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Az idén 160 éve annak, hogy Jász-Árok-
szállás város a határától 14 mrfd-re (1 
mrfd= 7,402 km) lévő Kerekegyháza 
pusztai birtokán községet hozott létre 
kezdetben Puszta-Kerekegyháza – majd, 
hogy meg legyen különböztetve Fülöp-
szállás és (Kun) Szent-Miklós városok 
kerekegyházi pusztán lévő birtokaitól – 
Jász-kerekegyháza néven.

Ezen jeles évfordulóra készülve már 
hosszabb ideje kutattuk a mai Kerekegy-
háza 1857-es újratelepítésének doku-
mentumait. Így jártunk az Országos Szé-
chényi Könyvtárban, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltárában és a Bács-Kiskun Megyei 
Levéltárban, ahol ennek a kornak Kere-
kegyházára vonatkozó dokumentumait 

kerestük, kutattuk. Sajnos Árokszállás 
nagyközség 1945 előtti iratai megsem-
misültek, így az eredeti alapító iratokat 
már nem találtuk meg, és Kerekegyháza 
város korabeli iratai is nagyon hiányo-
sak. Ennek ellenére nagyon sok olyan 
iratot, dokumentumot, térképet talál-
tunk, amelyekből megismerhető Kere-
kegyháza község újratelepítésének tör-
ténete.

Már sokan, több tanulmányban meg-
írták az újratelepítés fontosabb esemé-
nyeit, ismertették Balatoni Farkas János 
fáradhatatlan munkáját és kiemelkedő 
szerepét a település újratelepítésében, 
így ezekkel most mi nem kívánunk fog-
lalkozni.

A kutatásaink célkeresztjébe az újrate-
lepítés eddig kevésbé ismert dokumen-
tumainak, személyeinek és történései-
nek felkutatását helyeztük.

Csak gondoljanak bele! 
Mekkora elszántság és bátorság kellett 

ahhoz, hogy az Osztrák-Magyar Mo-
narchia egész területén 1857-ben meg-
jelent árverési hirdetmény alapján, hát-
rahagyva a rokonokat, családot- sokszor 
magyar nyelvet sem jól vagy egyáltalán 
nem beszélve- megjelenjen Kerekegyhá-

za pusztán az első 232 vevő, és új életet 
kezdjen itt! 

Az ide érkezőket egy házhelyeknek 
kijelölt homokos puszta várta, távol a 
fő közlekedési útvonalaktól. Nem volt 
iskola, orvos, templom. Hogy mennyire 
nehéz és sokszor keserves is volt ez az 
időszak, mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy a meglévő iratokból jól látszik, 
hogy az első 232 házhelyet megvevő új 
telepesek közel kétharmada az 1857 és 
1865 közötti időszakban kicserélődött, 
zendülések (népi mozgalmak) voltak 
Jász-Kerekegyházán. Ínségügyi bizott-
ságot kellett létrehozni, hosszú listák be-
szélnek az ínségről ezen a vidéken.

Nagyon nehéz időket éltek meg, és 
ezért is kívánunk egy kiállítással meg-
emlékezni az első években idetelepülők-
ről, hiszen munkájukkal, szorgalmukkal, 
kitartásukkal és ki több, ki kevesebb va-
gyonával alapozta meg a mai Kerekegy-
házát, tehát méltán megérdemlik, hogy 
bemutassuk, kik is voltak, honnan jöttek, 
és hol éltek ezek a családok. 

A teljesség igénye nélkül felsorolunk 
pár nevet az alapítók közül, akik  Vincze 
Ferenc Kerekegyháza Gazdaságföldrajza 
című 1942-ben megjelent könyvében 

Az elsők...

Balatoni Farkas János

Kerekegyháza első háza, melyet a Kecskemétről kiköltözött Szabó Kanász Sándor 
épített feltehetően 1858-ban. A házat, amely a Fő utcán a mai Szolgáltató társas-

ház helyén állt, az 1950-es években bontották le.
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is mint alapítók és még helyben lakók 
szerepelnek (nem mind a ma ismert 
névalakkal): Babusa, Balasi, Bartuszek, 
Benkő, Bognár, Bubla, Csavera, Cser-
na, Farkas, Ficzek, Füstös, Gál, Gebura, 
Gogolák, Gubacsi, Gubacska, Gubicza, 
Gyetvay, Gyuris, Horváth, Huszár, Ju-
hász, Kaldenekker, Kaltenecker, Kalmár, 
Kanyik, Kaszab, Kiss, Kiefer, Kobilák, 
Kókay, Kosinár, Kovács, Krecsovszky, 
Laczi, Langmajer, Majláth, Mogyorósi, 
Malecz, Mozsárik, Németh, Ordasi, Osz-
lánszky, Palla, Pavelka, Pálinkás, Pencz, 
Pinczel, Rácz, Rendek, Roitsik, Rhubos, 
Sáránszki, Steiner, Szabó, Szögedi, Szei-
bert, Szűch,Tóth, Varga, Vodnák, Urbán, 
Zakopcsányi. 

