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Az új harangok felszentelése  
1931. május 3-án Kerekegyházán  
a katolikus templom bejáratánál. 
A képet Bűn Károlyné olvasónk  

bocsátotta rendelkezésünkre.  
Köszönet érte!

Kedves Olvasó! 2015. augusztusi szá-
munkban beszámoltunk arról, hogy 
1916. szeptember 22-én hadi célokra 
lefoglalta és elszállította a katonaság a 
katolikus templom három harangját, 
valamint 1916. október 6-án a katoli-
kus templom csengettyűjét és ez egye-
sült protestáns egyház 2 harangját is. 
„Ágyúércből kaptuk őket, hamar visz-
szatértek vele, ahonnan származtak: 
ágyúnak.” -Mindkét templomunkban 
egy-egy harang maradt és szolgálta a 
közösségeket.

Az itt élők nem nyugodtak bele a 
harangok elvesztésébe. Folyamatosan 
arra törekedtek, hogy a háborút kö-
vető gazdasági válság ellenére is ismét 
harangok hangja hívja és tájékoztassa a 
településen lakókat. Ezért összefogtak, 
táncesteket, színházi előadásokat szer-
veztek. Azok bevételét a harang -alap 
javára felajánlották, a saját vagyonuk-

ból gyűjtés során áldoztak. Tiszteletet 
érdemel kitartásuk és hitük.

A harangok pótlásával kapcsolatos 
események bemutatását néhai Altrich-
ter Ferenc esperes-plébánosunknak a 
Kerekegyházi Római Katolikus Plébá-
nia Historia Domusába ezzel kapcso-
latosan tett bejegyzéseiből idézzük fel. 
Külön köszönetünket fejezzük ki Kol-
lár Balázs atyának, a Kerekegyházi Ró-
mai Katolikus Plébánia plébánosának, 
hogy lehetőséget biztosított számunk-
ra különböző egyházi iratokba, a His-
toria Domusba történő betekintésre, és 
abból egyes feljegyzések nyilvánosság-
ra hozatalára. 

„1922. Péter – Pál napján Kozák 
Árpád helybeli tanító indítványára a 
helybéli plébános az Amerikában élő 
kerekegyházai hívekhez hosszabb fel-

85 esztendeje történt...

A katolikus templom harangjainak pótlása 

Folytatás a 2. oldalon
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szólítást intézett, amelyben buzdítja 
őket, hogy a háborúban elvitt haran-
gok helyett beszerzendő új harangok-
hoz Ők is indítsanak gyűjtést maguk 
között. Ezen felszólításra 1923.január 
31-én kelt levelében Gáspár István és 
Turányi Péter Amerikában élő Kere-
kegyháziak arról értesítik a plébánost, 
hogy a gyűjtést ők vették a kezükbe és 
már is szép eredményt értek el, s ké-
rik, hogy amint a felszólító levél is je-
lezte, ha oly összeget gyűjtenek, hogy 
abból egy harangot lehet öntetni a 
harang felirata legyen: „Az Ameriká-
ban élő kerekegyházi hívők ajándéka” 
a harang keresztszülei pedig legyenek 
Szikora József és Sztricsek Zsuzsanna 
kerekegyházai lakosok. A harang vé-
dőszentje pedig legyen Szent József.

1923. április 30-án kelt levelükben 
pedig értesítenek, hogy a begyűlt ösz-
szeget, 170 dollárt – 5 dollár posta-
költség levonásával – postára adták, s 
egyben küldik az adakozók névsorát.

1923. pünkösd másnapján a plébá-
nos buzdításul a szószékről az egy-
begyűlt híveknek felolvasta az ameri-
kaiak leveleit, az adakozók neveit és 
adományait, s felszólítá a híveket, hogy 
e szép példán buzdulva ők is lehető-
ségük szerint járuljanak hozzá az új 
harangok beszerzéséhez. Az amerikai 
adakozók névsora a következő:
Bíró Mihály 15 dollár   
Kocsis János és Nagy Rozália 5 dollár
Szikora János 10 "
ifj. Vörös Márton és  
Gáspár Teréz 5 "
Peczelák József  10  "
Gyuris József  5 "
Hanulják Vendel  10 "
Valter József  5 "
Boczek István 10 "
Czingel János 5 "
Péli István  10 "
id. Zakopcsán János és neje  5  " 
Gáspár István 5 "
ifj. Zakopcsán és neje  5 "
Turányi Péter 5  "
Berleczki István 5 "
Vantuch Mihály 2,5 "
Boczek György 2 "
Pavelka Mihály 2 "
özv. Boczek Györgyné 2 "
özv. Szalai Jánosné 2 "
Turányi Mihály 2 "
Zakopcsán István 2 "
Péli Istvánné 2 "
Ezen kívül adakoztak a következő ide-
gen amerikaiak:
Móricz Gyula 2,00 dollár
Klusztlai Gyula 1,00 dollár

id. Vörös Márton 2,00 " 
Manojlovits Mihály 1,00 "
Farkas Mátyás 2,00 "
Panyi István 1,00 "
Luskovi Ádám 2,00 "
Kriston Pál 1,00 "
Puskás László 1,00 "
Szernkó József 1,00 "
Horváth Vendel 1,00 "
Balog Károly 0,50 "
Varga János 1,00 "  
Kulcsár Károly 0,50 "
Horváth István 1,00 "
Tóber Ádám 0,50 "
Varga Lajos 1,00 "
Néber Péter 0,50 "
Varga Mihály 1,00 "  
Szabó Gergely 0,50 "
Nagy Károly 1,00 "
Molnár Mihály 0,50 "
Zsidó Károly 1,00 "
Varga Gábor 0,50 "
Kollár Márton 1,00 "
Horváth János 0,50 "
Kovács Pál 1,00 "
Kacsúr József 0,50 "
Vámos Mihály 1,00 "
Pugyis Tivadar 0,50 "
Papp Gáspár 1,00 "
Jacsó József 0,25 "
Névtelenek 8,50 "

