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Előzmények, településtörténet 
 

Az Árpád-házi királyok korában Kerekegyháza helyén már lakott település létezett, ismert 
legrégebbi okleveles említése 1323-ból származik.  

A régészeti ásatások kör alakú templom alapjait tárták fel. Feltevések szerint erről a „kerek 
templom”-ról kaphatta a település a Kerekegyháza nevet.  

Ez az árpád-kori falu a török hódoltság alatt teljesen elpusztult. Lakói szétszóródtak, illetve 
nagyobb városokba menekültek, leginkább Kecskemétre.  

A törökök kiűzése után, 1702-ben I. Lipót király a pusztasággá változott területet eladta a 
német lovagrendnek, a Jászkun-kerület viszont 1745-ben megváltotta, azaz visszavásárolta. 
Ezután a puszta egyik felét Jászárokszállás, másik felét megosztva Fülöpszállás és 
Kunszentmiklós használta. 

A jászárokszállási részen 1856-ban önálló község szervezése kezdődött. Alapítója Balatoni 
Farkas János 1848-as honvéd százados, földbirtokos volt. Az első telepesek a jászok mellett 
svábok, tótok, csehek, morvák és sziléziaiak voltak. Mivel a terület túlnyomó részét 
Jászárokszállás fizette ki, a falu neve Jászkerekegyháza lett.  

A település hivatalos neve 1900-ban változott Kerekegyházára. Az egykori kunszentmiklósi 
pusztarész ma Kerekegyházához tartozik. A fülöpszállási részen pedig önálló község alakult 
Fülöpháza néven,. 

1910-re Kerekegyháza népessége több mint 4400 főre emelkedett. A lakosság többsége föld-
műveléssel foglalkozott. A futóhomokot erdővel, majd szőlő és gyümölcs telepítésével kötöt-
ték meg. Később megerősödött a zöldségtermesztő tevékenység is.  

1945 után ipari-mezőgazdasági jellegűvé vált a község. Élelmiszeripar (baromfi, tej, tojás, 
üdítő) és fémtömegcikk-gyártás adta az ipari jelleget. 

A település 2001. július 1-jén kapott városi címet. Napjainkban több mint 6500 lakosa van. 

 
Postautak a Duna-Tisza közén  
 
A Duna-Tisza közén a török hódoltság előtt, majd pedig annak másfél évszázada alatt egyet-
len állandó, rendszeres postaút vagy postajárat sem volt.  
 
A török szultán levélfutárai a vízjárta, nádas, mocsaras, buckás, rájuk nézve veszélyes vidé-
ken Szegedről Budára nem merték személyesen hozni-vinni a porta hivatalos leveleit. Ked-
vezmények fejében inkább a szegedi mészáros céhre bízták azokat. A szegedi  marhakereske-
dők jól ismerték a nehéz és veszélyes terepet, így a „mészárosposta” biztonsággal továbbította 
a törökök leveleit (és ha igény volt rá, a lakosság üzeneteit, küldeményeit).  

Érdemes egy pillantást vetni a kiskunsági tájra „Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben” című könyvsorozat „Magyarország II.” kötetének segítségével. A pusztákról szóló 
fejezetben Hoitsy Pál írta a következőket 1891-ben:  
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„Az egész országnak legnagyobb pusztasága ez. Pótharaszt, Dános, Mike-Buda, Vatya, 
Vacs, Hernád, Bene, Lajos, Adacs, Baracs, Peszér, Sarlósár, Balázs, Ágasegyháza, 
Ballószeg, Köncsög, Szent-Imre, Orgovány, Páhi, Bócsa, Kaskantyú, Bugacz, stb. egy 
összefüggő nagy pusztaságot képeznek, melyet sehol sem zavar meg falu. De ezen a 
nagy területen a legtöbb pusztának ma is megvan a romba dőlt temploma. […]A pusz-
ták leginkább a tatár és török dúlások idején keletkeztek. Legtöbb a mohácsi vész után. 
Midőn a török 1529-ben feljött egész Buda alá, s azután a Duna-Tisza közén is átvo-
nult, fölégetett minden útjába eső falut, melyet nem védett senki, tehát nem kellett ost-
romolni; rabszíjra fűzte a lakosság javát, világgá űzte a többit, s lakatlanná tette a vi-
déket.” 

Eközben a Habsburgok által uralt nyugati országrészben 1526-tól kezdve már állandó levél-
posta járt Bécs és Pozsony között. Ez volt Magyarország első rendszeres postajárata, amit 
több felvidéki postaút megnyitása követett. 

A Duna-Tisza közén postaút csak a törökök kiszorítása és a Habsburg hatalom visszatérése 
után létesült. A Duna-Tisza közének felszabadítása 1687-ben fejeződött be. Kilenc évvel ké-
sőbb, 1696-ban I. Lipót császár parancsára nyílt meg Buda–Kecskemét–Félegyháza–Szeged 
között ennek az országrésznek az első – és további bő 90 évig egyetlen – postaútvonala.  

Tény, hogy ezen a vidéken nagy erőfeszítést igényelt állandó postaútvonal kitűzése, télen-
nyáron járhatóvá tétele, lóváltó-állomások és postamesterségek felállítása. Útvonalak léteztek 
ugyan, de még a Buda–Szeged közti postaút is csak egyszerű földút volt, ami esős időben sok 
helyen járhatatlanná vált. A postakocsi sokszor kénytelen volt az út helyett a mezőn 
közlekedni, kerülőket tenni, hogy tovább tudjon haladni.  

Eközben az osztrák fennhatóság alatt lévő, jobb útviszonyokkal rendelkező nyugati és északi 
országrészeken 1752-től már nemcsak levélposta-járatok, hanem menetrend szerint induló 
személyszállító delizsánszok is közlekedtek utasokkal és csomagokkal. 1780 körül a posta 
már pénzküldeményeket és hírlapokat is szállított. A Buda–Kecskemét–Szeged–Temesvár 
postajárat pedig már hetenként kétszer közlekedett. 

A Duna-Tisza közét észak-déli irányban átszelő második postaút 1788-ban II. József rendele-
tére létesült Buda és Zimony között. Az útvonal Budáról kiindulva Soroksár, Laczháza, Kun 
Szent Miklós, Szabad Szállás, Izsák, Vadkert, Halas, Mélykút, Szabadka, Pétervárad érintésé-
vel érte el Zimonyt. Természetesen ehhez az útba eső nagyobb településeken lóváltó-
állomásokra volt szükség, és postamesterségek is nyíltak, amit 1789-től már a lakosság is 
igénybe vehetett.  

Mindezek ellenére burkolt országutat a Duna-Tisza közén egészen az 1890-es évekig nem 
építettek. A vidék postaútjainak 19. századi „minőségét” jól érzékelteti Jókai Mór egyik leve-
lének részlete, amit 1853-ban írt alföldi utazásáról, amikor gyorskocsival igyekezett elérni úti 
célját: 

 „[…]gyorsszekér – érts magadnak egy gyékényes társzekeret, melyet kilenc ló húz, s 
mely mellett öt-hat ember ballag; – ezen emberek az utazók, kiket a gyorsszekér visz, s 
kik közül a férfiaknak megengedtetik ott, ahol igen nagy sár van, kiszállhatni a szekér-
ből, s gyalog előre mehetni. […] Az egész úton nem találtunk más szekeret, mint a 
szembejövő gyorskocsit, s egy gyapjúszállító szekeret a vízbe fordulva. — Mit csinál-
nak itt kentek? — kérdé kalauzunk a szekerestől. – Nem látja kend, hogy rákot fogunk? 
– felelte az egyik. Magyar ember még a bajban sem veszti el a humorát. […]"  
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A Buda–Kecskemét–Szeged postajárat persze a Jókai által leírt mostoha útviszonyok ellenére 
is közlekedett. Állomáshelyei 1848-ban a következők voltak (a korabeli írásmód szerint): So-
roksár, Ótsa, Inárcs, Örkény, Lajos, Ketskemét, Páka, Félegyháza, Péteri, Kis Telek, 
Szatymasz, Szeged, majd onnan tovább Temesvár, Lugos, Szeben.  
 
Ez a postaút nem esett messze Kerekegyházától, hiszen a Lajos községben (a mai Lajosmizse 
központjának területén) található Földeáki fogadó volt a postaút egyik hivatalos állomása és 
utasainak pihenőhelye, és ez a postaállomás mindössze 16-17 km-re volt Kerekegyházától. 
 
De volt közelebb eső postaút is, ugyanis a Kerekegyházát körülvevő tanyás pusztai terület déli 
részét átszelő országúton járt a császári posta lovas kariol-kocsija, ami levelek mellett pénz-
küldeményeket is szállított Kalocsa és Kecskemét között – Izsákon és a Kerekegyháza köze-
lében lévő Balázs-pusztán át.  
 
1851-ben Fényes Elek a „Magyarország geográfiai szótára II.” című kötet 202. oldalán Ke-
rekegyházáról szólva meg is említi ezt a postautat: „Kerekegyháza puszta a Kiskunságban, 
Kecskemét határa mellett, az izsáki postaútban, Szabadszállás és Fülöpszállás polgárai bir-
toka egyenlő részben. Határa róna, s bár homokos, de jó termékenységű." 
 
Ezen a postaúton több postarablás is történt. Volt olyan, amelyik Kerekegyháza közvetlen 
közelében, pontosabban a község külső, tanyás területén.  
 
