlóné kedves olvasónk 
kivágott és eljutatott hozzánk a Petőfi 
Népe 2015. július 17-ei számából egy 
gyászjelentést, melyben a gyászoló 
család arról értesíti az olvasókat, hogy 
Czúcz Andrásné Verdon Katalin gyé-
mántdiplomás tanítónő életének 85. 

évében 2015. július 07-én elhunyt. Így 
e sorokkal is tisztelettel emlékezünk 
Czúcz Andrásné Verdon Katalin pá-
lyafutásának kerekegyházi éveire.

Malecz Istvánné 
kedves olvasónk fel-
hívta a figyelmünket, 
hogy a hátsó sorban 
balról a másodikként 
látható pedagógus 
neveként Csernus 
Dezsőné került fel-

írásra a kép mellé, de a név helyesen 
Cserhalmi Dezsőné.

Ugyancsak tőle szár-
mazik az az információ 
is, hogy a másik isme-
retlen pedagógus hölgy 
valószínűleg Hargitai 
Katalin lehet, aki ké-
sőbb elkerült Kerekegy-
házáról és az Operaház 

énekkarában énekelt. Úgy emlékszik 
rá, hogy Hargitai Katalint  ifj. Sebes-
tény László – a volt kerekegyházi fő- 
jegyző fia – vette el, és akkor költözött 
fel Budapestre. Sajnos Ő sincs már 
közöttünk 2014 őszén elhunyt. Kere-
kegyházán temették el az André csa-
lád sírboltjába, ahol a Sebestények is 
nyugszanak. 

Köszönjük Önöknek azt a sok-sok 
személyes és telefonos visszajelzést, 
amivel a segítségünkre siettek.

Hargitai 
Katalin

Cserhalmi
Dezsőné

Verdon Katalin

Egy képünk utóélete...