Az egyháztanács, felbuzdulva az 
amerikaiak áldozatkészségén, egyik 
gyűlésében úgy határozott, hogy az 
egyháztanács tagjai tehetségük szerint 
harang-kilókat ajánlanak meg, aszerint 
a következő ajánlatok tétettek meg:
Borbély József  5 kg
Makkos Károly 2 kg
Bodor Menyhért 2 kg
Borbély Pál 2 kg
Dr. Móczár Antal 5 kg
ifj. Czarbol Ferenc 1 kg
id. Móczár Antal 5 kg
id. Czarbol Ferenc  1 kg
Langó László 5 kg
Bódis Ferenc 2 kg
André János 3 kg
Kozák Árpád  1 kg
Dr. Bedő Béla 2 kg
A hívek közül ajánlottak:
Kaldenekker Pál 2 kg
özv. André Emánuelné és családja 5 kg
Pethes Sándor 2 kg
özv. André Alajosné 2 kg
Langó János 2 kg
Géró Sándor  1 kg
özv. Pálinkás Pálné  2 kg

Ezen kívül özv. Szalay Jánosné Ame-
rikából küldött 12.000 koronát, a hely-
beli hívek adományai ez ideig kitesz-
nek 120-130 ezer koronát.

Az egyháztanács az Amerikából ka-
pott 165 dollárt, dolláronként 12.000 
koronáért, értékesítette, s 1923. július 
3-án Slezák László budapesti haran-
göntőnél megrendelt egy „E” hangú 
245 kg-os harangot kilónként 24 ki-
logramm tisztabúzáért, összesen 5880 
kilogramm tisztabúzáért.

Szikora József és Sztricsek Zsuzsan-
na öreg házastársak, kiket az ame-
rikaiak a harang keresztszüleinek a 
tisztségére fölkértek, rövid időközben 
egymás után elhaltak, mielőtt a harang 
elkészült volna.

Új harangok
1931. február 21-én megrepedt az 

egyetlen nagy harangunk, mely a há-
ború után megmaradt az eredeti négy 
harangunkból ( a többit mind elrekvi-
rálták ágyúknak). Súlya 5 mázsa volt. 
Ezenkívül ez időszerint csak egy kis 
kétmázsás harangunk volt még. El-
kerülhetetlen volt tehát új harangról 
gondoskodni. Eredetileg csak a meg-
repedt harangot akarta az egyház pó-
tolni, azonban az egyháztanács arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy ez 
alkalommal szereztessék be három új 
harang, és így ezért négy harangja lesz 
a templomnak.

Az új harangokat Slezák László bu-
dapesti harangöntő készítette, éspedig:
1./ Szt. István harang 588 kgr. ára: 

2240 Pengő
2./ Páduai Szt. Antal harang súlya 

149,5 kgr. ára: 747 Pengő 50 flr.
3./ Xaveri Szt. Ferenc harang súlya  

31 kgr. ára: 140 Pengő
A harangok a legújabb egyensúly-

zó szerelvénnyel készültek, valamint 
a meglévő kisharang is ugyanúgy lett 
átszerelve, s ennek a szerelésnek a költ-
sége együttesen: 430 Pengőt tett ki. 
Szerelési munkadíj fejében 60 Pengő 
lett számítva. S így az új harangok tel-
jes felszerelése együtt 4337 Pengő 50 
fillérbe kerültek.

A harangok árának fedezetére az 
egyházmegyei hatóság engedélyével a 
templompénztár ipari tőkéjéből köl-
csön vettünk 2630 Pengőt, a hívek ada-
kozásából begyűlt 640 Pengő 40 fillér.

A régi repedt harang és régi felszerelé-
si vasalkatrészeket összesen 1304 Pengő 
28 fillér árban váltotta be a harangön-
tőség. Ezek levonása után ezidő szerint 
fizetendő még 1033 Pengő 22 fillér.

A Xavéri Szt. Ferenc kisharangot a 
tantestület öt férfi tagja: Kozák Árpád 
igazgató, Puchard Győző kántortanító, 
Karay Ernő, Molnár Péter, Hornyik 

László tanítók néhai kartársuk Czar-
bol Ferenc kántortanító emlékére ké-
szíttették a templomnak.

Az új harangokat 1931. május 3-án 
vasárnap d.e. szentelte fel ünnepélye-
sen Mihálovits Ernő cz. kanonok ke-
rületi esperes plébános, s a déli „Ave 
Máriára” szólaltak meg először.”

A harangok neve és felirata a következő:
Szent József harang: 
„Az Amerikában élő kerekegyházi 

hívők ajándéka”
Szent István király harang:
„Tekints István király, szomorú ha-

zádra, fordítsd szemeidet régi orszá-
godra.” A másik oldalon: „Isten dicső-
ségére öntették a kerekegyházai róm. 
kath. buzgó hívek 1931.”

Páduai Szent Antal harang:
„Páduai szent Antal, szegények párt-

fogója, légy kegyes a kerekegyházai 
híveidhez.” A másik oldalon: „Isten 
dicsőségére öntették a kerekegyházai 
róm. kath. buzgó hívek 1931.”