A kiállítás alkalmával bemutatott do-
kumentumok segítségével megismerhe-
tő, hogy kik voltak az első idetelepülők, a 
belterületen pontosan melyik házhelyet 
vették meg. Hogyan változtak adott in-
gatlan tulajdonosai, ők honnan származ-
tak, mely településről, mely országból. 
És még számtalan más érdekes iraton, 
pecsétlenyomatokon, térképeken lehet 
nyomon követni ezt a viharos változáso-
kat hozó időszakot, Kerekegyházának a 
fejlődését.

A kiállítás ideje alatt, a november 13. 
és november 17. közötti munkanapokon 
17 és 18 óra között lehetőséget biztosí-
tunk arra egy tagtársunk közreműködé-
sével, hogy egy számítógépen futtatott 
program segítségével azon érdeklődők- 
akiknek az ősei már az 1860-as évektől 
itt éltek – megismerhessék az ide tele-
pült elődök nevét, származási helyét és 
jász-kerekegyházi lakcímét. Megtekint-
hetik az érdeklődők továbbá, hogy a mai 
házának helyén – az árverésre kijelölt 
belterületen – kik éltek 1857–65 között.

Bodor József

A Kerekegyházi Lokálpatrióták Egyesülete

tisztelettel és barátsággal meghívja Önt és kedves családját

Az elfeledett testvér színre lép
balatoni Farkas József (1832-1916) kerekegyházi főbíró regényes élete

és

ELSŐK:
TÉRKÉPEK, TELKEK, ÁRVERÉSEK, 

NÉVSOROK, ZENDÜLÉSEK
KEREKEGYHÁZA 

ÚJJÁALAPÍTÁSAKOR
című rendezvényére

2017. november 10. napjára, pénteken 17 órára

a kerekegyházi Katona József Művelődési Házba!

********

Látta már az 1857-es telepítéskori nagytérképet?

Hogy is volt a telkek árverése? Látta már az árverési hirdetményt?

Ismeri a letelepülők névsorát?Tudja, ki honnan érkezett? 

Hallott már balatoni Farkas Józsefről, a községalapító Farkas János
elfeledett(?), eltagadott(?) testvéréről, településünk első főbírájáról?

Miért nem?

A helytörténet fehér foltjait színezzük 
be együtt!  

 
A pontos helytörténetíráshoz minden kerekegyházinak joga van!

A kiállítás megtekinthető a Művelődési Ház nyitvatartási ideje alatt 2017. 
november 24-ig.

Az 1857-ben árverésre kijelölt belterület elhelyezkedése a mai Kerekegyháza térképén. 

Előző számunkban már közöltünk egy 
képet az 1971-ben megalakult 

fúvószenekarról.

A jelen képünk 1979-ben készült a már 
jelentősen kibővült fúvószenekarról.

Amennyiben segíteni tudnak a  zenekari 
tagok kilétének megállapításában,  

azt kérjük valamely elérhetőségünkön 
jelezzék felénk!

A képeket Földi Istvánné olvasónk  
bocsátotta rendelkezésünkre  

amelyet hálásan köszönünk neki!

Képes pillanatok Kerekegyházáról...
Rovatvezető: Bodor József

Az 1951. május 03-án 
készült fényképen 

a Kerekegyházi Általános Iskola  
1950/51 tanévéből látható 

a VII. osztály.
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Kis hírek a régi Kerekegyházáról...
Rovatvezetők: dr. Kenyeres Tibor, Bodor József

II. rész
Ismeretes, hogy a pásztorkodó népes-
ség által lakott kerekegyházi puszta 
észak-nyugati 1/6 részét a redemptio 
során 1745-ben Kunszentmiklós vá-
ros váltotta meg akkori 1.666 forint 
40 dénárért. Cikkünk első részében 
(előző lapszámunkban) a redemptio 
eseményeit, jelentőségét mutattuk be. 

A Kunszentmiklóshoz tartozás ide-
jében a területet főként legeltetésre és 
kisebb arányban szántóföldi művelésre 
használták, a kunkerekegyházi rész az 
egyes redemptus családok között fel 
nem osztott, községi terület maradt, 
amelyből használatra lehetett területet 
kapni. Az intenzívebb művelést gátolta 
a községtől távoli fekvés (kb 30 kilo-
méter) és az itteni földek helyenként 
gyengébb minősége (voltak helyek, 
ahol sziksót szedtek a szikes talajon).  

A tanyásodás folyamata az 1800-as 
évszázad első felében, közepében zaj-
lott le Kunkerekegyházán is. Ennek 
folyamán az eleinte ideiglenes szállá-
sokból szezonális szállások lettek, ta-
vasztól őszig lakva azokat, majd aztán 
fiatalabb családok tartósan is kiköltöz-
tek, míg a nagycsalád idősebb tagjai a 
községből irányították a gazdálkodást. 

