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„A vidék minden községe készül, hogy ünnepléssel
fogadja az első vonatot”
– A vasút megérkezése Kiskőrösre –
Az idei évben hosszú előkészítést követően
február elsejével Kiskőrösön is megkezdődtek a Budapest-Kelebia vasútvonal felújítási
és kettősvágányúvá építési munkálatai. A
felsővezetéket levágták, a tartószerkezeteket
daruskocsi segítségével szétszerelték, a sínek
jó részét felszedték. „Égett vas” szaga terjeng
a levegőben a lángvágósok nyomában, akik
a szállítható méret elérésén dolgoznak. A
Bánffy és a Drégely utcák sarkán „hegyekben” áll a későbbi alapot képező zúzott kő,
munkások és munkagépek tüsténkednek
egyelőre a bontáson, majd később minden
bizonnyal az újjáépítésen is.
Az előzetes tervek szerint a kettősvágány
mellett új állomásépületet is kap a város (ez
lesz immáron a harmadik), az utasoknak a
vágányok közti átjárást pedig aluljáró fogja
biztosítani. Az eredeti 1881-1882-ben épült
vasutat, amelyet akkor még Budapest-Zimony vonalként emlegettek, utoljára az
1960-as években újították fel, villamosításával 1979-re végeztek. A kettősvágány kiépítése sokáig tervben volt, ehhez még Trianont
követően is megpróbáltak hozzáfogni, ám
némi földmunkán kívül semmi sem történt,
de legalább a pályaudvar bővítésére sor került 1921-ben.
A mostani beruházás tehát óriási volumenű, ez vitathatatlan. Költségei ennek fényében (is) jelentősek, emiatt pedig számos
kritika éri, majdani megtérülését is kétségbe
vonva. Más oldalról viszont az évszázad befektetéseként hivatkoznak rá. Az idő minden bizonnyal eldönti majd ezt a kérdést is,
azonban a helyes válasz (ahogy ilyenkor len-