Xavéri Szent Ferenc harang:
„Xavéri Szent Ferenc, könyörögj 

érettünk!” A másik oldalon „ Czarbol 
Ferenc emlékére öntették Kozák Ár-
pád, Karay Ernő, Molnár Péter, Hor-
nyák László és Puchardt Győző r.k. 
tanítók, 1931.”

Ma is ezek a harangok találhatók 
a katolikus templom tornyában, és 
hangjukkal hirdetik a korabeli embe-
rek erős hitét, és szolgálják a mai kö-
zösséget. Bodor József

Folytatás az 1. oldalról

Képes pillanatok Kerekegyházáról...

Első számunkban már közöltünk képet 
az 1943-as levente zenekarról, majd az 
50-es években is működött települé-
sünkön egy fúvós zenekar, amelyről 
sajnos eddig képet nem találtunk. Ez 
a zenekar azonban a 60-as években 
megszűnt.

A kép 1972. június 4-én készült álta-
lános iskolánk udvarán.

Amennyiben segíteni tudnak az azo-
nosítatlan zenekari tag kilétének megál-
lapításában, azt kérjük valamely elér-
hetőségünkön jelezzék felénk!

Tagjai: 1. sor (balról jobbra haladva):  
Langó István, Ivancsó Erzsébet,  
Ruzsonik Mária, Horváth Sarolta, nem 
tudtuk beazonosítani és  
Garzó János zenekarvezető.
2. sor: Bóta Sándor, Tarjányi Sándor, 
Varga István, Fritz Sándor
3. sor: Vörösmarti Imre, Kocsis Sándor, 
Szabó István, Kaldenekker József.

Az 1971-ben megalakult fúvószenekar 

MEGHÍVÓ
a Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 
a Katona József Művelődési házban 
2016. november 5-én (szombaton)  

18 órakor kezdődő 

„…legyen béke ≠ Trianon?” 
a „Nagy Háború” vége és Kerekegyháza
című helytörténeti kiállítás műsoros megnyitójára.

A kiállítás alkalmával megtekinthető 
Sebestyén Imre országos hírű képeslapgyűjtő 

„Trianon” című képeslapgyűjteménye is.

A kiállítás megtekinthető 2016. november 12-ig 
a Katona József Művelődési ház nyitvatartási ideje alatt.
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Kis hírek a régi Kerekegyházáról...
Rovatvezetők: dr. Kenyeres Tibor, Bodor József

Képes pillanatok Kerekegyházáról...
Rovatvezető: Bodor József

1. sor (balról jobbra haladva): Földi Gizella, Dobrossy Éva, 
Galbavi Márta, Hegedűs Ibolya, Balogh Anikó, 

Lőrincz Margit, Törteli Ágnes, Lőrincz Magdi, Gyuris Katalin
2. sor: Szombati Teréz, Beliczai Hilda, Polyák Ági, 

Halcsik Ilona, Kocsis Sándorné tanítónő, Dági Andrea, 
Járomi Ilona, Halák Julianna, Kiss Márta, Gúth Mária, 

Barna Erzsébet
3. sor: Hideg Károly, Kuru Béla, Ribár Péter, S. Nagy Sándor, 

Nánási András, Szigeti Imre, Sári Ferenc, Gazsi István, 
Ország Ferenc, Oberfrank Tamás, Rakita László,  

Borbély József, Kövecses Gergő, Pál Károly.

1. sor (balról jobbra haladva): Csupor Éva, Nyúl Mária, 
Kohúth Ibolya,  

Káldi Emma, Marton Ildikó, Kiss Piroska, Gál Kis Sarolta,  
Czégány Zsuzsanna, Parádi Klára

2. sor: Trepák Sári, Gonda Márta, Dobos Margit, Csörgő Mária, 
Langó Erika, Zentai Kálmánné Bán Katalin tanítónő, 

Kelemen Zsuzsanna, Görbe Márta, Lakatos Marianna, 
Tari Erzsébet, Nagy Mária

3. sor: Perjési János,Domján János, Pruszkai István, Bartos Pál, 
Csörgő János, Pető István, Bodor József, Gyurkovics Balázs, 

Szatmári János, Czingel Ferenc, Almási István, 
Gyurkovics Tibor, Magyar Ferenc, Ordasi Győző, Dúl János.

A képeket Vörösmarti Imréné Törteli Ágnes, Vörösmarti Imre és Bodor József bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönet érte!

 1. sor (balról jobbra): Bán Katalin, Majzlik Mária és Szabó Elemérné (Adélka néni) tanítónők, Galbavi Márta, Polyák Ági
2. sor: Perjési János, Nánási András, Czingel Ferenc

3. sor: Barna Erzsébet, Kiss Piroska, Gúth Mária, Bodor József
4. sor: Kohuth Ibolya, Trepák Sári, Nógrádi Ilona, Tercsi Ibolya, Lőrinc Magdi, Gyuris Katalin.

5. sor: Szappanos Imre, Járomi Ilona, Földi Gizella, Rab Teréz, Bevíz Ilona, Lőrincz Margit, Polyák Mária,  
Szeleczki Erzsébet, Törteli Ágnes

6. sor: Polyák Ilona, Kövecses Gergely, Zsikla Katalin, Dúl János, Ordasi Győző, Rakita László, Halcsik Ilona
7. sor: Szeleczki János, Kuru Béla, Gyurkovics Balázs, Csörgő Mária, Kövecses János,  

Kelemen Zsuzsanna, Domján János, Langó Erika, Szigeti Imre, Sári Ferenc, Hideg Károly, Szabó Tibor. 