Betyárvilág, postarablások 

Az 1800-as években a postakocsi-forgalom növekedése és a pénzszállítás magára vonta az 
alföldi betyárok és a rablók figyelmét. Elszaporodtak a postarablások. Ezért 1820-tól a postai 
értékek megvédésére a császári postaigazgatás elrendelte, hogy a postakocsikat fegyveres 
őrök kísérjék.  

Ahol vasútvonal nyílt, ott azt a posta hamar felhasználta a postaanyag távolsági szállítására. A 
vasút nemcsak biztonságosabb volt, mint a könnyen megtámadható lovas postakocsik, hanem 
gyorsabb is. Ahol vasút híján lovaskocsival történt a postaszállítás, azt a postarablók viszony-
lag könnyen meg tudták rohamozni. Különösen az 1860-as években szaporodtak el nagyon a 
Dél-Alföldön a postakocsik elleni támadások. 

A Vadász és Verseny Lap című újság 1897. december 23-i számában olvasható egy cikk a 
kiskunsági Bogár Imre betyárcsapatának – a szerző által 1862-re datált – postarablásáról, ami 
az Izsák–Kecskemét útvonalon fekvő Balázs-puszta közelében történt: 

 „[…] a Kolontó körül heves puskatüzelést nyeltek el a nádasok, s másnap híre járt, 
hogy az Izsákról Kecskemétre menő kariol-póstát kirabolták, a kísérő három 
lovaskatonát lelőtték és tízezer forintot elraboltak a Bogarak!”  

A cikk szerint a támadásban a postakocsi személyzete és a kísérő katonák is életüket vesztet-
ték. Ám a katonák golyójától a betyárok közül négy személy megsebesült, köztük a bandave-
zér Bogár Imre és két fia, akik elmenekültek ugyan a zsákmányolt pénzzel, de nem jutottak 
messzire: Pusztaszentimre (a mai Soltszentimre) közelében mindhárman a homokbuckák közt 
lelték halálukat a mellkasukat ért lövések miatt. A negyedik sebesült betyár túlélte: a vállába 
fúródott golyót még aznap éjjel a szabadszállási orvossal távolíttatták el a betyárok.  

Felmerülhet a gyanú, hogy mindez csak legenda, a Bogár-bandáról szóló romantikus történe-
tek egyike, s nem egyéb, mint a Vadász és Verseny Lap bulvárjellegű írása. A történetet és a 
dátumát tehát érdemes fenntartásokkal kezelni.  
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Héjjas Pál „A Bogár betyárbanda története” című könyvében levéltári dokumentumokra ala-
pozva részletesen bemutatja a csapat 1862-63-ban elkövetett rablásait és gyilkosságait, ami 
miatt a hatóságok üldözték őket. Idős Bogár Imre 1862 elején valóban élt, Héjjas szerint há-
rom fia volt, Miska, Jakab és Imre, és mindannyian betyárok voltak akkoriban. A nyomozati 
és bírósági iratokban sok, általuk elkövetett bűnügy, köztük számos gyilkosság szerepelt, de a 
postarablásról nem esett szó. Az öreg Bogár Imre haláláról pedig Héjjas azt írja, hogy 1862. 
április 8-án késő este a jász-szentlászlói pusztán, Szabó István tanyájának megtámadása során 
a gazda fia fejen lőtte, és a helyszínen meghalt.  

Nagy Szeder István, kiskunhalasi helytörténész ugyanakkor a Bogár-bandáról a következőket 
írta 1935-ben (Nagy Szeder István: A betyár világ. In.:  Kiskun-Halas Város gazdaságtörténe-
te. Kiskunhalas, 1935. 57-58. oldal): 

„Kiskun-Halas határában a pásztoroknak még a taliga vontatására sem volt szabad 
1862. szeptember 1-től lovat tartani, és minden pásztor igazolványt kapott. Ez időtájt 
hatalmasodtak cl a Bogarak. Bogár János és öt fiának betyárbandája. Kiskun-Halas 
határában a postakocsi bakjáról ők lőtték le a fegyveres katonát, nem sokkal később 
Izsák–Kecskemét között rabolták ki gyilkosság árán a postai kordét.” 

Ez azt látszik igazolni, hogy az Izsák-Kecskemét közt közlekedő postakocsi kirablása valóban 
megtörtént, a Bogár-banda tette volt, és 1862-ben vagy ’63-ban hajtották végre. A vármegye 
1863-ban összehangolt hajtóvadászatot indított a Bogár-banda kézre kerítésére és felszámolá-
sára. Nagy Szeder István ismertetésében a banda tagjainak sorsáról a következőket olvashat-
juk:  

„Szent Imre-pusztán a lóról lőtték le Bogár Jánost, Sándor és István fiaival együtt; 
Bogár Imrét elfogták és 1863. július 27-én Pest alatt, Gyál pusztán felakaszttatta a 
rögtönítélő bíróság. Dönti Pétert, a bandavezért a két Bogár Bugacon kútba fojtotta, 
amiért Bogár Imrétől elvette a jó lovat, s így az akasztófára jutott. — Akármerre buj-
dostak, mindenütt üldözőkkel találkoztak. Lajosmizsén is közrefogták őket s a harcban 
két pandúr és Bogár Miska elesett. — Másnap Fülöpszálláson egy tanyán Baski Gyur-
ka a sok szorongatás miatt kedvenc nótája után főbelőtte magát, a bandából egyedül 
maradt Bogár Jakab pedig erről a vidékről örökre elbújdosott.” 

A Vadász és Verseny Lap cikke kétségtelenül túlszínezett és bizonyos tényeket eltorzítva áb-
rázolt – például az öreg Bogár és két fia halálának módját. Bizonytalanságot okoz, hogy a két 
idézett műben nem egyezik a Bogár-fiúk létszáma (három vagy öt), és keveredést érzünk a 
keresztnevek körül is. A postakocsi 1862-ben (vagy 1863-ban) történt megtámadásának és a 
kocsi gyilkosság árán történt kirablásának ténye viszont nem tagadható egyértelműen.  

Különösen hogy 1929-ben a fülöpszállás-kerekegyházi új út Balázs-pusztán át vezető szaka-
szának földmunkálatai közben hét emberi csontvázra bukkantak az útépítők. Erről a Kiskun-
halas Helyi Értesítője című lap adott hírt 1929-ben. Az újság szerint a környékbeli idős embe-
rek még emlékeztek rá, hogy a Bogár-féle betyárcsapat az 1860-as években errefelé rabolt ki 
egy postakocsit, így feltételezhető, hogy annak a rablásnak az áldozatait találták meg az útépí-
tők.  

Van azonban egy másik – írásban igen jól dokumentált – eset is erről a környékről: 1863. au-
gusztus 18-án az izsáki postakocsit Kerekegyházánál rabolta ki egy banda, de ezt nem a Bo-
gár-féle  csapat hajtotta végre. A történetet Péterné Fehér Mária bács-kiskun megyei levéltá-
ros ismerteti a „Betyárok Kecskemét környékén az 1848/49. évi szabadságharc után” című 
tanulmányában. Korabeli nyomozati iratot idézve a következőképpen történt a postarablás: 
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„Az Izsákról éjjel 11 órakor indult postakocsit (vagy ahogy ezen a tájon nevezték: 
»szekér postát«) Mészáros József 19 éves postakocsis hajtotta. Kísérői Boczkó Pál 
tiszaőrsi lakos – Ottó Antal izsáki postamester barátja – és Jáborka Imre izsáki kisbíró 
voltak. A felettébb kátyús országúton csak lépésben haladtak. Éjfél után 2 óra körül a 
kecskeméti postamester kerekegyházi tanyájához értek, ahol az út mindkét oldalán 
jázminbokrok nőttek jó magasra. Egyszercsak a jázminbokrok mögül 2 lövést adtak le, 
és Jáborkát az egyik lövés eltalálta. A jázmin közt megbújt »puskás betyárok« nagy 
hirtelen előugrottak, kettő a lovak előtt termett. Az egyik a gyeplő szárát megkapta és 
a nála lévő bottal fejbevágta a kocsist. A betyárok –  akik kb. 8-an lehettek (a károsul-
tak tanúsága szerint) nagy hirtelen körülkapták a kocsit, botokkal Boczkó Pált is ütle-
gelni kezdték azzal a megjegyzéssel, hogy »Mi vagy te? Zsandár vagy úgy-e?« (Előírás 
szerint ugyanis a pénzes szállítmányt csendőrökkel kellett volna fegyveresen biztosíta-
ni.) Boczkó hiába könyörgött, hogy ne bántsák, ő nem zsandár. Leugrott a kocsiról és 
előreszaladt, 3 betyár utána és botokkal leverték. A többi Jáborkát és a kocsist kizse-
belte, a pénzes leveleket szállító ládából a leveleket elvették. Jáborkát és a kocsist a 
kocsiban fekvésre kényszerítették, és letakarták őket a kocsis subájával. Boczkót is fel-
rakták a szekérre és Izsák felé visszafordították, a lovakat útnak indították. Fél óráig a 
kocsis nem mert felülni, utána rendbe tette a kocsit. A két ember kérésére, hogy magu-
kat a vérből kimossák megálltak Jáborka sógorának tanyáján. A sógor a maga kocsi-
ján Jáborkát Izsákra vitte (ő később belehalt a kapott lövés okozta sebbe). Boczkót le-
fektették, másnap a kocsival Kecskemétre jöttek. Csak később derült ki, hogy a betyá-
rok sok pénzt raboltak. A rablókat a kocsis így írta le: »Mindnyájan egyenes szélű ka-
lapba, ujjas posztó mándliba, gatyába és csizmába voltak, és elferdített hangon beszél-
tek.«” 

 
E rablás során 3000 forint készpénzt és 1 dupla csövű fegyvert rabolt a banda, aminek tagjai a 
következők voltak: Tükör Gubicza József, Borbély István, Habron György, Bognár Bicskai 
József, Füles Faragó József, Muzslai János, Dominik József kecskeméti, Kováts Gergely ke-
rekegyházi, Medvety András és Szulmo István nagykőrösi illetőségű betyár.  