Keveset tudunk balatoni Farkas János 
községbeli mindennapi életéről. Ehhez 
szolgál érdekes adatokkal egy tudósí-
tás, amely Szász Károly (1829-1905) 
Duna melléki református püspök (hi-
vatali ideje 1884-1903) jász-kerekegy-
házi látogatásáról szól. A püspöki láto-
gatásra 1891. szeptember 9-én került 
sor, „Lajos-Mizséről” érkezett ide a fő-
pásztor a kecskeméti református egy-
házmegyében tett vizitációja kereté-
ben. A tudósítás a Protestáns Egyházi 
és Iskolai Lap című hetilap 1891. októ-
ber 11-ei számában jelent meg. Mivel a 
hangulatos, részletes, enyhén pátoszos 
tudósítás név nélkül jelent meg, akár 
az is föltételezhető, hogy a költőként, 
fordítóként, drámaíróként is jeleskedő 
püspök írta azt, de legalábbis a vázát 
ő adta meg. A tudósításból a balatoni 
Farkas János „úri lakában” töltött idő-
ről szóló részt idézzük, betűhíven:  

„Rövid beszélgetés után újra kocsik-
ra ültünk, hogy hivatalos szállásunkat 
elfoglaljuk Farkas János földbirtokos 
ur fényesen berendezett úri lakában. 
O ugyanis jóelőre önkényt [önkéntesen 
– a szerk.] fölajánlotta szíves vendég-
szeretét és kath. vallású létére kérte a 
szerencsét, hogy püspök urat, úgyis 
mint régi barátját, s kíséretét magá-
nál fogadhassa. Kastélya lépcsőzeté-
nek alján várta ő méltóságát az ősz 
házi úr, typusa az igazán törhetetlen 
magyar földes úrnak és mint a gyer-
mek repesett örömében, hogy uj kas-
télyát ilyen vendég avatja fel, az igaz 
magyar-vendégszeretet templomává.  
A gyönyörű parkot ültetvényeivel – 
mind a háziúr keze munkája, szorgal-
mának eredménye, a több ezer holdra 
menő erdősítés mellett, melyek mint 
püspök úr mondá – az egykori futó-
homokot, buczkát Istenkertjévé teszik 

– szemlélgettük, s a kastély gyönyörű 
berendezését, melyben a patriarchalis 
otthonosság mellett, a modern techni-
ka kényelmi eszközei is feltalálhatók. 
Az estelinél szíves házi gazdánk saját 
termésű remeknél-remekebb diny-
nyéi – melyek ő felsége asztalára is 
szoktak jutni – csábítottak bennün-
ket az önmagunk elleni vétkezésre.  
Kedélyes társalgás közt telt az idő, mi-
nek során megemlékezett szíves gaz-
dánk arról a nagy fordulatról is, hogy 
ezelőtt 28—30 évvel a futóbetyárok 
szoktak nála ilyen tömeges látogatást 
rögtönözni, s ime most apostolok ve-
szik erre utjokat. Bizony nagy változás! 
nem csak a természetben, a talajban, 
hanem a társadalmi és erkölcsi viszo-
nyokban is. Sok ily derék embert ha-
zánknak!”

A tudósításban említett „régi barát” 
fogadása nem véletlen. Az 1824-ben 
született Farkas János és az 1829-ben 
született Szász Károly nemzedéktár-
sak voltak, a szabadságharcban pedig 
harcostársak is. Mindketten a magyar 
oldalon küzdöttek: Farkas János hon-
védtisztként, Szász Károly hivatalnok-
ként. Életük delének ideje esett a sza-
badságharc utáni évtizedekre, a haza 
újjá- és átépítésének idejére. 1891-ben 
67, illetve 62 esztendősek voltak, addi-
gi és további életükben is tevékenyek, 
munkálkodóak. 

Érdekesség még, hogy Szász Károly 
a kunszentmiklósi lelkipásztori szolgá-
lata idején (1857-1862) az akkor még 
Kunszentmiklóshoz tartozó kunke-
rekegyházi pusztán (ma Kunpuszta), 
1862. augusztus 31-én személyesen 
avatta fel az akkorra felépített reformá-
tus elemi iskolát, amely a mai, 1929-
30-ban felhúzott  iskolaépület elődje-
ként, annak helyén állott.  K. T. 