Az 1968–1976 évfolyam 40 éves osztálytalálkozója 2016 október 8-án

A 4. a osztály az 1971–72-es tanévben A 4. b osztály az 1971–72-es tanévben

„… Az 1842. év augusztus havának 
25-ik napján, a redoute [pesti Viga-
dó – a szerk.] melléktermeiben nyilt 
meg az első magyar iparműkiállitás és 
szeptember 21-én zárult be. Az ered-
mény, tekintve az idő rövidségét, elég 
szép sikert mutatott. A benne részt 
vett 213 iparos 298 tárgyat küldött 
a tárlatra. A látogatók száma 14.425 
volt, köztük József nádor és fenséges 
hitvese. A szakértőkből alakult biráló 
választmány különösen két gyáripará-
gat méltatott kiváló figyelemre, mint a 
melyek hazánkra nézve kiszámíthatlan 
fontossággal bíróknak tekintettek, ha 
kellő, terjedelemben és szilárdsággal 
kezeltetnek. És ezek a répaczukor- és 
szoda-ipar. …

Szikesföldnek nevezzük az oly föld-
területet, mely nagyobb mennyiség-
ben tartalmaz sziksót, mi annak kivi-
rágzása által válik feltűnővé. A sziksó 
e kivirágzása nevezetessé tette hazán-
kat, a mennyiben nincs Európának 
egyetlen része, hol az oly mérvben 
virágoznék ki a földből, mint nálunk.  
«Soda hungarica» nevével a sziksó 
még a tudományban is helyet vívott ki 
magának. A sziksó seprése és gyártá-
sa hazánkban legvirágzóbb szakát élte 
e században a ’40-es évek derekáig; 
de azután egymásután mentek tönk-
re sziksó-főző gyáraink. I. Napoleon 
ugyanis egy millió frank pályadijat 
tűzvén ki annak mesterséges uton való 
jutányos előállítására, Le Blancnak si-
került a kérdést megoldania s miután 
ez az előállítási módszer később köztu-
domásúvá lőn, tönkre tette olcsóságá-
nál fogva hazai sziksógyártó iparunkat 
s egyúttal megsemmisité mind azt a 
szép reményt is, a mit ez iparághoz az 
első hazai iparműkiállítás fűzött. A ki-
állításon kétféle szóda szerepelt: a ke-
rekegyházi és az Oesterreicher Dávidé. 
A kerekegyházi szódagyár a Kis-Kun-
ságban Baky Ignácz kun-szent-miklósi 
főjegyző, Hakker Rudolf közbirtokos 
és Pfanczert József pesti nagykeres-
kedő tulajdona volt s Mitsu Deme-
ter, mint részvényestárs vezetése alatt 
állott. Első működését a kun-szent-
miklósi határban 1834-ben kezdte s 

itt kedvező időjárás mellett egy évben 
1000 mázsát állított elő. 1840-ben he-
lyezték át Kerekegyházára s itt több 
szikes területek kibérlése által a gyár-
tás már oly terjedelmet nyert, hogy 
az évi átlagos termelés 2000 mázsára 
emelkedett. A seprésre és fuvarozásra 
kiadott 15 ezer váltó forint mindjárt az 
első évben megkétszerezte a pusztai la-
kosok és igavonó jószágaik számát. Az 
összesepert sziksót kádakra szedtek, 
vizzel kilúgozták; a lúgot addig főzték, 
mig a vizrészek elpárologtak s a nyers 
szóda szilárd alakban visszamaradt. Ez 
kiégetve szolgáltatta a calcinált szódát, 
ez pedig vizbe vetve a krisztallizált szó-
dát. A kiállításra küldött kerekegyházi 
szóda vegyelemeztetvén, tartalma 85 
fokúnak találtatott, vagyis 100 font-
ban volt 85 font tiszta szóda és akkori 
ára nyers minőségben mázsánként 9, 
krisztallizálva pedig 12 pengő forint. 
Megrendeléseit Pfanczert társtulajdo-
nos és pesti nagykereskedő közvetítet-
te. Oesterreicher gyárai Szabolcsban 
valának és az évi átlagos termelés az 
időjárás minősége szerint 200-2.000 
mázsa közt változott. Minősége 75 fok-
nyi. Az iparegyesület a kerekegyházi 
gyártulajdonosok és Oesterreicher ér-
demeit dicsérő oklevéllel méltányolta.” 

(Vasárnapi Újság 1885. március 13.) 

Szódagyár Kerekegyházán??....

AZ ELSŐ MAGYAR IPARMŰKIÁLLITÁS

— „Nagy ijedtséget keltett a Kecske-
mét közelében fekvő Kerekegyház köz-
ségben az a nagy katonai léghajó, amely 
ott szeptember végén leszállt. A léghajó, 
amely Bécsben reggel harmadfél órakor 
indult útnak, Kerekegyházára délelőtt 
kilenc órakor érkezett, tehát hetedfél óra 
alatt tette meg azt az utat, amely a gyors-
vonatnak majdnem nyolc órájába kerül. 
A kerekegyháziak máskülönben igen 
megijedtek s azt beszélgetik, hogy oda 
lesz az idei termés.” (Pesti Hírlap, 1899. 
10. 03.)