A Budapest-Zimony fővonal és szárnyvonalai egy 1918-as vasúti térképen (Internet)
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Kiskőrös állomásépülete a századforduló környékén (Nemes Adrien gyűjteménye)
ni szokott) valahol a két állítás között lehet.
Kiskőrös históriájában az építkezés mindenképpen az eredeti, 1880-as évek elején
lezajlott munkálatokhoz hasonlítható, ennek
kapcsán gondoltuk úgy, felelevenítjük ezt a
történetet, kitérve a nemzetközi vonatkozásokra és a helyi csatározásokra is, bemutatva, hogyan kapcsolódott be a település az
ország gazdasági vérkeringésébe. Amikor az
első bepöfögő gőzöst még mozsárágyúk dörgése közepette fogadta az ünneplő tömeg…
Elnézve egy 19. század közepe táján készült térképet, elsőre is jól látszik, hogy Kiskőrös elhelyezkedése a távolabbi kereskedelem szempontjait figyelembe véve hagyott
kívánni valót maga után. A nyugati területeken az Őrjeg hatalmas mocsara, valamint
egyik nyúlványa, a Csukás-tó uralta a vidéket, előbbi lecsapolására ráadásul viszonylag későn, az 1920-as években került sor.
Szerencsés körülménynek bizonyult viszont,
hogy a mezőváros 1784 óta vásártartási joggal rendelkezett, valamint az országutak közül kettő fontosabb is érintette a települést.
Az egyik ilyen a Szabadkáról induló út volt,
amely aztán Soltnál csatlakozott a főváros
felé tartó vonalhoz, közvetlen összeköttetést
biztosítva Pesttel, valamint a régi marhahajtó út, az ún. Rác út, amely Vadkert irányából,
a Büdöstó felől érintette Kiskőrös határát.
Az áruforgalom igazi terepe ekkoriban még
a dunai hajózás volt. A legfontosabb kikötő
már a földesúri idők óta, ahonnan és ahová a kiskőrösiek az árut szállították, a hartai Duna parton található hajóállomás volt,
innen 30 kilométerre. A nagyobb vásárok,
elsősorban a kecskeméti, szintén fontos felvevőpiacnak bizonyultak.
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A század második felében, a nagy folyószabályozások idején még úgy tűnhetett,
hogy a kereskedelemben és a szállítmányozásban a nagyobb szelet a hajózásnak fog
jutni, azonban ezt a képet a kiegyezést követően árnyalták az egyre lendületesebben folyó vasútépítések, amelyek aranykora Baross
Gábor, a „vasminiszter” hivatali idejére esett.
Kiskőrös elöljárósága először 1872-ben kapott értesítést gróf Zichy Nepomuk János
főrendtől az építendő vasút ügyében, mégis,
csupán tíz év múlva valósult meg. Pedig a
tervezés már jóval korábban megkezdődött.
A vasútvonal helye a nemzetközi térben
A későbbi Budapest-Zimony vasútvonal
építésének megértéséhez nem árt felidéznünk a korszak nagyhatalmi viszonyait. A
század második felében a korábban domináns Oszmán Birodalom fokozatosan vis�szaszorult, nem tudva túllépni a belső válságokon, ennek nyomán pedig az évszázadok
alatt szoros függésbe vont balkáni fejedelemségek önállósodása is megindulhatott.
A nyugat igen hamar felismerte a folyamat
számára nyújtható előnyeit, ezért már az
1860-as években felmerült a Közel-Kelettel való vasúti összeköttetés gondolata, a
gazdasági befolyás megszerzése céljából.
Ugyancsak hasonló, de emellett expanzív
gondolatok vezérelték a félszigetre benyomulni kívánó Orosz Birodalmat, valamint
részben ezt megakadályozandó, a későbbi
Osztrák-Magyar Monarchiát. A vasútépítés
így a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése
mellett/helyett elsősorban a birodalomépítés
eszközévé vált, ez pedig felértékelte a régióban betöltött szerepét.1
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Az Oszmán Birodalomban az építkezések
1870-ben vették kezdetüket, s mintegy négy
év elegendőnek bizonyult arra, hogy látványos eredmények szülessenek. Ekkor adták
át a forgalomnak a Konstantinápoly–Adrianápoly (Edirne), Adrianápoly–Sarambey,
Tirnovo–Yamboli, Szaloniki–Mitrovica vonalakat, valamint egy 1871-es bécsi nemzetközi tanácskozáson felmerült Sarambeytől
Szófián, Sarköjön (Pirot), Nišen át Belgrádig létrehozandó vasútvonal ötlete, amely
a Pest-Buda–Zimony szakasz megépülése
után csatlakozhatott volna a magyar hálózathoz. Ez a dolog a következő évtől már sürgetőbbé kezdett válni a Monarchia számára,
hiszen a romániai vasútfejlesztések révén
egyre inkább úgy tűnt, Oroszország számára
hamarabb megnyílhat az út a Balkánra.2
Az ügyben pár év alatt két jelentősebb
fordulat is bekövetkezett. 1873-ban gróf
Andrássy Gyula közös külügyminiszter
kezdeményezésére megállapodás jött létre
a törökökkel és a szerbekkel. A Porta vállalta, hogy csatlakozik az európai hálózathoz,
Szerbia a török határtól Belgrádig tartó szakasz építését határozta el, míg a Monarchia
a Budapest-Zimony vonal kivitelezését vállalta. A munkálatoknak a következő tíz hónapban el kellett volna kezdődnie. Azonban
bármennyire is fontos építkezésről volt szó,
Magyarországon még évekig nem született
végleges megállapodás a pontos nyomvonalat illetően. Konkrétan az a tény, hogy a vonal Duna bal partján haladjon, Szabadka és
Újvidék irányába, csupán 1875-ben látszott
eldőlni. Szerbiában ekkor már elkezdődtek
az előmunkálatok, viszont az Oszmán Birodalomban egy több évig tartó gazdasági válság vette kezdetét, 1877-ben pedig kitört az
orosz-török háború, amely ismét elodázta a
kivitelezési munkálatokat.3
A háborút lezáró san stefanoi béke eredményeit a nagyhatalmak az 1878-as berlini
kongresszuson szentesítették. Az ekkor elfogadott szerződés rögzítette a Román, a Szerb
és a Montenegrói Fejedelemség függetlenségét, míg a Bolgár Fejedelemség a Porta vazallus állama lett, a kelet-ruméliai területek
megmaradtak török kézen. A 10. és a 38.
számú határozatok ugyanakkor kimondták,
hogy a korábban megkötött szerződések értelmében az érintett felek kötelesek tovább
folytatni a vasútépítési munkálatokat. Mivel a kongresszuson a Monarchia engedélyt
kapott Bosznia-Hercegovina okkupációjára,
így a gazdasági érdekek mellett a katonai
szempontok is a munkálatok mielőbbi megkezdését indokolták.4