Balatoni Farkas János vendéget fogad

A trigámista Kerekegy-
házán bukott le, 110 éve

Regényes élet A kecskeméti királyi tör-
vényszék regényes bűneset fölött hozott 
ítéletet. Bironyi Lázár Lajos, a ki szüle-
tése helyét sem tudja, szüleit soha sem 
ismerte, 22 éves korában mint posta-
hivatalnok sikkasztott és ezért három 
évi börtönt szenvedett el. Kiszabadulva, 
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 kel-
lett. Felesége gyermekeivel elhagyta. Az 
elkeseredett  ember erre öngyilkosságot 
követett el, de megmentették. Szabadulni 
akarva a szerencsétlen Lázár névtől, ki-
kérte elhunyt sógora tanítói oklevelének 
másolatát és meg is választották Kedves 
községben, de kikötötték, hogy meg kell 
nősülnie. Elvette tehát Kis- Zomborból 
Müller Máriát, mint Oroszi Sándor. Ké-
sőbb egy kis községbe került, a hol az is-
kolát államosították és ott letette az esküt 
Oroszi Sándor nevében. Lelkiismerete 
azonban furdalta és félt, hogy fölfede-
zik, ezért lemondott és községi tanítónak 
ment. A nyomor miatt azonban felesége 
otthagyta. Néhány évvel ezelőtt Jászke-
rekegyházára került, a hol beleszeretett 
egy zsidólányba, a kit feleségül is vett. 
Ez volt a harmadik törvényes házassága. 
Itt leleplezték. Bironyi Lázár Lajos töre-
delmesen bevallott mindent és a szeren-
csétlen embert, a ki most hatvan éves, 
a kecskeméti törvényszék két és fél évi 
börtönre ítélte.

Budapesti Hírlap 1905. november 7. 

Száznégy éves asszony halála 
„Kerekegyházáról írják: Kerekegy-
háza környékének legöregebb asz-
szonya, özvegy Komjáthy Adolfné, 
született Lindaor Erzsébet, a minap 
száznégy éves korában meghalt. Az 
utóbbi évben betegeskedett s hallá-
sa is meggyengült. Azelőtt soha nem 
volt beteg.” 

(Budapesti Hírlap 1907-07-04)

„Három szép szál legényfia volt Ken-
deres János jászkerekegyházi (Pestm.)  
gazdának. Pompásan megegyezett egy-
mással a három legény mindenben, 
még a szerelemben is. Egyszerre kezd-
ték, egyszerre is nyilott ki pirosra mind 
a háromnak a rózsája. E hónap 16-ikán 

tartotta esküvőjét egyszerre mind a há-
rom, a falu három legszebb leányával.    
Mint lapunknak írják, messze környék 
egybegyűlt a ritka esküvőre, ott voltak 
a vidék legelőkelőbb birtokosai. Rajczy 
László, a falu érdemes plébánosa, tar-
tott beszédet a hármas párhoz.” 

(Budapesti Hírlap 1887-11-20.)

Hármas lakodalom

A települések vezetősége minden erő-
vel igyekezett gátolni a tanyákra való 
kiköltözést, részben az adózás alóli ki-
búvások miatt, részben a közbiztonság 
romlásától féltek, ha megszaporodik a 
külterületi népesség. 

A területet valójában Kunszentmik-
lósi kerekegyházának nevezték, majd 
1904-ben a belügyminiszter  Puszta-
kerekegyháza hivatalos nevet állapí-
tott meg neki. A „Kunkerekegyháza” 
név köznyelvi, sajtóbeli elnevezés ma-
radt. (Egyébként 1900-ban változott a 
Jász-Kerekegyháza név „Kerekegyhá-
zára” és a Kun-Szent-Miklós név a ma 
ismert alakra.)  Aztán 1952-ben már 
„Kunpuszta külterületi lakott hely”-re 
soványodott az elnevezése. 

A népszámlálási adatok szerint 
1910-ben „Pusztakerekegyháza” 660 
lélekkel bírt, mindannyian magyar 
nemzetiségűnek vallották magukat. 
392 római katolikust, 266 reformátust 
és 2 evangélikust írtak össze. A népes-
ség egyharmada, 220 személy tudott 
írni-olvasni. 

A Nagy Háborút Kunkerekegyháza is 
megszenvedte, az 1925-ben készített, a 
templom falába helyezett emléktáblán 
37 hősi halott neve szerepel, 16 római 