Szépek
„Mold Irénke, Kántor Emma, Molnár 

Lili, Benke Mária, Barna Erzsébet, Kal-
denecker Emma, Fehér Aranka, Czarbol 
Rózsi, Mold Eci, Ondrus Olga, Czin-
gel Manci, Hajagos Mária, Jancsi Pöne,  
Oberfrank Mariska, Kollár Margit, Tóth 
Rózsi, Biró Bözsi, Király Eszti, Horváth 
Mária, Udvardy Mária, André Rózsi és Tery 
voltak a kerekegyházi Katalin-est szépei.”  
(Színházi Élet 1934. évi 51. szám)

– Uj gyümölcsvidék alakul az Alföl-
dön, Kerekegyháza körzetében. Itt 1930-
ban alakult meg Bedő Béla dr. községi 
orvos elnöklésével a szőlősgazdák egye-
sülete, amely egységes gyümölcsfajtákat 
szaporított el, így például az „Alexan-
der” nevű őszibarackot. Ez a barack már 
a jövő májusban a piacon lesz, mint korai 
különlegesség, s a közeli évek folyamán 
már meg kell oldani a nagyobb arányú 
értékesítés kérdését is. Ennek a vidéknek 
az idén egy másik érdekes szenzációja is 
van, a Beretvás-féle exportdinnye, ame-
lyet Svájc vásárol már egy hónap óta. 
Voltak olyan tételek, amikor kilónként 
1,8 pengőt is megadtak. [összehasonlí-
tásként: a Budapesti Hirlap egy lapszá-
mának ára ekkor 20 fillér volt. – a szerk.]  
(Budapesti Hírlap 1934. 08. 12.) 

Hirdetés 2016. 1911.
SZÓRAKOZÁS céljából óhajtok intel-

ligens fiatal emberrel eszmecserét válta-
ni. Aki erre hajlandó, az írjon „Babuska“ 
jeligére, Kerekegyháza poste-restante. 
(Pesti Hírlap, 1911. 03. 25)

A lapban megjelent anyagokról  
bővebb információ  

honlapunkon olvasható!
Elérhetőségeink:  

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

Honlapunk:  
www.lokalpatriotak. 

kerekegyhaza.net
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2015. decemberi számunkban a „Kis 
hírek a régi Kerekegyházáról” rovat-
ban jelentettünk meg egy rövid hírt a 
Kecskeméti Közlöny 1925. szeptem-
ber 26-ai számából. A tudósítás szerint 
1925. október 1-én megindul a villany-
világítás Kerekegyházán! Ugyan a hír 
maga rövid volt, de az abban megjelölt 
esemény gyökeresen megváltoztatta a 
kerekegyháziak életét. Csak gondoljon 
bele kedves Olvasó, hogy a mai, elektro-
nikai eszközökkel ellátott világunkban 
mekkora káoszt okoz az áramszolgál-
tatás kimaradása! Nem működnek az 
elektromos berendezéseink, nincs lakás-
világítás, nincs közvilágítás, elnémulnak 
a vezetékes telefonok, stb. Egy csapásra 
beszűkül a világunk. Azonnal próbálunk 
tudakozódni, hogy mi történt, és főleg az 
érdekel minket, hogy mikor lesz ismét 
áramszolgáltatás, mikortól lesz villany-
világítás ismét.

A kerekegyháziak 1925. október 1-je 
előtt nem élvezhették az áramszolgál-
tatás előnyeit. Viszont lépést tartva a 
korral, időben felismerték, hogy a tele-
pülés fejlődéséhez szükség van az áram-
szolgáltatás kiépítésére. De ez nem volt 
olyan egyszerű! Ekkor még nem lehetett 
szolgáltatóhoz csatlakozni, a települések 
maguk építették meg az áramszolgálta-
tó telepeiket és a villanyhálózatot. 1925. 
január 26-án döntött a kerekegyházi 
közgyűlés a villanyvilágítási berendezés 
előkészítő bizottság létrehozásáról. Majd 
ugyanezen év május 26-ai közgyűlésen 
már a villamos áramszolgáltató beren-
dezés létesítése ügyében a „Berger és 
Wolf czéggel” megkötendő kivitelezői 
szerződést és a saját forrásaik mellett a 
finanszírozáshoz még szükséges 26.000 
aranykorona kölcsön felvételéről is dön-
tött. Később a villanyhálózat kiépítésére 
még további 453.900.000 papír alapú 
korona kölcsönfelvételéről döntöttek. 
A villamos áramszolgáltató telep és a 
közvilágítás kiépítéséről egyhangú igen 
szavazattal hozott döntést Langó János 
főbíró, dr. Móczár Ferenc, André János, 
Szappanos Elek, dr. Móczár Antal, Orda-
si Mihály, Pethes Sándor, Kozák Árpád, 
Berente János, ifj. Romancsik Ádám, 
Sándor István, Berente Balázs, Amler 
Sándor, Bodor Menyhért, Borbély Pál, 
Nagy Pál, Bulin Gyula, ifj. Mihala József, 
Bán Lajos, dr. Bedő Béla, Hantó József, 
Tőzsér Alajos, Bodor Imre, Móczár An-
tal, Szenyám Pál és id. Tőzsér D. István 
képviselő testületi és elöljárósági tagok. 
(MNL-BKMNL. Kerekegyháza Nagyközség iratai 
VIII. kötet, közgyűlési iratok  1925. 51.52.55./1925. 
kgy. hat.) 

Sajnos a szorgos levéltári és egyéb ku-
tatások ellenére sem találtuk meg a vil-
lanytelep és a villanyhálózat engedélye-
zési iratait, tervdokumentumait.

MNL-BKMNL Kecskeméti Közlöny  1925. augusz-
tus 14.