Az „izsáki postakocsi” kirablása nem egyedi eset volt. 1864 áprilisában a Kecskemét-Kalocsa 
közt közlekedő kocsit, 1865. szeptember 19-én ismét a kalocsait, 1868-ban pedig újfent az 
izsáki és az ágasegyházi pusztán közlekedő pénzes postajáratot rabolták ki – újabb gyilkossá-
gok árán.  

A postakincstár ezért ahol csak lehetett – akár kerülő úton is – a vasutat használta pénzszállí-
tásra. De a vasút is csak ideig-óráig jelentett biztonságot. A rablók néha még a vonatot is 
megtámadták, csakhogy az értékes postaszállítmányhoz hozzáférhessenek. Így tett például 
Rózsa Sándor és bandája 1868-ban Kistelek közelében, amikor felszedték a síneket, úgy 
kényszerítették megállásra a vonatot. A rablást azonban a vonatot védő katonák golyózápora 
meghiúsította. 1868-ban Szeged–Kecskemét–Kalocsa útvonalon be is szüntették a pénzszállí-
tást, mert ezen a vonalon rövid idő alatt 9 postarablást követtek el. 
 
1869. január 4-én a betyárvilág felszámolására királyi biztost neveztek ki gróf Ráday Gedeon 
személyében. Ő széleskörű hajtóvadászat indított a pusztai rablók és betyárok kézre kerítésére, 
bíróság elé állítására, börtönbe juttatására.  
 
Többek közt elfogták a kerekegyházi pusztán Izsákról Kecskemétre tartó szekérposta 1863. 
augusztus 18-i kirablásának tetteseit is. Ezért tíz betyárt vontak felelősségre. Fény derült arra 
hét gonosztevőre is, akik öt évvel később, 1868. október 28-án Izsák és Kecskemét között 
megtámadták a szekérpostát, megölték a kocsist és a szekéren utazó csizmadialegényt, és el-
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vittek 2800 forintot, valamint ingóságokat. A hét támadó közül négy azonos volt az előző, 
1863-as postarablás elkövetőivel. A gyilkosokat felakasztották, a többit szigorú börtönbünte-
tésre ítélték. 1870 végére a vidék nagy részén sikerült helyreállítani a rendet, véget vetni a 
betyárvilágnak.  
 
Postamesterség Kerekegyházán 

 
1867-ben – a kiegyezés évében – a magyarországi postahálózat kivált az osztrák császári pos-
ta szervezetéből, és Magyar Királyi Posta néven önálló nemzeti szolgáltatóvá alakult. Ettől 
kezdve magyar földön a posta hivatalos nyelve német helyett a magyar lett, az osztrák császá-
ri jelképeket pedig magyar címerre és magyar nemzeti színekre cserélték.  
 
A következő években sok új postát nyitottak szerte a magyar királyság területén. 1869-ben 
például 116-ot. Köztük volt a Kiskunság területén Akasztó, Fülöpszállás, Keczel (Kecel), 
Madaras, Vadkert is. Kerekegyházának azonban még 10 évet kellett várnia arra, hogy posta-
hivatala legyen. A kerekegyházi postahivatal 1879-ben nyílt meg. 
 
A postahivatalok, postamesterségek megnyitásáról hiteles információk a Magyar Királyi Pos-
ta által 1867-1948 között kiadott hivatalos közlönyökben, a Postai és Távírdai Rendeletek 
Tárában találhatók. A továbbiakban erre a forrásra támaszkodunk, ennek a közleményei segít-
ségével igyekszünk felvázolni a kerekegyházi posta történetének eseményeit. Az egyszerűség 
kedvéért a közlöny teljes neve helyett a PTR rövidítést használjuk.  
 

*** 
 
A PTR 1879. április 30-i számában pályázati felhívás jelent meg postamesteri állomás létre-
hozására Kerekegyházán, tiszti szerződés mellett, a következő feltételekkel: a nyertes által 
előre lefizetendő készpénz-biztosíték 100 forint, évi járandósága pedig 120 forint fizetés, 40 
forint irodai és 600 forint szállítási átalány. (Ugyanekkor, hasonló feltételekkel írtak ki pos-
tamesteri pályázatot Lajos-Mizsére is.) 
 
A postamesterekről érdemes tudni, hogy nem alkalmazottak, hanem vállalkozók voltak, akik a 
postamesterség működtetésére szerződést kötöttek a Magyar Királyi Postával, és szigorú, egy-
séges központi szabályok alapján nyújtották a szolgáltatásokat a lakosságnak. A postamester-
ség komoly vagyoni értéknek számított, családon belül örökölhető volt. 
 
A posta megnyitásának pontos napját is ismerjük. A Budapesti Közlöny, 1897. szeptemberi 
számának 354. oldalán a hírek közt olvasható az alábbi közlés: 
 

„Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegyébe kebelezett Jász-Kerekegyháza községben f. hó 
[1879. szeptember] 15-én postahivatal lép életbe, mely naponkint egyszer, küldöncz-
kocsipostajárat által a kecskémeti postahivatallal van összekötve. 
A jászkerekegyházai postahivatal kézbesítési kerületébe egyelőre csak 
Jászkerekegyháza község tartozik, mely eddig a kecskeméti postahivatal kerületéhez 
tartozott.Ezen új postahivatal fel van hatalmazva levél és 5 kilogram súlyig terjedő 
kocsipostai küldemények fölvételére és kézbesítésére és pedig a belföldön, valamint 
Németország, és Helgolanddal, Francziaország és Algiriával, Luxemburggal, Olasz-
országgal, Svájczczal és Északamerika egyesült államaival való forgalomban 200 frtig, 
utánvételes küldeményekre nézve belföldön 200 frttig, utánvétlapok 100 frtig, a 
külföldi forgalomban pedig 75 forintig.” 
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A Magyar Királyi Posta a kerekegyházi postamesterség megnyitásának hírét a PTR utólag, 
1879. október 13-i számában tette közzé. A közleményben szerepel, hogy a felvett küldemé-
nyeket Kerekegyházáról „küldönczkocsival” kell szállíttatnia a postamesternek Kecskemétre, 
illetve elhozni onnan a községbe címzett postaanyagot.  
 
A postamesterség megnyitása előtt Kerekegyháza úgynevezett „utolsó postája” Kecskemét 
volt. Ez azt jelentette, hogy a községbe szóló leveleket Kecskemét postahivatala kapta meg, 
ahonnan megpróbálták értesíteni a kerekegyházi címzettet, hogy jöjjön érte, vagy rábízták 
valakire, hogy vigye el a címzettnek. Ha Kerekegyházáról levelet, pénzt, csomagot akart kül-
deni valaki, azt a kecskeméti postahivatalban tudta feladni.  
 
Ehhez képest óriási előrelépés volt a postamesterség megnyitása, mivel a kerekegyháziak ek-
kortól fogva helyben adhatták fel küldeményeiket, aminek továbbításáról a helyi postamester 
gondoskodott, mint ahogy az érkező küldemények kézbesítéséről is.  
 
Kerekegyháza első kinevezett postamestere Pázsith Mihály, a község jegyzője lett. (Sok tele-
pülés jegyzője pályázta meg azokban az évtizedekben a postamesteri posztot, amihez írástu-
dás, német nyelvismeret és megbízhatóság mellett komoly összegű óvadék befizetésére is 
szükség volt, e feltételeket tanult és vagyonos emberek voltak csak képesek teljesíteni. Más-
részt a postamesterség folyamatos jövedelmet biztosított a családnak, vagyoni értéke és örö-
kölhetősége miatt pedig vonzónak tartották.) 
 
Pázsith Mihály kinevezése a PTR 1879. október 29-én megjelent számában olvasható: 
 

Kineveztettek: […] 
b) postamesterekké: a budapesti kerületben: P a z s i t h  Mihály Jász-Kerekegyházára 
[…] 

 
1879-ben a kerekegyházi postamesterség ellátási kötelezettsége csak a község területére szólt, 
de 1880-ban már Kunkerekegyházát is a forgalomkörébe sorolták. 
 
1886. június 25-én új pályázati felhívás jelent meg a PTR-ben a kerekegyházi postamesteri 
posztra. A feltételek ugyanazok voltak, mint a posta megnyitásakor: 100 forint egyszeri pénz-
biztosíték befizetése után az évi járandóság 120 forint fizetés, 40 forint irodai és 600 forint 
szállítási átalány.  
 
Feltételezzük, hogy az 1886 júniusában meghirdetett pályázatra nehezen akadt jelentkező, 
ugyanis a következő postamester kinevezéséről csak több mint fél évvel később, az 1887. 
március 7-én megjelent PTR-ben olvashatunk. A közlemény szerint ekkor Kerekegyházára 
„postamesterré kineveztetett” Trummer Ida.  
 
Ugyanebben a hónapban, tehát 1887. márciusában a község hivatalos nevének megfelelően 
módosították a postahivatal nevét is Kerekegyházáról Jász-Kerekegyházára.  
 
Trummer Ida csak néhány hónapig látta el Kerekegyházán a postamesteri feladatokat. Az 
1887. május 9-én megjelent közlönyben ugyanis már azt olvashatjuk, hogy őt Tolna-Szakálra 
nevezték ki postamesternek, ugyanekkor Jász-Kerekegyházára Tahy Mária kapott kinevezést.  
 