A témáról kimerítő tanulmányt közöl Horváth Csaba Sándor: Az Osztrák–Magyar Monarchia és az Oszmán Birodalom közötti vasúti összeköttetés
létrejötte címmel. In: Aetas, 2017/1 sz. 81-102. o.
Uo. 86-87. o.
Uo. 88. o.
Uo. 90. o.
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1879-ben több város küldöttsége is látogatást tett a közmunka-közlekedési miniszternél, hogy a megfelelő lobbitevékenységgel
elérjék a nyomvonal irányukba való módosítását. Ezek voltak Kalocsa, Pécs, illetve Szabadka-Újvidék (és Halas) küldöttei. Végül
a harmadik irány valósult meg, s ez mellett
több ok is szólt: az itt található települések
ingyen földterületeket, fuvart és napszámot
ajánlottak fel a munkálatokhoz; ez bizonyult
a legrövidebb útvonalnak; illetve bekapcsolta a Duna-Tisza közét és a Bácskát a Budapest felé irányuló kereskedelembe. Mindezek
mellett fontos tényező volt az alacsonyabb
költségvonzat is, hiszen nem volt mindegy,
hogy dombos, ártéri, vagy sík területen kerül sor a pálya kiépítésére. A végső döntést
követően Kalocsát szárnyvonal kiépítésével
kárpótolták, amely Kiskőrösnél csatlakozott
a fővonalhoz. Az érintett települések mintegy 600 ezer forinttal, de földdel és munkaerővel is támogatták az építést, amelynek
teljes költségét 25 millió forintra becsülték.5
A vitatott kérdések rendezését követően
1880. április 9-én a szerbekkel is sikerült
aláírni az egyezményt: a magyarok 1883-ig
vállalták a Zimonyig tartó kiépítést, a határ
túloldalán a szerbek a Belgrádtól Niš-ig tartó, innen pedig a Konstantinápoly és a Szaloniki irányába tartó szakasz megépítését is.
Ezt követően készülhetett el a törvényjavaslat, amelyet a véleményezéseket követően a
képviselőházban 1880. évi XLII. törvénycikként fogadtak el. A hatályba lépést követően
megkezdődhetett az építkezés.6 A kivitelezők versenyében fővállalkozóként az osztrák Länderbankkal és a párizsi Compagnie
de Fives-Lille kerekedett felül, legolcsóbb
ajánlatukkal ők nyerték el a tendert, 1881ben meg is kötötték a szerződést. Alvállalkozóként csatlakozott a projekthez Schwarz
Ármin és a norvég származású neves vasútépítő mérnök Gubrand Gregersen. A munkálatok fedezésére a kormány 28 millió forintnyi 5%-kal kamatozó kötvényt bocsátott
ki. A részletes költségvetés elkészültével fővonal és a szárnyvonalak építésének menetét
az 1881. évi XLV. törvénycikk rögzítette. Az
építkezés három szakaszon párhuzamosan
zajlott, a kavicsot a Dunából kotorták, Belgrád és Zimony között a Száván híd épült. A
Budapest-Zimony vasútvonal három ütemben készült el. A Budapest-Ferencváros-Szabadka szakaszt (167 km) 1882. december
5-én, a Szabadka-Újvidék szakaszt (101 km)
1883. március 5-én, az Újvidék-Zimony szakaszt (74 km) 1883. december 10-én adták át
a forgalomnak. Baja, miután a fővonal Sza5
6
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badka felé kiépült, azonnal kezdeményezte a
Baja-Szabadka szárnyvonal kiépítését, erőn
felül 200.000 forint hozzájárulást vállalt a
vasút megépítésében. 1884 márciusában az
országgyűlés elfogadta a vonal kiépítéséről
szóló javaslatot. 1885 január 8-án adták át
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1875-ös budapesti tárgyalásokon képviselői
is jelen voltak. A Duna bal partján haladó
nyomvonal településeit Zichy Nepomunk
János főrendiházi tag képviselte, ő javasolta
az érintett elöljáróságoknak, hogy a sikeres lobbitevékenység érdekében tegyenek