TÁJÉKOZTATÁS
A Nemzeti Eszközkezelő Alap 2016-ban is írt ki pályázatokat civil szer-
vezetek részére. Egyesületünk  a Nemzeti Eszközkezelő Alap Közösségi 
Kollégiumánál pályázott működési feltételek biztosítására – eszközbe-
szerzésre – és szakmai program támogatására. 
Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy a pályázatunk elbírálása során a bírá-
lók – az egyesület eddig végzett tevékenysége és a jövőben tervezett prog-
ramjaink alapján – pályázatunkat támogatásra érdemesnek találták, így a 
működési feltételek támogatási programra benyújtott pályázatunk pozitív 
elbírálást nyert. A támogatáskezelőtől 250.001,– Ft. összegű támoga-
tásban részesült egyesületünk, amely összegből nagy felbontású fény-
képezőgépet, fotószkennert, a digitálisan feldolgozott dokumentumok, 
fényképek, hanganyagok tárolásához háttértárolót, valamint egy diktafont 
vásároltunk. Ezzel megnyílt a lehetőségünk arra, hogy az eddig összegyűj-
tött dokumentumokat, fényképeket, felvett hanganyagokat hosszú távon 
biztonságosan tudjuk tárolni, valamint ezen eszközök segítségével ered-
ményesebbé és olcsóbbá tegyük a működésünket.
Az egyesület részére folyósított támogatás felhasználásáról határidőben 
elszámoltunk a Nemzeti Eszközkezelő Alapnál.
A szakmai programra beadott pályázatunk is pozitív elbírálást nyert, a 
Nemzeti Eszközkezelő Alap 1.207.500.- Ft támogatást ítélt meg, azon-
ban forráshiány miatt várólistára kerültünk. 2017-ben ismét pályáztunk 
szakmai program támogatására, ahol az elbírálás során pályázatunkra 
600.000,– Ft támogatást ítéltek meg, azonban forráshiány miatt ismétel-
ten várólistára kerültünk.

Bodor József

katolikus és 21 református áldozaté. Az 
1910-es lakónépesség 5,6%-a! (De ha a 
férfilakosságot a népesség felére, 330–
340 lélekre tesszük, akkor azt mond-
hatjuk, hogy a kunkerekegyházi férfila-
kosság 11 %-a elesett a háborúban vagy 
annak következtében!)

A háborús véráldozat után az 1920-
as népszámlálás szerint Kunkerekegy-
háza lakossága 693 lélek volt, kettő 
kivételével magyar nemzetiségűek. 
427 római katolikus, 259 református, 
5 evangélikus és 2 görögkeleti feleke-
zetű személyt vettek számba ekkor. A 
népesség jelentős része, 506 személy 
tudott írni-olvasni. 

Az 1930-as népszámlálás során 
668 személyt írtak össze, mindany-
nyian magyarnak vallották magukat. 
A római katolikusok 409 személlyel, 
a görög katolikusok 1 személlyel, a 
reformátusok 257 személlyel, az evan-
gélikusok 1 személlyel voltak jelen. Az 
írni-olvasni tudók száma 537 volt. E 
népszámlálás adatai szerint 249 férfi 
és 79 nő végzett kereső foglalkozást, 
összesen 320-an. Közülük 303 őster-
meléssel foglalkoztak, akikre 334 el-
tartott jutott. Ipari tevékenységgel 1 
személy foglalkozott, s 12 kereső te-
vékenységet űző személynek a foglal-
kozása nem vált ismertté. Az önálló 
gazdák közül 10-50 kataszteri holdon 
gazdálkodott 52 személy, 10 kataszteri 
holdnál kisebb területen 42 személy.  
A főbb birtokosok voltak: Horváth Ist-
ván 162, Horváth  Imre  132, Somodi 
Sándor  135, Szombathy  Pál  111, Tóth 
Pál 107 kataszteri hold földdel.

Az 1960-as népszámlálás még 637 
kunkerekegyházi (akkor már Kunpusz-
tának nevezték) lakost talált, közöttük 
363 kereső foglakozásúval, akik közül 
331-en mezőgazdasággal foglalkoztak. 
Az 1990-es népszámlálás már csak 206 
állandó lakost talált Kunpusztán.

A kunkerekegyházi lakosok temet-
kezési helye a helyiek által Sózóhegy-
nek nevezett dombon, Horváth István 
(1854-1951) és felesége, Zólyomi-Si-
mon Eszter (1870-1930) által adott te-
rület lett.  

Az 1800-as évek második felében igen 
nagy volt a csecsemő- és gyermekha-
landóság. A temetések közel harmada 
közülük került ki. (Például Zelovits Já-
nos református tanító 1885-1900 között 
három kisgyermekét veszítette el, majd  
36 éves feleségét is.) Megjegyzendő az 
is, hogy akkoriban nem voltak antibio-
tikumok, nem volt penicillin, tetanusz 
– amelyek ma természetesnek tűnnek, 
– ezért az 1800-as évek második felében 

80 esztendeje történt...
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egy kisebb vágásból eredő vérmérgezés-
ben is könnyen meg lehetett halni. Aki 
aztán a fiatalkorát túlélte, az hosszú időt 
is megélhetett, a református temetési 
adatokban több személy halálokaként 
végelgyengülés szerepel. Az említett 
Horváth István 96 évet élt, avagy Drégeli 
Józsefné – a hírlapok szerint – 1937-ben 
102 éves korában hunyt el. 