De Tahy Mária sem vezette sokáig a kerekegyházi postamesterséget. A PTR 1888. március 
12-i számában újabb pályázat jelent meg a következő szöveggel:  
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„Pályázat. Postamesteri állásra tiszti szerződés mellett: 1. Jász-Kerekegyházán (Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegye) a kinevezendő postamester által leteendő készpénzbiztosí-
ték 100 frt; járandóság: 150 frt évdíj, 40 frt irodai és utólagosan meghatározandó 
szállítási átalány, melyért a kinevezendő postamester köteles lesz Jász-
Kerekegyházáról a 20 klmtr. távolságra eső Kecskemétre és vissza naponta egyszer 
közlekedő egyfogatú kocsiküldöncz-járatot saját kocsijával fenntartani.” 

  
A pályázat nyertesének, vagyis a kinevezett postamesternek a nevét sajnos nem találtuk meg a 
PTR későbbi számainak egyikében sem.  
 
Távíró 

Az 1800-as évek közepén, a vasúthálózat kiépítésével párhuzamosan megindult a vezetékes 
hírközlés hazai fejlődése, előbb a távíró, majd a telefon megjelenésével.  

Az ország első távíróvonalát 1850-ben létesítették Bécs és Buda között, amit 1853-ban meg-
hosszabbítottak Pesttől Szegedig. A következő évtizedekben Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-
gyén keresztül több távíróvonal létesült, távíróállomások kezdtek működni, kezdetben csak a 
vasútállomásokon, később postahivatalokban is.  

A gyorsabb hírközlés, így a távíró iránt egyre nagyobb igény mutatkozott vidéken is, például 
a gazdálkodók és kereskedők körében. 1880. március 1-jén az országgyűlés ülésén az egyik 
képviselő így érvelt a távírdai hálózat kiterjesztése érdekében:  

„T. ház! A t. földmívelés-, ipar- és kereskedelmi minister úr még a mai napig sem 
egyesítette a postát a távírdával, már pedig t. ház, én azt hiszem, hogy az a két intéz-
mény oly ikertestvér, a mely két intézménynek egy kézbe való összpontosítása a dolog 
természetéből folyó, annyival inkább, mert úgy emlékszem, hogy ennek valósítását 
évekkel ezelőtt az országgyűlés már határozattá is emelte. Méltóztassék megnézni a 
budapest-bajai vasút távírda-vonalát. Ez a távírda-vonal nagy költséggel tartatik fenn, 
de azért a soroksári, irsai és taksonyi parasztnak nincs módja táviratozni, mert az a 
távírda mai napig Budapest, Laczháza, Szent-Miklós és azután ha jól emlékszem, Sza-
badszállást érinti csak; a posták csak minden két mértföldnyire vannak felállítva, pe-
dig miért ne lehetne minden postahivatalnál távírda-állomást is berendezni, hol a pos-
ta-expeditor 50–60 frtért elvégezhetné a távírda teendőit is.” 

 
Ekkor tehát a távíró és a posta még külön szervezetként működött. A vasútvonalak mentén a 
vasúttársaságok építettek ki távíróvonalakat, és rendeztek be távírdákat. Baross Gábor minisz-
ter előterjesztésére és az uralkodó jóváhagyásával végül 1887-ben fogadta el az országgyűlés 
a távírószolgálat postával való egyesítését.  

1895-ben a Kecskemét-Fülöpszállás helyi érdekű vonalon, a Jász-Kerekegyháza területén 
kívül eső Kerekegyháza vasúti megálló (marharakodó) megállóban létesítettek vasúti távírdát. 
Erről a PTR 1895. december 14-i számában a következő közlemény található:  

„Változás a magyar távirdahivatalok állományában.  

78.847.  

A  kecskemét–fülöpszállási  helyi  érdekű  vasútnak Pest-Pilis-Solt-Kiskun  vármegyé-
ben fekvő Rávágy, Ballószeg, Helvétia, Köncsög, Kerekegyháza, Ágasegyháza és  
Izsák állomásait állami és magántáviratok kezelésére felhatalmaztam, mely minőség-
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ben, korlátolt nappali szolgálattal, működésüket folyó évi október hó 27-én kezdették  
meg. Ezen állomások a m. kir. államvasutak szegedi üzletvezetősége alá tartoznak  és 
ellenőrzés, illetve távirataik közvetítése végett a kecskeméti m. kir. posta- és  
távirdahivatalhoz osztattak  be. […]  

Budapest, 1895. november 30.” 

Ez ma Köncsög megálló, de ez nem a településhez tartozott.  

Minden távírda egyedi hívójelet kapott. Mivel a táviratozás Morse-jelekkel történt, az egyes 
állomások hívójele is a Morse-abc betűiből állt. Kerekegyháza vasúti távírda hívójele a „kz” 
betűpár lett, ami Morse-jelként így nézett ki:  ▬    ▬   ▬   ▬    

A Kecskemét-fülöpszállási helyi érdekű vasút állomásain működő távírdák 1896-ban a m. kir. 
államvasutak szegedi üzletvezetőségétől átkerültek a budapest-jobbparti üzletvezetőség irá-
nyítása alá.  

1904. december 31-tól – a PTR 1905. február 22-i számában megjelent közlemény szerint – a 
Kerekegyháza nevű (ma Köncsög) vasútállomáson működő távírdát felmentették az állami és 
magántáviratok kezelésének kötelezettsége alól. A község távírdai ellátását néhány hónapig 
Kecskemét látta el. 

1905. január 18-án távírószolgálat létesült a Kerekegyháza községben megnyitott új vasútál-
lomáson. A változást az indokolta, hogy a Budapest-Lajosmizse között közlekedő helyi érde-
kű vasút meghosszabbításaként megnyílt a 20,5 km-es Lajosmizse-Kecskemét, és a belőle 
leágazó, 9 km hosszú Kisnyír–Kerekegyháza-vasútvonal (a mai Hetényegyháza állomás neve 
akkor Kisnyír volt). A kerekegyházi vasúti távíróállomást a Kláber-telep, Méntelek, Kerek-
egyháza, Kisnyír, Kecskemét-Máriaváros közti távíróvonalra kötötték rá. Új Morse-hívójele 
„kr” lett. A kecskemét-fülöpszállási vasútvonalon lévő Kerekegyháza állomás vasúti távírdá-
jának nevét pedig 1905 májusában Köncsögre módosították. A kerekegyházi vasúti távírda 
„L” típusú szolgálati idővel működött, ami azt jelentette, hogy táviratokat hétfőtől szombatig 
naponta 8–16 óra között, vasárnap pedig 8–10 óráig vett fel és fogadott. 

 

Kerekegyháza postája 1900 után 

1900-ban Jász-Kerekegyházáról Kerekegyházára módosult a község hivatalos neve. Ezt kö-
vette a postamesterség hivatalos nevét is Kerekegyháza postahivatalra módosították.  

A területi hatókör változásai 

A kerekegyházi posta nemcsak a község bel- és külterületén végzett postai szolgáltatást vé-
gezte, hanem feladatkörébe (postai szakkifejezéssel: forgalomkörébe) utalták a falu közigaz-
gatási területén túli, de vele határos pusztai lakott helyek, majorságok ellátását is.  

Így 1905 júniusában Kerekegyháza lett a Tatárszentgyörgy igazgatási területén fekvő 
Baracsszentilona major utolsó távírdája, 1905 augusztusában pedig megkapta az ugyancsak 
tatárszentgyörgy külterületén található Földváry-major, Gombay-major és Vörös major távír-
dai ellátásának feladatait is, úgy mint e lakott helyek „utolsó távírdája”. 

1907-ben a kerekegyházi postamesterség lett a Tatárszentgyörgyhöz tartozó Szeszgyármajor 
és Vörösmajor „utolsó postája”, vagyis a két major lakosságának postai ellátásért felelős pos-
tahely. 1913-ban pedig kijelölték Földvárymajor „utolsó postájának” is.  
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1913. szeptember 18-án a kerekegyházi postahivatalt is bekapcsolták az állami távíróhálózat-
ba, „L” jelű szolgálati jelleggel, ami hétfőtől szombatig napi 8-16 óra, vasárnap 8-10 óra kö-
zötti nyitva tartást jelentett. A távirda hívójele az „r” betűnek megfelelő Morse-jel lett.  

1914-ben Kerekegyháza kapta meg a tatárszentgyörgyi Földvárymajor és fülöpszállási 
Fülöpkerekegyháza utolsó távírdájának szerepét.  

 

Személyi változások 

 

1918-tól kezdve a ’20-as évek végéig több személyi változás nyomát is felfedezhetjük a ke-
rekegyházi postánál.  

A PTR 1918. február 11-i számának személyi hírek rovatából megtudtuk, hogy „állásáról le-
mondott” Mogyoróssy Józsefné, szül. Blahó Jolán Blanka kerekegyházi postamesternő.   Ke-
rekegyházára történő kinevezéséről viszont nem találtunk a PTR-ben korábbi közleményt. 
Annyit tudtunk róla kideríteni, hogy 1883-ban a pozsonyi postakörzetben, Báhony községbe 
nevezték ki postamesternőnek, még a lánykori nevén. Ezen kívül a PTR 1895. évi összesített 
névmutatójában találkoztunk a lánykori nevével, de a mutatóban hivatkozott 125. oldalon nem 
szerepel a neve. Esetleg feltételezhető (de nem bizonyított!), hogy ekkor – tehát 1895-ben – 
kerülhetett postamesternek Kerekegyházára. Amennyiben így történt, akkortól lehetett 1918-
ig a község postamesternője. (A feltételezés bizonyítása vagy cáfolása a helytörténeti kutatók-
ra vár.) 