Az indóház egy más perspektívából (Nemes Adrien gyűjteménye)
a forgalomnak a Szabadka-Bácsalmás-Baja
vasútvonalat.7
Szerbiában és Bulgáriában pénzügyi nehézségek miatt csupán 1887-ben, illetve
1888-ban fejeződtek be a munkálatok, ekkor
vált teljessé a kelet-nyugati vasúti összeköttetés. Szintén ekkortól vehette igénybe teljes
hosszában a pályát a korszak híres luxusszerelvénye, az Orient Express.8
Kiskőrös és a vasútépítés
Mint fentebb említettük, Kiskőrös nagyközség először 1872-ben kapott hivatalos
megkeresést az építendő vasút ügyében, s az

Uo. 91. o.
Uo. 92. o.
Uo. 95. o.
Uo. 99. o.
Kiss Béla: Kiskőrös története, kézirat, 1954, Új idők felé c. fejezet.

felajánlásokat a kivitelezési munkálatok segítésére. Kiskőrös képviselőtestülete ekkor
ingyen földterületet, 1000 kézinapszámot és
1000 kocsifuvart ajánlott fel. Pár év múltán
azonban úgy nézett ki, hogy mindez kevésnek bizonyul, s az 1879-es egyeztetésre a
képviselőtestület már olyan meghatalmazással látta el a küldötteket, hogy azok „minden
lehetőt adjanak meg” a vasútépítés céljaira.
Így a napszám 5000-re, míg a kocsifuvar
2000-re emelkedett, ráadásul utóbbit Hartáról kellett teljesíteni. Egy kézinapszám a
korszakban 40 krajcárba, egy fuvar 1 forint
50 krajcárba került.9

MÁV 220-as gőzmozdony (Illusztráció, Internet)
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Sajátos és a mából visszatekintve némileg mulatságos helyzet állt elő 1881-ben, az
építkezések megkezdésekor. Nagyon hamar
kiderült ugyanis, hogy az elöljáróság és a
képviselőtestület ekkor már nem kívánt több
kedvezményt biztosítani, sőt, ahol csak mód
nyílott megpróbáltak spórolni az egyéb költségeken, ennek pedig leginkább méltatlan
viták lettek a következményei. Példának okáért amikor az ideérkező mérnökök elkezdték
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elhelyezni télvíz idején a lovakat”. Nyilvánvalóan arról volt szó, hogy eszük ágában sem
volt az általuk nyújtott segítséget Kalocsa
részére átengedni.11 Csupán érdekességként
jegyezzük meg, hogy a szárnyvonal ugyan
érinti Kecel községet, de ennek elöljárói elmulasztották a kedvezmények felajánlását,
ezért a kivitelező a legegyenesebb vonalon
haladva jelölte ki a nyomvonalat, amely
messzebb esik a település határától.

A régi vasúti sétány az állomás előtt (Nemes Adrien gyűjteménye)
kijelölni a pálya nyomvonalát, továbbá hozzáfogtak (volna) a munkálatokhoz szükséges
kubikgödrök ásásához, az elöljárók közölték,
hogy utóbbiakra nem vonatkoztatható az
ingyenesen felajánlott földterület. Ezután
még a minisztériumhoz is küldöttséget menesztettek, igazukat azonban nem tudták
kiharcolni, a miniszteri leirat a képviselőket
személyesen tette felelőssé a kialakult helyzetért.10
Persze nem nyugodtak bele a döntésbe,
ráadásul amikor kiderült, hogy a földkisajátításokkal kapcsolatos költségeket is a településnek kell viselnie, a tulajdonosokat
felszólították ugyan az együttműködésre,
azonban megtagadták az építési engedély kiadását a vasutat építő vállalkozás felé. Ennek
a dolognak szintén miniszteri leirat és dorgálás lett a vége. Az utolsó „érdekérvényesítő” próbálkozás kimenetelével kapcsolatban
nincsenek információink, itt arról volt szó,
hogy a szerződés szerint a felajánlott kocsifuvart Hartáról kellett teljesíteni, de az építő
vállalkozó szerette volna elérni, ha helyette
Uszódról szállítottak volna kocsinként 3 sínt
Kalocsára, hiszen a szárnyvonal építése párhuzamosan zajlott. Ezt a módosítást az elöljáróság azzal utasította el, hogy „nincs hol
10
11
12
13