Az oktatás 1858-ban kezdődött Kun-
kerekegyházán, midőn református gaz-
dák a házuknál egy-egy helyiséget aján-
lottak fel iskoláztatás céljára. A helyi 
lakosság – négy gazda kölcsönfelvétele 
révén – 1862-ben iskolaépületet emelt. 
Az iskola református tanítói ún. „elő-
könyörgőként” egyházi szerepet is be-
töltöttek, az iskolában tartott istentisz-
teleteken röviden igét hirdettek, illetve 
elvégezték a temetési szolgálatot. A ke-
resztelés és az anyakönyvezés a kun-
szentmiklósi anyaegyházközség joga 
volt. Az iskolát 1908-ban a református 
egyházközség átadta az államnak, de a 
megegyezés szerint oda továbbra is re-
formátus felekezetű tanítókat neveztek 
ki. Az iskolaépület az 1920-as évekre 

annyira leromlott, hogy az évtized vé-
gén be is zárták, s egy évig arra alkalmas 
hely hiányában nem volt tanítás. 1929-
30-ban épült fel az újabb egytantermes, 
tanítólakásos iskolaépület, amely ma is 
látható. Ekkor nevezték ki Szappanos 
Benedeket állami népiskolai tanítónak 
ide, aki aztán 1951-ig hűségesen be is 
töltötte feladatát. Az épület ma önkor-
mányzati tulajdonban van. 

Felépült egy katolikus felekezeti, egy 
tanerős népiskola is, az épület ma is 
látható, magántulajdonban van. A ta-
nítói álláshoz egyebek mellett 6 hold 
föld haszonbérlete tartozott 1916-ban. 

1941 szeptemberétől vezették be – 
állami rendelkezés alapján – a kunke-
rekegyházi állami (volt ref.) és a római 
katolikus népiskolában a VII. osztályt, 
majd a VIII. osztályt is. 

Az iskolahelyiségek a két háború 
között gazdaképzési előadásoknak, 
telente helyi színielőadásoknak ad-
tak helyet. Tudjuk, hogy a református 
Ifjúsági Biblia Egyesületnek ebben az 
időben volt pl. hatméteres színpadi 
függönye és egy MAXIM ívlámpája is.   

1897-ben a Kunszentmiklósi Re-
formátus Egyházközség létrehozta 
itt a Kunkerekegyházi Református 
Fiókegyházat, amelynek vezetésére 
gondnokot és 4 presbitert választottak, 
a fiókegyházzá szervezéskor Baksay 
Sándor is megjelent Kunkerekegyhá-
zán. Ő 1866 óta volt kunszentmiklósi 
lelkész, majd 1878 óta a solti egyház-
megye főesperese is. A templomépítési 
szándékot tettre váltották. A templom-
telekhez Horváth Imre akkori gondnok 
megvásárolt özv. Kovács Andrásnétól 
egy földdarabot - akkor 1200 négyszö-
gölnek nevezték, 150 akkori forintért – 
a Homokos dűlőben.  

A kunkerekegyháziak a templom 
építéséhez pénzbeli adományokat is 
fizettek, és vállalták a tégla előállítá-
sát. A református nagyobb gazdákra a 
birtokméret szerint rótták ki, hogy ki 
mennyi téglát égessen, szintén maga 
által beszerzett fával. A maguk által 
kivetett, kiszárított vályogtéglákat ke-
menceformán összerakva, fával, rőzsé-
vel, szalmával kibélelték és körberak-
ták, s még egy sort égettek rajta, majd 

saját eszközeikkel a helyszínre szállí-
tották. 1901-ben épült fel a református 
templom, amelyet 1902-ben Baksay 
Sándor szentelt fel. Az építőmesteri 
munkákat, az ács és bádogosmunkákat 
kunszentmiklósi mesterek végezték, a 
berendezés adományokból került ki. 

Gyenes András és hitvese, Csupor Zsu-
zsanna 1939-ben 400 négyszögöl föld-
területet ajándékoztak a fiókegyház-
községnek lelkészlakás építése céljára.  
A fiókegyházközség 1939-ben fel is 
építette a lelkészlakást, amely lelké-
szi irodahelyiséget is magába foglalt.  
A templom és a Kunsági major közötti 
épület ez, jelenleg magántulajdonban 
van. 1939-től 1950 áprilisának végéig 
helyben lakó segédlelkész volt dr. Gál 
Ferenc; majd 1950 májusától Kolozs-
váry Kiss László. A kunkerekegyházi 
reformátusok 1948-ban a fülöpházi-
akkal hoztak létre missziói társegyhá-
zat, amely 1953-ban egyesült a kere-
kegyházi protestáns egyházközséggel, 
amelynek egyik következményeként 
Kolozsváry Kiss László 1954 tavaszán 
beköltözött Kerekegyházára, azóta 
nincs helyben lakó lelkész. 

A római katolikus felekezeten belül 
a pusztakerekegyháziak igénybe vehet-
ték a kerekegyházi plébániát, amely 4-7 
kilométeres, tehát könnyen megtehető 
távolságot jelentett csupán. Emiatt nem 
alakult ki különálló egyházi életük, 
nem emeltek egyházi épületet, egyházi 
személyt nem költöztettek helybe.