Az viszont bizonyított tény, hogy 1918 tavaszán özv. Chvoyka Józsefné, szül. Prehoffer Amá-
lia lett Kerekegyháza kinevezett postamestere. Kinevezését a PTR 1918. április 30-i számában 
tették közzé.  

Az 1920-as években – legalábbis a PTR-ben fellelhető pályázati hirdetmények, kinevezések 
és egyéb személyzeti hírek alapján – további személyi változások történtek. 

1923 júniusában a PTR-ben postakiadói állást hirdettek a következő szöveggel:  

„Kerekegyháza (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) II. oszt. pt.-hivatal önálló kezelésre, 
számadástételre képes kiadót keres. Lehet menekült is.” 

1924 áprilisában hasonló hirdetés jelent meg:  

„Kerekegyházai (Pestmegye) II. osztályú postahivatalhoz önálló kezelésre képes kiadó 
kerestetik azonnali belépéssel. Fizetés és feltételek megegyezés szerint.” 

1924 júniusában a postakiadói létszámból törölték Csanaky Kálmánt, aki Németdiószegen 
született 1890-ben és Kerekegyházán dolgozott kiadóként, mivel őt ekkor Nagyszakácsiba 
kinevezték postamesternek. A megüresedett állást még júniusban meghirdették a PTR-ben:  

 
„Pályázati hirdetmény kiadói állásra. Kerekegyháza (Pestmegye) II. osztályú posta-
hivatal önálló kezelésre, számadás készítésére képes kiadót keres állandó alkalmazás-
ra. Ágynemű és mosás nélküli ellátás, fizetés megegyezés szerint.” 

  
1925 februárjában a PTR-ben megjelent, hogy a postakiadói névsorból törölték a kerekegyhá-
zi postán korábban alkalmazásban volt Fekete Lászlóné, szül. Grünwald Irmát, aki Kecskemé-
ten 1890-ben született. Indoklás: „több mint félévig nem vállalt állást”. 
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1926 januárjában egy Kerekegyházán élő postakezelő hirdette a PTR-ben, hogy másutt vállal-
na állást:  
 

„Mindhárom szakban s számadástételre képesített kiadó alkalmazást vállal február 
elsejére, Rostaházy Iván pk. Kerekegyháza, Pest-megye.”   

 
Ugyanez év áprilisában a létszámból központilag törölt postakiadók listáján akadtunk 
Tameska Károly ny. p. s.-ellenőr nevére, aki Tamásiban született 1890-ben, és Kerekegyhá-
zán dolgozott. Törlésének indoklását a PTR-ben nem tették közzé.  
 
1926 augusztusában szintén a kiadói névjegyzékből törölték Nyemetz Vilmát, aki 
Borossebesen született 1879-ben, és kiadóként dolgozott a kerekegyházi postán. A törlés oka 
nem más volt, mint az, hogy „Kerekegyházára postamesterré kineveztetett”.  
 
1926 szeptemberében a központi létszámból törölték Váczy Sándor, Szentkirályszabadján 
1900-ban született, korábban Kerekegyházán dolgozó kiadót, mivel „féléven túl nem vállalt 
postai alkalmazást”.   
 
1929-ben augusztusában Körösztös Margit hivatali kisegítőt (szül. Kecskemét 1910) törölték 
a központi létszám-nyilvántartásból, majd novemberben visszavették.  
 
Postaszállítás 
 
1925. május 28-án hírül adta a PTR, hogy „Vasúti közeg levél-, illetve egyesített zárlatok és 
csomagok közvetítésével az alábbi vasútvonalak postaforgalmát bonyolítja le”: a felsorolás-
ban olvasható a Kisnyír–Kerekegyháza vonal is.  
 
Telefon 
 
A PTR 1929. január 26-i számában az újonnan nyílt távíró- és távbeszélő hivatalok listájában 
kiegészítésként megjelent, hogy Kerekegyháza postahivatal távbeszélő szolgálata „L” besoro-
lású, ami hétfőtől szombatig naponta 8-16, vasárnap pedig 8-10 óra közötti szolgálati időtar-
tamot jelent.  
 
Kerekegyháza postája 1948 után 

 

1948-ban megszűnt a Magyar Királyi Posta elnevezés és a Postai Rendeletek Tára is. A pos-
tamesterségeket és postaügynökségeket beolvasztották az állami posta szervezetébe, a na-
gyobb forgalmúakat postahivatalként, a kisebbeket fiókpostaként. A korábban szerződéses 
vállalkozói jogviszonyban működő postamesterekből, postaügynökökből hivatalvezető vagy 
fiókposta-vezető lett.  

Sajnos, erről és az ezt követő évtizedekből meglehetősen hiányosak az online elérhető doku-
mentumok, információforrások. Időigényes levéltári kutatásokra lenne szükség, ami a helytör-
téneti kutatók feladata lehet a jövőben.  

Azonban a Bács-Kiskun Megyei Népújság, majd pedig a Petőfi Népe című megyei napilapban 
több hírt, információt, cikket sikerült fellelnünk Kerekegyháza postájáról.  

A következőkben ezekből idézünk. Nem csupán olyan cikkeket, amelyek kifejezetten Kerek-
egyháza postájáról szólnak (kevés ilyen van), hanem olyan tudósításokból is szemezgetünk, 
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amelyek tágabb kitekintést adnak a megye postai ellátottságának akkori helyzetéről, az igé-
nyek növekedéséről, a fejlesztések eredményeiről és gondjairól – és mindeközben megemlítik 
vagy érintik Kerekegyházát is. Az 1948 utáni időszakból tehát egyfajta cikkgyűjteménnyel 
tudjuk segíteni a helyi posta történetének részletesebb kutatását. 

 

1952 
Délmagyarország, 1952-05-23 
 

Lelkesen végzik a vasgyűjtést a szegedi és a szegedkörnyéki dolgozók és úttörők  
 
[…] A Szegedi Postaigazgatóság kerületén lévő hivatalok dolgozói jól szervezték meg 
a fémgyűjtést és eddig több mint 6 tonna vasat és közel egy mázsa színesfémet gyűj-
töttek népgazdaságunk számára. Különösen szép eredményt értek el a bajai postahiva-
tal dolgozói, akik 720, a békésszentandrási postahivatal dolgozói, akik 250, a gyulai 
postahivatal dolgozói, akik 320, a kerekegyházai postahivatal dolgozói, akik 230, a 
hódmezővásárhelyi 1. postahivatal dolgozói, akik 320, a jakabszállási| postahivatal 
dolgozói, akik 232 kiló vasat és 14 kg színesfémet és a szabadszállási postahivatal 
dolgozói, akik ugyancsak 14 kg színesfémhulladékot adtak vissza népgazdaságunknak. 
Így vált lehetővé, hogy az Igazgatóság a második negyedévi vasbegyűjtési tervét már 
május 14-én 111, színesfém begyűjtési tervét pedig 138 százalékra teljesítette. Így az 
ország postaigazgatóságai között folyó versenyben jelenleg az első helyen áll. 

 

1959 
Petőfi Népe, 1959-02-18  
 

 

Postaépületek korszerűsítése 
 
A szegedi postaigazgatóság épületet vásárolt Úszód községben. Megfelelő átalakítás 
után itt helyezkedik el a postahivatal. Itt jegyezzük meg, hogy ebben az évben a kun-
bajai, sükösdi, rémi, érsekcsanádi, garai és kerekegyházi postahivatalok épületeit tata-
rozzák, korszerűsítik. 

 

1960 
Petőfi Népe, 1990-01-23 
 

Újságkiállítás Kerekegyházán  
 
Ötödik alkalommal tartanak sajtóbemutatót Kerekegyházán, a művelődési házban. A 
hétfőn megnyitott kiállítás a helyi postahivatal dolgozói és a Katona József Művelődé-
si Ház közös rendezvénye. Az ország lapkiadó vállalataitól mintegy 300-féle kiad-
ványt küldtek. Jelenleg körülbelül 1000-féle sajtótermék van forgalomban Magyaror-
szágon. Az újságkiállításon a lapkészítést és -terjesztést tablókon, fényképekkel bemu-
tatják. Az érdeklődők bármelyik újságot kézbe vehetik, míg az ebben az időben tartott 
tüdőszűrő vizsgálatra várakoznak a művelődési házban.  
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1964 
Petőfi Népe, 1964-09-02  
 

Nincs postaláda, ritkán jön a postás 
 
Kerekegyháza lakosságának tekintélyes része a kunpusztai tsz-ben és szövetkezeti 
csoportban dolgozik. Az illetékesek azonban a mai napig sem szereltettek fel postalá-
dát Kunpusztán, s emiatt a helybeliek öt-tizenöt kilométereket gyalogolnak a községbe, 
hogy feladhassák leveleiket.  
Tetőzi a mulasztást az is, hogy a kézbesítés igen rendszertelen a területen. Hosszú idő 
óta például Kunpusztán csak három-négy naponként jelenik meg a postás. Mindezt 
régóta sérelmezi a lakosság, s ezúton is kéri a Szegedi Postaigazgatóság Forgalmi Osz-
tályát, hogy a kunpusztai iskolánál vagy más helyen szereltessen fel postaládát, s gon-
doskodjék a rendszeres postai kézbesítés megszervezéséről is. 