A kiskőrösi állomás helyéül az építtető két
lehetséges helyszínt javasolt, az egyik a jelenlegi, a másik pedig valószínűleg a Rákóczi
utca vége lett volna, mint tudjuk, az előbbi
valósult meg. Az indóház a vonal egyik legszebb épülete lett, hasonlóan a kunszentmik-
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lósi és a kiskunhalasihoz. Az izraelita temető
már akkoriban is ott volt az állomásépület
szomszédságában, a lefektetett sínpályák
azonban elvágták a községtől, új odavezető
utat kellett kijelölni. Ez lett egyben az Izsáki úti átjárótól induló vágóhídhoz vezető út,
a mai Bánffy utca, valamint a Drégely utca.
Végül szükség volt egy vasútállomáshoz vezető útra is, ez a mai Kossuth (akkoriban
előbb Vásári, majd Vasút) utcától indul és a
vásártérből hasították ki.12
A pálya építésekor kezdetleges módon
kavicsot használtak alapként, erre fektették
a talpfákat és a 8 méter hosszú, folyóméterenként 34,5 kg-os síneket, amelyek 5-10
tonnás terhelést bírtak. A megnövekedett
forgalom hatására majd 1910-12-ben a pályát átépítik, immár zúzott kővel és 12 méteres, folyóméterenként 42, 8 kg-os sínekkel,
ezek már elbírták a 20-30 tonnás kocsikat is.
Sőt, a világháború alatt Kunszentmiklósig a
második vágány is kiépült. Őrhelyeket, ismertebb nevükön bakterházakat jellemzően
3 kilométerenként, átjárókhoz építettek, az
itt élő dolgozó feladata volt az kereszteződés
rendben tartása és a sorompó kezelése. Ahol
a pálya sík területen futott, huzallal kerítették el a nagyobb állatok miatt. Az állomások
és az őrhelyek távíróval, később telefonnal
és harangjelző készülékkel voltak ellátva. A
vonat érkezését harangjelzés vetítette előre,
Budapest felől 3x2, Szabadka felől 3x3 ütés
adta a személyzet tudtára a szerelvény közeledését. Vontatásra jellemzően MÁV 220-as
gőzmozdonyokat használtak, a személykocsik oldalajtós fülkék voltak olajmécses
megvilágítással.13

Kiskőrös állomás személyzete az 1930-as években (PSVK HGY)

Uo.
Uo.
Uo.
Mácsai Orbán MÁV nyugdíjas visszaemlékezése, kézirat, forrás: PSVK HGY
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Mint fentebb említettük, a hivatalos átadásra csupán 1883-ban, az India-Mitrovica
(Szávaszentdemeter) szárnyvonal elkészültét követően kerülhetett sor, a fővonalon
már 1882 óta közlekedtek vonatok. A kiskőrösi állomásra május 6-án pöfögött be az
első teherszerelvény Szabadkáról. Igazi népünnepély volt, ahogy a korabeli sajtóforrás
is írja:
„A Budapest-zimonyi vasút első teherszállító gőzöse, mint annak idején jeleztük, folyó hó
6-án megérkezett Szabadkáról Kis-Kőrösre. A
város elöljárósága igen nagy népünnepet rendezett ez alkalomból. Az egész környék reggel-

Kiskőrös, 2022. január-február
a MÁV és a kivitelező vállalat képviselői is
részt vettek:
„[…] A tabdii erdőn áthaladva ezután
Kis-Kőrösre érkezett a vonat, a legnagyobb
állomására a vonalnak Szabadkáig. Számos
vágány metszi át a pályaudvart, az állomáson van egy nagy szép felvételi épület verandával, egy mozdony-szín, árurakhely, gabonacsarnok, ágyú- és marharakodó dobogók,
négyszeres őrházak s egyéb csínnal emelt melléképületek. A vasútvonalnak (Kun-Szt.-Miklóstól Kis-Kőrösig terjedő) első s kiváltképen
második szakasza a bizottság által tökéletesen jónak és késznek találtatott. Úgy az alé-