A közigazgatásilag Kunszentmiklós 
nagyközséghez tartozó, „Pusztake-
rekegyháza nevű puszta” anyakönyvi 
tekintetben már az 1895-től Kere-
kegyháza nagyközséghez csatoltatott a 
belügyminiszter „kivételes beosztása” 

Tisztelt kerekegyházi  
újságolvasó Barátaink!

Immár 4 éve jelenik meg a „Múlt-kor” című helytörténettel foglalkozó 
újságunk  alkalmanként 2200 példányban, így szinte minden háztartásba 
eljut. Már ez a 7. szám!

Az újságkiadásnak természetesen költségvonzata is van, és mivel az egye-
sületnek semmilyen állandó külső anyagi forrása nincs (se állami, se ön-
kormányzati), ezért azt a tagok és néhány lelkes támogató saját zsebből 
finanszírozza.
A 4 évi munkálkodás után szeretnénk tudni, hogy tetszik-e a közösségnek 
az, amit csinálunk, mekkora az érdeklődés iránta, és végül is hányan olvassák 
a lapot.

Úgy gondoltuk, megkérjük kedves olvasóinkat arra – akik szeretnének a 
jövőben is a lapunkkal nyomtatott formában is találkozni –, legyenek szí-
vesek, az alábbi megrendelőt kivágni, és kitöltve a következő postaládák 
valamelyikébe 2017. nov. 30-ig bedobni: Bodor József (Andrássy u. 55), 
Bertók István (Andrássy u. 95.), Református parókia, Rozsnyói Zoltán (And-
rássy u. 91.). 

Talán szokatlannak tűnik ez a kérés, de az egyre dráguló világunkban 
szeretnénk elkerülni a felesleges pénzkidobást. Akiktől nem érkezik visz-
szajelzés, azoknak lehetőségük lesz a könyvtárban elolvasni a következő 
lapszámainkat, illetve dolgozunk azon, hogy a jövőben a kiadással egy 
időben az internetre is felkerüljenek.

Fáradozásukat előre is köszönjük, és kérjük szíves megértésüket!

MNL BKML Kecskeméti Közlöny 1936. április 02.

A lapban megjelent anyagokról  
bővebb információ  

honlapunkon olvasható!
Elérhetőségeink:  

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

Honlapunk:  
www.lokalpatriotak. 

kerekegyhaza.net

szerint, eltérve a községi és jegyzői il-
letékesség általános szabályaitól, s ez 
így is maradt 1937-ig.
1936-ban pusztakerekegyházi helyi nép-
szavazást írtak ki, amelyen a helyiek a 
Kerekegyházához való átcsatolás mellett 
döntöttek. 

Majd a Belügyi Közlöny 1936. évi 46. 
számában megjelent a következő hirdet-
mény: „Községátcsatolás. A m. kir. bel-
ügyminiszter a Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vár megye Kunszentmiklós községéhez 
tartozó Kunkerekegyháza pusztát 1937. 

évi január hó 1-i hatállyal a Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegyéhez tartozó Kere-
kegyháza községhez csatolta.”

Érdekes, hogy törvénykezésileg (bíró-
sági szervezetileg) és telekkönyvileg csak 
1940. június 1. napjával csatolták „Kun-
kerekegyháza pusztát” a Kecskeméti Kir. 
Járásbírósághoz (akkor még a járásbíró-
ságokon vezették a telekkönyveket). 

Ezzel aztán hivatalosan befejeződött a 
„közigazgatási csodabogár” néven emlí-
tett történet.  

KT  

 Szeretném a „Múlt-kor”-t nyomtatott formában megkapni! 

Név:   ........................................................................................................  

Cím:   ........................................................................................................  
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Izlandi zuzmó
(Cetraria izlandica)

5–10 cm magas telepeket alkot. 
Havas alján, a kontinens északi 
hegyvidékein, de főleg Izland szi-
getén fordul elő. (Nálunk gyógy-
növényszaküzletekben vásárolható 
meg. Kerekegyházán a Százszor-szép 
Fő utcai boltban.)
Hatóanyaga: 70% lichenin (zuzmó ke-
ményítő) 2% cetrarsav, (keserű)  nyál-
ka, kovasav, kálium, vas, jód és cukor.
Maga a zuzmó szinte szagtalan, fő-
zete kocsonyás és keserű, gyengén 
összehúzó ízű, üdítően erősítő és 
tápláló. A légzőszervek leválasztását 
ingerlő, valamint bélmozgást fokozó 
hatása mellett vörösvértestecskéket 
szaporít. Magas keményítőtartalmá-
nál fogva lábadozó betegek, vala-
mint  cukorbetegek is nagy hasznát 
látják. Jódtartalma miatt a pajzsmi-