 
 
1964  
Petőfi Népe, 1964-09-23  
 

Cikkeink nyomán  
Postaládát kap Kunpuszta  
 
Szeptember 2-i számunkban cikket közöltünk arról, hogy Kunpusztán — annak ellené-
re, hogy Kerekegyháza lakosságának tekintélyes része az ottani tsz-ben dolgozik — 
még mindig nincs postaláda. De tetőzi a mulasztást még az is, hogy a kézbesítés igen 
rendszertelen ezen a területen. Cikkünkre a Szegedi Postaigazgatóság a napokban 
küldte meg válaszát:  
„A levélszekrény (postaláda) hiányára vonatkozó észrevételük helytálló és így azt 
megrendeltem. Megérkezése után a kunpusztai termelőszövetkezet irodahelyiségének 
falára felszereltetem.  
A kézbesítés ellen korábban nem merült fel panasz. Július elsején azonban a kerek-
egyházi postahivatal hírlapkézbesítője felmondta és elhagyta állását, még mielőtt má-
sik kézbesítőt kaphattunk volna. S ez csak július 18-án sikerült.  
A kerekegyház! pártszervezet és a községi tanács vb. meghallgatása után a helyi pos-
tahivatal vezetője hozzájárulásunkkal úgy határozott, hogy a kunpusztai külterületi ke-
zelőt osztja be hírlapkézbesítőnek, mivel a hírlapok zavartalan terjesztését elsőrendű 
fontosságúnak tartja, a külterületen pedig átmenetileg a megmaradt két külterületi kéz-
besítő látja majd el.  
A nagy területen szétszórtan fekvő tanyák között az ottani lakosság részére a kézbesí-
tés valóban késedelmesen történt, az új hírlapkézbesítő felvételével azonban a külterü-
leti kézbesítés már zavartalan lesz.”  
Dr. Dános István  
az igazgatóság vezetője helyett 
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1967 
Petőfi Népe, 1967-04-23  
 

Élüzemek, kitüntetések  
 
Tavaly a párt IX. kongresszusának tiszteletére kibontakozott szocialista munkaver-
senyben kiváló eredmények születtek a megyében is. Az eredmények értékelése alap-
ján Élüzem lett a Kiskunhalasi Vastömegcikk-ipari Vállalat, a Bács-Kiskun megyei 
Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat, a Magyar Állami Pincegazdaság Alföldi 
Üzemegysége, valamint a Baromfifeldolgozó Országos Vállalat Kiskunhalasi és 
Kecskeméti Gyáregysége. Kiváló vállalat lett és miniszteri dicséretet kapott a Bács-
Kiskun megyei Tőzegkitermelő és Talajerőgazdálkodási Vállalat, a Bács-Kiskun me-
gyei Textilfeldolgozó Vállalat kalocsai üzeme, valamint a kiskunhalasi vasúti csomó-
pont.  
Vezérigazgatói dicséretben részesült a kecskeméti 1-es számú postahivatal, a „Szocia-
lista Munka Hivatala” kitüntetésben részesült a kiskunfélegyházi 1-es, a kiskőrösi és a 
solti postahivatal. A solti postahivatal egyébként ezúttal tizedszer nyerte el a Kiváló 
Hivatal címet. Kiváló Hivatal kitüntetést kapott a kiskunhalasi, a kecskeméti 2-es, a 
bácsalmási, kerekegyházai, fülöpszállási, gátéri és a kiskunfélegyházi 2-es számú 
postahivatal. A megyében 52 postai dolgozót tüntettek ki „Kiváló Dolgozó” címmel. 
Ebből tizennégyen jelvényt és 38-an oklevelet kaptak.  

 
 
1967 
Petőfi Népe, 1967-09-24  
 

„Visszaminősített“ távbeszélő  
 
Délután négy óra múlt öt perccel. Telefonálnom kell Kerekegyházára, az egyik közös 
gazdaságba. Kérem a számot a távolsági hívón, s néhány perc múlva jelentkezik is — 
a Posta. Azzal, hogy a kerekegyházi postahivatal csak délután négyig tart szolgálatot. 
Hívjam a számot másnap reggel.  
Első gondolatom a belenyugvásé. Aztán a pár éve kibocsátott előfizetői névsorban a 
község neve melletti C/2 jelzés mégis csak birizgálni kezdi nyugalmamat; megnézem 
hát, mit is jelent. S ekkor következik az ámulat: a jel szerint a kerekegyházi postának 
este hatig kellene nyitva tartania, s kapcsolnia a távolsági beszélgetéseket.  
Mi történhetett? Semmi más — mondották a kecskeméti postán —, minthogy időköz-
ben Kerekegyházát „visszaminősítették”. (Lám, a kifejezés is mennyire természetelle-
nes és ellentmondásos!) S hogy miért e lefokozás? Azt csak a szegedi postaigazgató-
ságon tudnák megmondani. Talán nem volt meg a kellő forgalom.  
Azt persze a postaigazgatóság tudja elsősorban, hogy mi az, ami számára gazdaságos, 
és mi az, ami nem. Azt viszont mi tudjuk, hogy a közel hatezer lelket számláló Kerek-
egyháza nagyságrendben a kecskeméti járás községei között Tiszakécske, Lajosmizse 
és Izsák után következik. Teljességgel érthetetlen, s főként az ottani előfizetők számá-
ra sérelmes, hogy Kerekegyházát a postaigazgatóság a távbeszélés szempontjából a 
sokkal kisebb lélekszámú helységek sorába redukálta.  
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1968 
Petőfi Népe, 1968-05-17 
 

— Új postahivatal. Még ebben az évben felavatják Kerekegyházán az új postahivatalt. 
Az új létesítményhez szolgálati lakás is épül. 

 
 
1968 
Petőfi Népe, 1968-10-20  
 

Megvalósulnak a választók javaslatai  
 
[…] A jelölő gyűléseken elhangzott kérelmek között voltak olyanok is, amelyek meg-
valósítása nem tanácsi hatáskörbe tartozik. Például MÁV-, postaügyek stb. Nem jelen-
ti azonban ez, hogy ezek figyelmen kívül maradtak volna. Bugacon a többi között a 
MÁV intézkedése következtében meghosszabbították az autóbuszjárat útvonalát. Hel-
vécián ugyancsak a MÁV előjegyezte egy vasúti váróterem építését. 
Kerekegyházán másfél millió forintos költséggel új postaépületet épít a KPM. […] 

 
1969 
Petőfi Népe, 1969-01-15 
 

A kecskeméti járás fejlesztésének múlt évi mérlegéből 
 
[...] Kerekegyháza új postahivatallal. s hozzá szolgálati lakással gyarapodott. […] 

 
 
1973 
Petőfi Népe, 1973-04-11  
 

UTAZÁSI GONDOK, TELEFONPANASZOK  
Este van már, késő este?  
 
[…] A közlekedési vállalatok háromszor is meggondolják, amíg egy esti járatot beállí-
tanak. Budapestről Szeged felé fél nyolc órakor indul az utolsó vonat, a következő 
másnap hajnalban. Autóbuszra sem számíthat, akinek a késői órákban dolga lenne a 
fővárosban. Jaj annak, kit ügyei este 7 óra után Lakitelekre. Tiszakécskére szólítanak. 
Gondoskodjék szálláshelyről, mert autó, vonat nincs. […] 
 
A posta még kellemetlenebb meglepetéseket tartogat. Kerekegyháza fejlődő, nagyipa-
ri üzemekkel büszkélkedő község. Délután négy óra előtt 10 perccel hívtam az egyik 
ottani — teljes díjat fizető — telefontulajdonost. Nem kapcsoltak, mivel csak négyig 
működik a kerekegyházi központ. Ugyanígy jártam Kecellel is. Lakiteleki ismerő-
sömmel szombat délben szerettem volna beszélni. Megmagyarázták, hogy szándékom 
sajnálatos tájékozatlanságon alapul. A 4 ezer lakosú nagyközségben 12 órakor zár a 
posta.  
Miért nem alkalmazkodik nagymúltú hírtovábbító intézményünk legalább az üzletek, 
hivatalok nyitvatartási idejéhez? Miért kerülnek hátrányos helyzetbe a falvak lakói az 
ott tevékenykedő intézmények?  
[…] 
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Felhívjuk a közlekedési vállalatok és a posta szíves figyelmét a falvakban is 
érzékelhető urbanizációs folyamatokra. Az életmód változása, a technikai eszközök 
térhódítása következtében egyre értékesebb lesz az idő, egyre inkább kitolódik a 
„fájront”, egyre többen telefonálnának, utaznának késő délután és este Tiszakécskén és 
Kerekegyházán, Kecelen és szerte a megye falvaiban.  

 
 
1974 
Petőfi Népe, 1974-05-01  
 

A POSTA Hálózatépítő Üzem Kecskemét–Kerekegyháza között folyó kábelfektetési 
munkák végzéséhez felvesz kubikosokat és segédmunkásokat. Bérezés megegyezés 
szerint. Jelentkezés Kecskemét M. Távközlési Üzem, Lechner O. u. 1. Kerekegyházán 
Kiss P. munkavezetőnél és a Posta Hálózatépítő Üzemnél, Kiskunhalas, Kossuth u. 32. 
Tel.: 120. Levélben vagy távbeszélőn is.   