Esetleges fénykép(ek)ről sincs tudo-
másunk. A község kiadási feljegyzései-
ben többször szerepel mázsa nagyság-
rendű faszén megvásárlása. Ez - mint 
lejjebb látni fogjuk – a fagázgenerátor 
üzemeltetéséhez kellett. Azt az infor-
mációt, amit össze sikerült gyűjteni, az 
néhány még élő szemtanú visszaemléke-
zéséből származik, amelyek fontos tám-
pontokat adtak az induláshoz. Nyilván 
ők is gyermekkorúak voltak ebben az 
időben, de az emlékeik, a fellelhető szak-
irodalom és a ránk maradt néhány adat 
segítségével sikerült képet alkotnunk a 
műszaki megoldásokról.

A Kerekegyházi villanytelep felépítése 
három fő részből és a hozzájuk tartozó 
segédberendezésekből állt:

1. Fagázgenerátor
2. Gázmotor
3. Elektromos generátor

A fagázgenerátor

Gázgenerátor elvi sémája

(visszaemlékezések alapján) Négy méter 
magas és kb. két méter átmérőjű henger 
volt. Belső elrendezése úgy nézhetett ki, 
miként az ábra mutatja. 

Felülről került bele a tüzelőanyag (fa 
és faapríték). Az égő faanyag alatt, mely-
nek hőmérséklete 1400–1450 Cº volt, 
helyezkedett el az ún. redukciós zóna, 
amely izzó faszénrétegből állt.

Ezen a rétegen keresztül haladt át az 
égéskor keletkezett különböző gázok ke-
veréke: vízgőz,

szén-dioxid,
szén-monoxid,
hidrogén,
nitrogén,
metán,
etilén.

A redukciós zónából kilépő gázke-
verék már csak 800-1000 Cº volt, de, 
hogy a motorban felhasználható legyen, 
tovább kellett hűteni. Ezt úgy oldották 
meg, hogy az udvaron, az épület mögött 
volt egy kb. 3 méter átmérőjű ún. csor-
dakút, (abban az időben a községi bika 
és fedezőmén -állomány a községháza 
udvarán volt istállózva, és ez a kút látta 
el őket vízzel) és csővezetéken keresztül 
ebben a kútban elhelyezett hűtőberende-
zésen keresztül vezették  vissza a gázt – 
lehűtve -  a motorhoz. 

A motor
Sajnos a motor paramétereiről csak bi-

zonytalan információkkal rendelkezünk, 
de az biztos, hogy fekvő elrendezésű 
egyhengeres Otto motor volt. 

Ez a kép csak illusztráció, ehhez hasonló 
motor volt.

Az indítás megkönnyítésére (ami a 
lendkerék emberi erővel való megforga-
tásával történt) dekompresszor szelep-
pel is fel volt szerelve. Mágneses gyújtás 
biztosította - gyújtógyertyán keresztül 
- a munkaütemhez a szikrát úgy, mint a 
benzinüzemű motorok esetében.

Hatalmas, közel két méter átmérőjű 
lendkerékkel volt felszerelve. Ennek se-
gítségével hajtotta lapos szíjon keresztül 
az elektromos generátort.

Az elektromos generátor
Abban az időben a hasonló kis helyi 

erőművek esetében a 110 V feszültségű 
egyenáram volt a szabvány. Így való-
színűsíthető, hogy nálunk is ilyen került 
beépítésre.

A korabeli dokumentáció technikai 
szempontból rendkívül hiányos, némi 
támpontot azért sikerült találnunk. Az 
erőmű indulásakor (1925) 200 fogyasz-
tóval és 600 „lánggal” (égővel) számol-
tak a tervezők, plusz a középületek és 
a közvilágítás. Fontos tudni, hogy csak 
világításra használták az elektromos ára-
mot. Akkoriban 10-15 W teljesítményű 
égők voltak forgalomban, de képzeljük 
el, hogy a petróleumlámpa és a gyertya 
után ezek az égők is 1015-ször több fé-
nyerőt biztosítottak. (A fényerő mér-
tékegysége a candela – a latin gyertya 
szóból lett átvéve – tehát 1 candela egy 
gyertyányi fényerőt jelent) Egy 100W 
teljesítményű Edison égő 120 candela.

Így az égők számából és teljesítményé-
ből visszaszámolva az energiamérleget:
800×15W = 1200 W = 12 KW

Ebből az értékből következtetve a ge-
nerátor 15–20 KW teljesítményű lehetett.

Az áramfejlesztő berendezés épülete 
részben a mai Városgazdálkodási Kft. 
épületében, és a mellette lévő telekrészen 
volt a főtér sarkában. A községi villamos 
telep üzemben tartásához a község 1 fő 
gépészt és egy fő fűtőt alkalmazott „Kere-
kegyháza nagyközség villamos világítás-
ra vonatkozó szabályzata” (MNL-BKMNL. 
Kerekegyháza Nagyközség iratai VIII. kötet „Kere-
kegyháza nagyközség villamos világításra vonatkozó 
szabályzata”) alapján. Az áramszolgáltatás 
nem volt folyamatos, de pl.: holdvilágos 
estéken a holdvilág tartama alatt a közvi-
lágítás is szünetelt. A világítási naptárat is 
a fenti szabályzat tartalmazta. 