rigytúltengésben szenvedőknek igen 
hasznos gyógyszere. (Kárpátalján 
előszeretettel használják immunerő-
sítőként is.)
Felhasználása: Vegyünk 10 g izlandi 
zuzmót, tegyünk hozzá ugyaneny-
nyi ánizst és édesgyökeret, negyed 
liter vízzel főzzük egy-két percig!  
A leszűrt  teát ízesítve is fogyaszthatjuk. 
Másik változat: 3 evőkanálnyi iz-
landi zuzmót 1 liter forró vízzel 
leöntünk, majd 5–10 percig állni 
hagyjuk és leszűrjük. A tea kitűnő, 
könnyen emészthető, ingert csil-
lapító, a belekre nyugtató, erősítő 
hatású. Továbbá rekedtség, köhö-
gési inger, bélfájdalmak, hasmenés 
ellen és veseöblítőnek is használják. 
A tea cukorral, mézzel ízesíthető!  
Napi 3–5 csészényit fogyasszunk!

Készíthető belőle még dzsem, szirup 
és szeszes kivonat.

A természet patikája Rovatvezető: Rozsnyói Zoltán

MANGALICASÁGOK
A terménybetakarítások után erő-
sebben indul hízásnak minden ház-
táji jószág, mert a jó minőségű, bő-
séges takarmány megteszi a hatását, 
és ez alól a régi fajta csodálatos ízű 
MANGALICA sem kivétel.
Báró Palocsay György kuruc tábor-
nok Gazdaságkivitelről szóló verséből  
álljon itt egy idézet:
Szent Miklós napjáig jártassad nyájadat 
Bővün termett makkon, haggyál malacokat,  
Ha makkja nem terem, rendelt ártányokat 
Tengeri búzával, tökkel táplálhatod.

Ezekkel hízlalhasd közzül egynehányat, 
Érvén Szent Tamásnak karácsonkor napját, 
Hízott ártányidnak mesd meg késsel torkát, 
Alájuk, reájuk hányass elég szalmát. 

Perzseltesd boncoltasd, csinálj bőven kolbászt, 
Gyöngyhurkát és tüdőst, májost, vérest, kásást, 
Ahhoz tudó ember, vigyázd a boncolást,  
Jól tegye, végezze mindenféle vágást. 

Nézzünk néhány receptet!

Kiváló borkorcsolya Márton nap 
után a kolbásszal és párolt káposz-
tával töltött bukta:
Kelt tésztát készítünk, amelyet 
1–1,5 cm vastagra nyújtunk, majd 
12×12 cm kockákra vágunk. A párolt 
káposztát és a karikára vágott száraz/
mangalica/ kolbászt összeforrósítjuk, 
a tésztára tesszük, bukta formára hat-
juk, és így sütjük meg.
Hozzávalók 20 darabhoz: 2 kg liszt,  
10 dkg élesztő, 7 dl tej, 5 db tojás,  
1 db  a kenéshez, só, törött bors, 4 dl 
tejföl.  Ezekből készül a kelt tészta a 
feltehetőleg ismert módon. 
Továbbá a töltelékhez: 1 kg manga-
lica vagy egyéb kolbász, 1,5 kg fejes 
káposzta, köménymag, őrölt bors, 
mangalica vagy egyéb zsír, 10 dkg só.

Vasi pecsenye: A szűzpecsenyét 
felszeleteljük kb. 5-6 dkg-os szeletek-
re, sózzuk, borsozzuk, kiklop foljuk, 
majd tejet öntünk rá, és hozzáadjuk 
az áttört fokhagymát. Hűtőbe tesz-
szük, majd másnap frissensült mód-
jára, paprikás lisztbe forgatva bő 
zsírban kisütjük. Köretként pirított 
krumplit adunk mellé. 
Hozzávalók 10 főre: 1,5 kg szűzpecse-
nye /mangalica/, 1 liter tej, só, bors, 
őrölt paprika, liszt, 1 kg mangalicazsír 
a sütéshez . 
Körethez: 2,5 kg héjában főtt burgo-
nya karikára vágva, bő zsírban kisüt-
ve, frissen tálalva.
Darásmácsik főtt mangalica füs-
tölt sonkával: a sonkát megfőzzük, 
levében kihűtjük, a leszedett zsíron 
a darát megpirítjuk. A sonkát apró 
kockára vágjuk, összekeverjük a pirí-
tott darával, majd a kifőtt házi tész-
tával, és összeforrósítjuk. A tojássár-
gáját tejföllel elkeverjük, tálaláskor 
evvel meglocsoljuk, finomra vágott 
petrezselyemzölddel meghintjük.
Hozzávalók: 0,5 kg házi tészta, 20 dkg 
búzadara, 20 dkg sonka, 5 tojássárgá-
ja, 0,5 liter tejföl.

Jó főzögetést és jó étvágyat kívánok!

Elődeink ételei
Rovatvezető: Vörösmarti Imre