 
1976 
Petőfi Népe, 1976-04-23  
 

Kiváló a Szegedi Postaigazgatóság  
Bács-Kiskun megyeiek a kitüntetettek között  

 
Az ország postaigazgatóságai között folyó munkaversenyben az elmúlt évi eredmé-
nyek alapján a Szegedi Postaigazgatóság hivatalai és üzemei elnyerték a Kiváló igaz-
gatóság címet. Az ünnepséget tegnap tartották Szegeden a Tisza Szálló koncerttermé-
ben. Keresztes Mihály, az igazgatóság szakszervezeti tanácsának titkára köszöntötte 
Bács-Kiskun. Békés és Csongrád megye postás dolgozóinak küldötteit, valamint a 
meghívott vendégeket, köztük a három megye párt-, tanácsi és tömegszervezeteinek 
képviselőit.  
Rózsa István, a Szegedi Postaigazgatóság vezetője ünnepi beszédében ismertette azo-
kat az eredményeket, melyek alapján birtokosai lettek a kitüntető címnek. Megemlítet-
te, hogy a negyedik ötéves terv alatt lényegesen csökkent a kézbesítési szünnapok 
száma, mert az országban először a Szegedi Igazgatóság területén vezették be a tám-
pontrendszerű külterületi kézbesítést. Ma már 30 hivatali területen, 70 járásban korsze-
rűbb körülmények között végzik a szolgáltatást. Befejezésként röviden szólt az ötödik 
ötéves terv beruházásairól: 900 millió forintnak megfelelő új létesítménnyel gyarap-
szik majd a posta a három megyében.  
Az ünnepségen megjutalmazták a munkaversenyben legjobb eredményt elért dolgozó-
kat és szocialista brigádokat. Kiváló dolgozó kitüntetésben részesült többek között 
Horváth Lászlóné kerekegyházi postai alkalmazott. Miniszteri dicséretet kapott Bíró 
Lörincné, a kecskeméti, és Kovács Józsefné, a kisszállási posta dolgozója. A posta ki-
váló brigádja kitüntetést kapta a kiskunfélegyházi 1-es postahivatal Táncsics Mihály 
szocialista brigádja.  
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1982 
Petőfi Népe, 1982-10-30  
 

BÓCSA ÉS KEREKEGYHÁZA  
Szolgáltatnak-e a szolgáltatók?  
 
[...] 
Ezek szerint Kerekegyházán a szolgáltatás mindenben csupa jó?  
Sajnos, nem. Mert míg a központi buszállomás pavilonjában Ivancson Ferencné nap-
közben 84-féle képeslapot, hatféle napisajtót, s több fajta kalendáriumot árul — regge-
lenként húszan-huszonöten állnak nála sorba —, a lángossütő belakatolt bódéja lehan-
goló. […] 

 
 
1984 
Petőfi Népe, 1984-11-01  
 

A posta tájékoztatója 
 
ÚJ TELEFONSZÁMOK KEREKEGYHÁZÁN, FÜLÖPHÁZÁN ÉS 
HETÉNYEGYHÁZÁN  
 
1984. november 3-án 12 órakor Kerekegyházán üzembe helyezzük az új automata 
távhívóközpontot. A telefonokat bekapcsoljuk a belföldi és a nemzetközi távhívásba. 
A körzetszámuk: 76. Ettől az időponttól a helybeli telefonszámok megváltoznak: öt 
számjegyűek lesznek.  
Ugyanezen a napon 10 órakor megszüntetjük a hetényegyházi régi központot is, és az 
előfizetők távbeszélő-állomásait a kecskeméti telefonközponthoz kapcsoljuk.   
A kerekegyházi és a hetényegyházi előfizetők régi és új telefonszámait az alábbiakban 
közöljük.   
(A kecskeméti előfizetőknek a kerekegyháziak felhívásakor — a helyi beszélgetések-
hez hasonlóan — csak a hívott állomás ötjegyű számát kell tárcsázni. Ezeket a beszél-
getéseket a központ berendezése 1. díjkörzet szerint számlálja. A díj 7-18 óráig 40 má-
sodpercenként, 18—7 óráig 60 másodpercenként 1,50 Ft. A hetényegyházi előfizetők-
kel folytatott beszélgetés díja 7—10 óráig 3 díjpercenként, 18—7 óráig 6 percenként 
1,50 Ft.)  
A Kecskemét és góckörzete című új telefonkönyv egyébként a közeljövőben jelenik 
meg. 
 
Szegedi Postaigazgatóság 

 
 
1984 
Petőfi Népe, 1984-11-03  
 

ÜNNEPSÉGEK KECSKEMÉTEN ÉS KEREKEGYHÁZÁN  
Bővült a távbeszélő-hálózat  
 
Tegnap Kecskeméten befejeződött az a munka, melynek segítségével újabb háromezer 
igénylő juthat telefonhoz. A központ kapacitása így hétezerről tízezer állomásra nőtt.  
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Az 55,5 millió forint értékű beruházást dr. Mező Mihály, a városi tanács elnökének je-
lenlétében Vojnár László, a Szegedi Postaigazgatóság műszaki igazgatóhelyettese adta 
át rendeltetésének. A Beloiannisz Híradástechnikai Gyár és a posta szakembereinek 
köszönhetően ezután a korábbinál rövidebb ideig kell várakozni a tárcsahangra.  
A központ bővítése maga után vonja egyes közületi hívószámok változását Az új tele-
fonkönyv decemberre várható megjelenéséig, illetve a megváltozott telefonszámok el-
terjedésének átmeneti időszakára, automatikus beszédszintetizátort is üzembe helyez-
tek, amely közli a hívókkal az egyes előfizetők helyes hívószámát.  
A kecskeméti beruházással összefüggésben Kerekegyházán is bővült a telefonköz-
pont. A 11,3 millió forintos fejlesztés következtében az eddigi száz távbeszélő-
tulajdonos mellett további háromszáz igénylőhöz vezethetik be a telefont. A nagyköz-
ség — melynek telefonszámai ezután 71-gyel kezdődnek — tegnap óta Kecskemétről 
közvetlen tárcsázással hívható. A helység lakóinak nagy örömére szolgál, hogy távhí-
vás útján most már ők is közvetlenül beszélgethetnek a rendszerbe bevont települések-
kel.  
A bővített központ átadását egybekötötték Kerekegyháza felszabadulását és a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom győzelmének évfordulóját ünneplő megemlékezéssel. 
Ebből az alkalomból meghívták azokat a községből elszármazott aktív vagy nyugdíjas 
dolgozókat — köztük Tokai Lászlót, a megyei tanács általános elnökhelyettesét — 
akik munkásságuk révén az elmúlt négy évtizedben öregbítették Kerekegyháza jó hír-
nevét. Az ünnepségsorozat részeként a művelődési házban kiállítást nyitottak, amely a 
felszabadulás óta eltelt négy évtized fejlődését mutatja be.  

 
1985 
Petőfi Népe, 1985-07-17  
 

A Posta tájékoztatója  
 
KISKUNFÉLEGYHÁZÁN AZ ÚJ AUTOMATA TELEFONKÖZPONTOT 1985. 
JÚLIUS 19-ÉN 14 ÓRAKOR HELYEZZÜK ÜZEMBE  
 
A telefonokat bekapcsoljuk a belföldi és a nemzetközi távhívásba, körzetszámuk: 76. 
Ettől az időponttól a telefonszámok megváltoznak, őt számjegyűek lesznek. Az új tele-
fonszámokat a most megjelent kiskunfélegyházi előfizetők névsora tartalmazza, amely 
a kiskunfélegyházi postahivatalban és hírlappavilonban, valamint a Kecskemét 1. sz., a 
tiszakécskei, a kerekegyházi, a lakiteleki és a lászlófalvi postahivatalokban megvásá-
rolható.  
A kecskeméti, a tiszakécskei, a kerekegyházi, a lakiteleki és a lászlófalvi távbeszélő-
központba bekapcsolt telefonokról a kiskunfélegyházi előfizetőket — a helyi beszélge-
tésekhez hasonlóan — a hívott állomás ötjegyű számának tárcsázásával kell hívni. 
Ezeket a beszélgetéseket a központ számlálóberendezése I. díjkörzet szerint számlálja. 
A díj 7—18 óráig 40 másodpercenként, 18—7 óráig 60 másodpercenként 1,50 Ft.  
 
Szegedi Postaigazgatóság 
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1986 
Petőfi Népe, 1986-02-14 
 

Ma ül össze a magyar szakszervezetek kongresszusa  
KÜLDÖTTEK BÁCS-KISKUNBÓL  
 
[…] Lovass Béláné (Kerekegyháza, Postahivatal) […] 

 

1986 
Petőfi Népe, 1986-05-20  
 

 
 