És végezetül néhai Altrichter Ferenc, 
városunk korabeli esperes-plébánosa 
által a római katolikus plébánia Historia 
Domusában bejegyzett soraival idézzük 
fel a 1925. október 01-jét, a villanyvilágí-
tás megindítását:  

„1925. szeptember 1-én kezdődött meg 
a községben a villanyvilágítás bevezetési 
munkálata. Az egyháztanács olyanfor-
mán határozta el a templom, plébánia 
és kántorlak villanyvilágítását, hogy a 
költségek fedezésére a hívek között gyűj-
tés rendeztessék, s ha esetleg ebből nem 
jönne be annyi amennyi a 22.000.000 
koronás költségvetést fedezné, az egyház 
fedezi a fönnmaradt összeget. A hívek 
a szószékről hosszabb beszédben lettek 
fölvilágosítva. Különösen a templom vil-
lanyvilágításának czélszerűségéről – ma-
gasztosságáról, s ezzel együtt buzdítva és 
felszólítva az adakozásra. S az eredmény 
az lett, hogy nemcsak a 22.000.000 ko-
rona gyűlt össze, hanem még négymillió 
koronás újabb megrendelést kellett ten-
ni, s a hívek kívánsága szerint szaporítani 
a villanykörtéket. Összesen 26.000.000 
kor. gyűlt össze s a templom pazar vilá-

gítása, a plébánia, a kántorlak világítási 
bevezetési költségei a hívek adományá-
ból lett fedezve. A járási főszolgabíró 
Szilágyi Lajos (a járási főszolgabíró neve 
helyesen dr. Szilágyi Gábor – a szerk.) 
a villanyszerelő czéget kötelezte, hogy 
a neki járó honorárium fejében a to-
ronyóra négy lapját, négy körtével in-
gyen fölszerelje. A község – mivel két 
tanteremben az iparostanonczok tar-
tanak előadást – ebbe a két tanterembe 
bevezettette a villanyt, egyikbe 2 kör-
tével, a másikba 5 körtével. Ezt és a to-
ronyóra világítását a 
község fizeti. 1925 ok-
tóber 1-én indult meg 
a községben hivatalo-
san a villanyvilágítás.  
A templomban este 
6 órakor az októberi 
ájtatosság alkalmából 
ünnepélyesen történt 
a villany első kigyúj-
tása. A hívek előzőleg 
a szószékről lettek ér-
tesítve. Este 6 órakor a 
templom zsúfolva volt, 

Villanytelep épült KereKegyházán!

csak a rendes gyertyák égtek oltárokon 
és szobroknál.  Előzőleg minden kapcso-
lóhoz a tantestület tagjai, férfiak és höl-
gyek közül egy-egy odaállt és megbeszé-
lés szerint a harangszó után a sekrestye 
csengő szavára egyszerre fordították a 
kapcsolót, s abban a pillanatban az egész 
templom magasztos fényárban úszott.  
A hívek ajkáról a csodálkozás moraja 
hallatszott, s könnyeiket törölték a meg-
hatottságtól.” (Részlet a kerekegyházi Rk. plébá-
nia Historia Domusából)

Bertók istván - Bodor József

Forrás: Balatoni Farkas János helytörténeti gyűjtemény, Kerekegyháza.
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HOMOKTÖVIS ( Hippophae remoides )       
Ezüstfafélék családjába tartozó tövises cser-
je, bokor  vagy kis fa. Népies elnevezései: 
Homok aranya, ezüsttövis, tűztövis./ Kevés 
ilyen gyógynövényünk van, amelyről ennyi 
információ szerezhető be az interneten is./
A szakirodalom szerint évezredek óta hasz-

nálja az ember. Korábban a Távol-Keleten, 
majd Európában is igen elterjedt gyógyító nö-
vényünk. Biológiailag közel 200 aktív kompo-
nenst tartalmaz, amit a kínai orvostudomány 
sokféle betegség gyógyítására ma is használ. 
Immunerősítő hatása miatt betegség megelő-
ző gyógynövénynek tartják.

Igénytelen növénynek mondjuk, mert 
a gyenge homoktalajokon is jól díszlik. 

A szakszerű gondozást viszont nagyon is 
meghálálja. Tudni kell róla, hogy kétlaki 
növény, ami azt jelenti,  külön van termő 
és külön van porzó növény. Minden 6-8 
termő (más néven nőivarú) növény mellé 
egy-egy porzó, azaz hímivarú növényt kell 
telepíteni. Szélbeporzású lévén ügyelni kell 
az uralkodó széljárásra is. Három év után 
fordul termőre. Szaporítását megoldja a 
gyökérsarjakon képződött sok-sok kis gyö-
keres növény. Szúrós, tövises ágai miatt a 
kertekben nem mindenki kedveli, elsősor-
ban a gyermekekre gondolva – a termésé-
nek szedése miatt viszont itt tartva a leg-
praktikusabb. Nagyon szereti a napfényt, 
ezért ügyeljünk arra, hogy szellős, fényjárta 
koronát alakítsunk ki, ha fácskának nevel-
jük. Egyenes lándzsa formájú leveleinek fo-
nákja ezüstszürke vagy rozsdavörös színű. 
Jellegtelen virágai e levelek előtt fürtökben 
találhatóak. Termése sok-sok kis piros 
színű bogyó, amiknek szedése igen sok 
türelmet és kitartást igényel. /Üzemi mé-
retben ezt már gépesítik./ Érése augusztus 
elejétől szeptember végéig tart.