MÁV 328-as gőzmozdony a pályaudvaron a negyvenes években (PSVK HGY)
től délutánig várta a vonatot, mely délután 4
óra felé ért az állomásra mozsár s ágyuk durrogása közt. A Szabadkáról, Halasról s a környékbeli helyiségekből s a fővárosból érkezett
vendégeket Benedicty Andor üdvözölte, mire
Vári-Szabó István halasi polgármester, Pertits Mihály szabadkai főkapitány és dr. Szlávy
Olivér mondtak sikerült toasztokat. A bankettet táncz követte, mely másnap reggel ért
véget. A vendégek egyúttal Petőfi születési házát is meglátogatták. A vidék minden községe
készül, hogy ünnepléssel fogadja az első vonatot, a mi a vasút népszerűségének bizonysága
és életrevalóságára enged következtetni.”14
1882. november 24- én megtörtént a hivatalos bejárás, melynek során az elkészült
vonalon a kiszálló bizottság megtekintette a
Dömsöd és Kiskőrös közötti szakaszt, majd a
szárnyvonalon át Kalocsára utaztak. A Nemzet hasábjain így örökítették meg az átadással is felérő bejárást, amelyen egy miniszteri
osztálytanácsos, Pest vármegye alispánja,
14
15
16
17

pítmény, mint az aczél felépítmény s minden
magas építmény mindenben teljesen megfelelnek a legújabb technika összes követelményeinek. Kiváltképen kiemelendő a magas építmények mintaszerű kivitele.
A bizottsági vonat ma a nagy számmal
összegyűlt közönség részéről minden állomáson nagy lelkesültséggel fogadtatott. Minden
állomás közt Kis-Kőrös tett ki magáért azon
nagyszerű fogadtatással, melyben a bizottságot részesítette. A város egy üdvözlő bizottságot küldött ki, mely az érkezőket lelkes
szavakkal fogadta. Az itteni pályaudvar a legnagyobb ízléssel van díszítve. […]
A kis-kőrösi kiágazó állomásra, mely a fővonal 10-ik állomása, a vonat Csengődről
délután 1 óra 35 perckor érkezett. A város
lakossága zászlókkal vonult ki az indóházhoz
s egészen megtöltötte az indóház udvarát. A
vonatot már a megállás előtt mozsárlövésekkel és lelkesült éljenzéssel fogadták. Amint a
vonat a fellobogózott peron előtt megállóit és