Az elmúlt öt esztendőben csaknem 120 millió forint értékű társadalmi munkával járult 
Kerekegyháza lakossága a település fejlesztéséhez, Elég csak körülnézni, s nyomban 
szembetűnik, hogy tiszták, rendezettek az utak, s este sem kell sötétben botorkálni. 
Kívülről nem látszik, de annál fontosabb, hogy víz- és gázvezeték hálózza be a nagy-
községet, s ott húzódik a föld alatt a telefonkábel is. A község fennállása 129. évében 
Kerekegyházán elmondhatják, hogy lakói nemhiába munkálkodtak az előrelépés érde-
kében.  
Ennek egyik mérföldköveként jelzi majd a tegnapi esemény is az utódok számára, 
hogy érdemes a lakóhelyért dolgozni. A művelődési házban a helyi tanács és a nép-
frontbizottság együttes ünnepi ülésén kapta meg a nagyközség azt az elismerő okleve-
let, amelyet a Hazafias Népfront Országos Tanácsa adományozott Kerekegyházának. 
Bajnóczi József tanácselnök a zsúfolásig megtelt nagyteremben köszöntötte a vendé-
geket — köztük Bács-Kískun megye párt-, állami és társadalmi életének vezetőit — és 
a megjelent kerekegyháziakat. Elmondta, hogy a lakosság közreműködésével sorra va-
lósultak meg az álmaik. Elkészült például a tizenkét tantermes új iskola a hozzá csat-
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lakozó tornateremmel. Szilárd burkolatot kaptak a belterületi utak, nagyot fejlődött a 
közműhálózat. A környező tanyák több mint hatvan százalékába bevezették a villanyt, 
s annak sincs gondja, aki telekhez kíván jutni. Az utóbbi években az egyre fokozódó 
lakossági aktivitással egyenes arányban csökkent az elvándorlás, ami azt jelzi, jó az it-
teniek lakóhelyi közérzete.  
Az elmúlt öt év eredményeiről szóló beszámoló után dr. Gajdócsi István, a Népköztár-
saság Elnöki Tanácsának tagja, a Bács-Kiskun Megyei Tanács elnöke mondott ünnepi 
köszöntőt, majd Bajnóczi Józsefnek átnyújtotta a HNF elismerő oklevelét. Hangsú-
lyozta: a múlt arra tanított bennünket, hogy védjük anyagi és erkölcsi értékeinket, s 
szüntelenül munkálkodjunk azok gyarapításáért. Amit elértünk, azt a magunk munká-
jának köszönhetjük. De ez a nagyszerű eredmény azt is mutatja, hogy ha a tehetséges, 
szorgalmas nép továbbra is becsülettel dolgozik, méginkább képes növelni hírét a vi-
lágban. Bács-Kiskun megye 1981 óta mindig első a települések közötti versenyben, és 
sokra tartja a társadalmi munkát Kerekegyháza lakossága is.  
Dr. Gajdócsi István ugyancsak az ünnepi alkalomból nyújtotta át azt az elismerő okle-
velet, amelyet kiemelkedő társadalmi munkájáért kapott a HNF Országos Tanácsától a 
Habselyem Kötöttárugyár helyi üzemének kollektívája. Ezenkívül három személynek 
Kiváló Társadalmi Munkás kitüntetést adott át Farkas József, a HNF megyei titkára, és 
többen az Érdemes Társadalmi Munkás elismerő címet vehették át.  
A kerekegyházi ünnepi ülés a helyi általános iskolások műsorával zárult.  

 

1986 
Petőfi Népe, 1986-12-29 
 

 

HIVATALBAN, IRODÁBAN, RENDELŐBEN  
Munkanapi nyitvatartás, ünnepi forgalom 
 
…Nem panaszkodtak az alacsony forgalomra a kerekegyházi postán. A karácsonyi 
csúcs lefutott ugyan, de még mindig sok a disznótoros csomag, az újévi, az István- és 
János-napi üdvözlet. Érdekesen alakult az ajánlott levelek száma: a magánszemélyek 
által feladott „R” jelzésű küldemények mennyisége ugyanannyi volt, mint bármely 
hétköznapon, a közületeké azonban a szokásos felét sem érte el... 

 

1987 
Petőfi Népe, 1987-01-17 
 

KÖZLEMÉNYEK  
 
MEGHÍVÓ! A postahivatal és a kerekegyházi Katona József Művelődési Ház 1987. 
január 13-tól 29-ig árusítással egybekötött Sajtóbemutatót rendez a művelődési házban, 
melyre mindenkit tisztelettel meghívunk. A bemutató nyitva naponta 8—14 óráig. Be-
lépés díjtalan. Postai terjesztésbe bevont bármilyen lap a helyszínen előfizethető. A 
rendezők ajándéka: 100 Ft feletti sajtótermék vásárlása esetén sorsjegyet adunk, me-
lyek január 29-én 14 órakor sorsoláson vesznek részt. Nyeremények: tíz darab 100.- 
Ft-os hírlapvásárlási utalvány; 80 csomag sajtótermék tartalmú ajándékcsomag; egyéb 
tárgynyeremények. Amennyiben a sorsoláson nem tud részt venni, úgy nyereményéről 
kiértesítjük. 29-én 14 órától a bemutatott sajtótermékekből mindenki ingyenesen válo-
gathat, amíg a készlet tart. Kérjük, hogy részvételével tisztelje meg rendezvényünket. 
Postahivatal 
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1987 
Petőfi Népe, 1987-01-31  
 

SAJTÓTERMÉK BEMUTATÓ KEREKEGYHÁZÁN  
A nyeremény: Petőfi Népe-előfizetés  
 
Kerekegyházán a postahivatal és a Katona József Művelődési Ház január 13-ától 29-
éig árusítással egybekötött sajtótermékbemutatót tartott, majd ajándékokat sorsoltak ki 
azok között, akik a kiállításon száz forinton felüli értékben vásároltak. Hírlapvásárlási 
utalványok, tárgynyeremények találtak gazdára, harmincan pedig újságcsomagot kap-
tak azzal a céllal, hogy a lapok, folyóiratok közül egyik-másik hátha megtetszik majd 
valamelyik családtagnak, és előfizető lesz.  
… 
A bemutató ideje alatt 25 ezer forint értékű sajtóterméket adtak el Kerekegyházán, és 
sokan  
előfizettek különböző lapokra. 

 
 
1987 
Petőfi Népe, 1987-05-01  
 

AZ 1986. ÉVI EREDMÉNYEKÉRT  
Kitüntetett gazdálkodó egységek, kollektívák  
 
[…] 
A Szegedi Postaigazgatóság Kiváló Hivatala:  
Kecskemét 1., Kerekegyháza, Pálmonostora, Dunavecse, Kecel, Kunbaja, Kelebia.  
[…] 

 

1988 
Petőfi Népe, 1988-01-08 
 

 

Sajtóbemutató Kerekegyházán  
 
A kerekegyházi postahivatal a helyi művelődési házzal közösen január 13-ától 27-éig 
— naponta 8-tól 14 óráig — sajtóbemutatót tart az intézményben. Ez alkalommal több 
mint kétszázféle napi-, heti-, havilapot, alkalmi és külföldi kiadványt tesznek a polcok-
ra. A tárlatot árusítással kötik egybe. Aki pedig száz forint értéken felüli sajtóterméket 
vesz, sorsjegyet kap és azt a zárónapon 14 órakor kisorsolják. 

 

1991 
Délmagyarország, 1991-07-24  
 

Augusztus l-jétől  
Postavideo  
 
Videó a postán - a videorecorder-tulajdonosok már azokon a településeken is elme-
rülhetnek a jobbnál jobb filmek élvezetében, ahol eddig még nem nyílt videokazetta-
kölcsönző. A Magyar Posta ily módon igyekszik hozzájárulni a kistelepülések lakos-
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ságának jobb ellátásához. Augusztus l-jétől működik majd a Postavideo országos köl-
csönző hálózat. Szeptember végéig még csak kísérleti jellegű szolgáltatásként vehető 
igénybe néhány településen. A Szegedi Postaigazgatóság területén Bács-Kiskun me-
gyében Jászszentlászló, Kiskunmajsa és Kerekegyháza, Békés megyében Kétegyháza 
a kiválasztott helyek. Csongrádban Forráskúton ostromolhatják először a Postavideo 
gyűjteményét. Ha kedvező fogadtatásra lel, hamarosan egyre több postahivatalban le-
het majd válogatni a kéthetente megújuló választékból, amelyben többek között a köz-
kedvelt „VICO filmjei - az Ön filmjei!" - is megtalálhatok lesznek.  

 

2011 
Petőfi Népe, 2011-07-27  
 

Olvasói üzenetek - SMS 
 
Kerekegyházán miért nem lehet legalább 2 ablaknál fizetni a postán, hogy a sor vége 
ne legyen a szakadó esőben az utcán? 

 

Összeállította: Lovászi József (DAPTA) 

 

Források:  

 Postai és Távírdai Rendeletek Tára (PTR) 1867-1948 

 Eperjessy Kálmán: Bács-Kiskun, illetve Bács-Bodrog megye a II. József kori 
Országleírásban. In.: Bács-Kiskun megye múltjából 2. A késői feudalizmus kora 
(Kecskemét, 1979) 

 Balla Antal: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye térképe, 1793 

 Fő Posták Járása Magyar, Tót és Horvát Országon által [1848] 

 Szegedi bűnperek 18. Az Izsáki postának 1863. aug. 18-án Jávorka Imre meggyilko-
lásával és Boczkó Pál súlyos megverésével elkövetett megrablása. A Hon, 
1871.12.25. 148. oldal 

 Péterné Fehér Mária: Betyárok Kecskemét környékén az 1848/49. évi szabadságharc 
után. In.: Bács-Kiskun megye múltjából. (Kecskemét, 2004) 

 Héjjas Pál: A Bogár betyárbanda története. Pest Megyei Levéltári Füzetek 19. (Bu-
dapest, 1990) 

 Fényes Elek: Magyarország geográfiai szótára, 1851 

 Főrendiházi irományok, 1892. XV. kötet • 677-742. sz.  

 Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye általános ismertetője és címtára, első körzet. Hely-
ségnévmutató. Kerekegyháza (Budapest, 1930) 

 A postautak kialakulása. In.: Bács-Kiskun megyei utak. KPM Kecskeméti Közúti 
Igazgatóság, Kecskemét 1977 

 Vadász és Verseny Lap 1897 

 Kiskunhalas Helyi Értesítője 1929 

 Kiskunhalasi Lapok 1932 

 Bács-Kiskun Megyei Népújság (megyei napilap) 

 Petőfi Népe (megyei napilap) 