Elsősorban igen jelentős immunerősítő 
gyógyhatását kell kiemelni. Termése és a 

belőle készített sokféle termék hozzáadott 
adalékanyagot, cukrot nem tartalmaz. Je-
lentős még a gyulladás- és fájdalomcsök-
kentő hatása is. Magas C-vitamin tartalma 
miatt a meghűléses betegségek megelő-
zésére is igen alkalmas. Rákos daganatok 
esetén gátolja a tumorképződést, enyhíti a 
sugár- és kemoterápia kellemetlen mellék-
hatásait. Ezen kívül még számos betegség  
gyógyítására, enyhítésére nyújt lehetőséget, 
kiemelve például a máj regeneráló és a szív-
működési rendellenességeket javító hatását.  
A gyümölcs színe is utal rá, hogy  igen 
magas a Béta-karotin tartalma, de jelentős 
még B, D, E, F  és K vitamin tartalma is.

Milyen formában fogyasszuk? Legegy-
szerűbb változat a bogyókat nyersen vagy 
préselve és mézzel ízesítve. Ezért ajánlatos 
a kert valamelyik napsütötte zugában né-
hány növényt tartani. De fagyasztó- ládá-
ból egész évben megoldható a fogyasztá-
sa. Ipari szinten a gyümölcsöt számtalan 
változatban (velő, ivólé dzsem, likőr, liszt, 
olaj, stb.) formákban dolgozzák fel. Leveleit 
begyűjtve tea készíthető belőle. Általános 
erősítő hatása miatt minden lábadozó beteg 
számára kincset jelent.

Isten ajándékaként  a természet nyújtotta 
egyik legcsodálatosabb gyógynövényünkről 
van tehát szó, aminek használata szinte min-
denki számára elérhető! Tessék vele élni!

A természet patikája
Rovatvezető: Rozsnyói Zoltán

Az ősz a betakarítás időszaka – a szep-
tember, valamint az október első fele- a 
szüret ideje

A korai szőlőfajták már augusztus 
elején szedésre kerülnek, és a szüret 
végére már ezekből készült újbort lehet 
kóstolni. Természetesen nem vörösbort. 
A szüret alatt azonban nem tiltakozik 
senki, ha esetleg „csak” óbor kerül a po-
harakba.

Korábban Kerekegyháza körül szinte 
végtelen szőlő- és gyümölcstáblák, bir-
tokok voltak, ezért is volt több pince, 
borház. Pl.: Farkas pince (Dózsa György 
utca), Beretvás borház (Rákóczi utca), 
Móczár „kastély” alatti hatalmas pince. 
Szinte minden régebbi ház alatt vagy 
mellett 20-50hl bor tárolására kialakí-
tott pincék kaptak helyet. A település 
szélén álló pince is a sok bor tárolására 
jött létre a ’60-as évek második felében 
(Szabadság utca bal oldala).
A szüret elengedhetetlen étele a bir-
kagulyás volt, amelyet hasábra vágott 
petrezselyemgyökérrel, sárgarépával, 
krumplival, kevés zellerrel készítettek. 
Akinek volt, ők bográcsban, akinek 
nem, 15-20 l-es fazékban főzték, mert 
ilyenkor az egész nagycsalád összejött.

Egy bográcsos étel a szüreti időszakból:

Marhaín libazúzával és  
sertéskörömmel óborban főzve
Hozzávalók 10 főre:
marhaín a hentessel egyeztetve 1kg
libazúza 2 kg
sertésköröm 2 kg
zsír 20 dkg
vöröshagyma 0,8 kg
őrölt paprika ízlés szerint
fokhagyma 4-5 gerezd
őrölt kömény 1-2 dkg
só  ízlés szerint
száraz óbor (fehér vagy vörös) 1 l

Köretként savanyúság és friss kenyér fo-
gyasztható. Mellé testes vörösbort (Merlot, 
Cabernet Franc…) kortyolhatunk.

Készítése:
Zsíron a finomra vágott vöröshagymát 
arany sárgára pirítjuk, közben hozzáadjuk 
a tört fokhagymát, őrölt köményt, majd a 
paprikát. Felengedjük vízzel, beletesszük a 
marhaínat, a körmöt, később a libazúzát, 
majd megsózzuk. Annyi vízzel 
engedjük fel, amennyi ellepi és 
lassú tűzön pároljuk. Amikor 
már majdnem kész, hozzáadjuk 
a bort, és végül jól összeforraljuk.
Igen tartalmas, laktató étel!

Ezután jólesik egy könnyű szőlőpuding:
Hozzávalók:
8 dkg vaj
8 dkg liszt
8 dkg kristálycukor
2 dl tej
1 dl tokaji aszú
15 dkg szőlőszem
2 dkg porcukor

Készítése:
A vajat habosra keverjük, hozzáadjuk a 
lisztet és a 6 dkg cukrot, majd fakanállal 
jól elkeverjük. A vaníliával felforralt tejjel 
felengedjük, jól elkeverjük és ismét felfor-
raljuk. Hozzákeverjük a tokaji aszúbort és 
a félbevágott, héj nélküli, kimagozott sző-
lőszemeket. Végül a megmaradt cukorral 
habbá vert tojásfehérjét. Kivajazott és por-
cukorral kihintett formákba öntjük úgy, 
hogy a formák csak ¾ részben legyenek be-
töltve. Forró vízzel telt lábosba helyezzük a 
formákat, és letakarva, a sütőbe tolva készre 
pároljuk. Tálaláskor kiborítjuk, porcukor-
ral meghintjük és szőlőszemekkel díszítjük.

Elődeink ételei
Rovatvezető: Vörösmarti Imre

Szüret a Virág családnál  
1928. október 3-án, Kerekegyházán.

A képet Bűn Károlyné olvasónk 
bocsátotta rendelkezésünkre. 

Köszönet érte!

Jó étvágyat kívánok az ételekhez!