A Hon, 1882. május 10. 3. o.
Közgazdasági táviratok. In: Nemzet, 1882. november 25. 3. o.
Kiskőrös és Járása, 1917. október 28. 3. o.
Kiskőrös és Járása, 1920. július 4. 3. o.
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a bizottság kiszállt, Safáry [Gyula] ügyvéd,
városi bizottsági tag, kifejezte a város háláját
az áldást hozó vasút kiváló gyors kiépítéséért.
Gyöngyössy [János] oszt. tanácsos rövid szavakkal megköszönte a díszes fogadtatást. Erre
a jelen volt leánykák virágkoszorúkat, bokrétákat nyújtottak át a bizottság tagjainak.
Majd Földváry [Mihály] alispán üdvözlé a
megye nevében a várost, szerencsét kívánva
a vasúthoz. A kölcsönös bemutatások után
a bizottság a tágas, három szárnyból álló
indóházat szemlélte meg. Általános megelégedést keltett a belső termek, az étterem s a
várótermek rendkívüli csínnal történt berendezése, valamint a tágas peron, a szép, világos
folyosók s a hivatalok czélszerü berendezése.
Továbbá szemle alá vétetett az állomási víztartó, a mozdony szerraktárak, a rendező vágányok, melyek kiágazásokra rakvák. Innen,
mint tudva van, Kalocsára szárnyvonal vezet.
társaság itt ebédelt, s ebéd után Kalocsára indult, hová estefelé érkezik.”15
A vasút megnyitását követő években hamar bebizonyosodott, hogy Kiskőrös nyertese lett a beruházásnak. Termékei, és ez
különösen igaz a századforduló szőlőkonjunktúrájának időszakára, gyorsan eljuthattak északi irányban Budapestre, dél felé Szabadkára, vagy a csomópontokon keresztül
szerte a Monarchiába. A gazdasági fellendülés nem maradt el, az 1873-ban Apostagon,
tehát a Duna mellett alapított pénzintézet, az
Első Dunavidéki Takarékpénztár Kiskőrösre
tette át a székhelyét, 1914-ben a központi
székház is itt épült fel. A tízes évek elejét már
nagyszabású építkezések (Szarvas Fogadó,
Színházterem, Polgári iskola, Majoros ház)
jellemezték, ám ezt a gyarapodást az első világháború végül derékba törte.
A későbbi korok fontosabb eseményei
A nagy háború időszakában a vonal vasúti forgalma jelentősen megnövekedett hiszen már a Szerbia elleni mozgósítás során
is itt robogtak át a bakákkal és hadianyaggal
megrakott szerelvények. 1917. október 20án este 10 órakor még a Konstantinápolyból
hazafelé tartó II. Vilmos német császár különvonata is megállt itt néhány percre.16 Az
állomásépületben a háború alatt végig vöröskeresztes kórház működött.
A vasútvonal a háborús vereséget és a
Monarchia széthullását követően elvesztette
kiemelt jelentőségét. 1920-ban ugyan még
arról írt a helyi sajtó, hogy a kettős vágány
kiépítése a teljes szakaszon megtörténik,
ám a munkálatok hamarosan abbamaradtak, sőt a korábban lefektetett síneket is felszedték.17 Mindazonáltal a két háború közti
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A mai állomásépület a hatvanas években (PSVK HGY)
korszakban a legfontosabb szállítási útvonal
továbbra is a vasút maradt. A személyzet a
negyvenes években 1 fő állomásfőnökből,
3 forgalmistából, 2 személypénztárosból, 1
árupénztárosból, 1 raktárnokból, 6 raktári
munkásból, 2 málházóból és 6 váltókezelőből állt. Már a századfordulótól napirenden
volt az ún. bajai vasútvonal ügye, amely végül sohasem valósult meg. A tervek szerint
a kalocsai szárnyvonalon Kecel állomásnál
kiágazva a mai 54. számú másodrendű főútvonal mentén fektették volna le a síneket,
ezáltal Kiskőrös és Baja között is vasúti kapcsolat jött volna létre.
A második világháború időszakában
több tragédia is történt az állomás történetében. 1944. június 18-19-én itt vagonírozták be a kiskőrösi és a kunszentmiklósi
járások zsidóságát, hogy előbb Fülöpszálláson át a kecskeméti gyűjtőtáborba, majd
Auschwitz-Birkenauba deportálják őket.
Az embertelen bánásmód miatt a háborút
követően több alkalmazottat is felelősségre
vontak. 1944. szeptember 1-én a szövetséges
légierő vadászgépei légitámadást intéztek
a pályaudvaron tartózkodó német üzemanyagszállító szerelvény ellen. A géppuskatűznek, a robbanásoknak és a tűznek több
halálos áldozata is volt.18 Végül a szovjet
csapatok bevonulásának előestéjén, október
31-én a visszavonuló magyar katonaság felrobbantotta az állomásépületet. A tragédiára
Mácsai Orbán egykori MÁV alkalmazott így
emlékezett vissza:
„[…] Kiskőrös állomás személyzetét is felszólították a menekülésre. A vezetőség elment,
a beosztottak maradtak. Előzőleg a katonaság
aláaknázta a fontosabb helyeket (állomásépület, víztorony, raktár, váltók, őrhelyeket). 1944
október folyamán repülő robbanó és gyújtóbombákat helyeztek el a jelzett helyiségekbe.
18
19
20

1944. november 1-én virradóra az előre nyomuló orosz csapatok elől menekülő katonák
az épületeket felrobbantották. Az orosz csapatok tovább vonulása után pár nappal kimerészkedtünk a régi munkahelyünkre. Szörnyű
látvány volt a még pár nappal előbbi szép épületeket romokba látni. Az állomás és a vízház
romhalmazzá vált. A raktár déli vége égett
le. A váltókezelő őrhelyek is megrongálódtak.
A vágányzatban, váltókban kisebb sérülések
voltak. Az orosz városparancsnok elrendelte
a pálya helyreállítását. Tekintve, hogy a pályában súlyos sérülések nem keletkeztek, pár
nap alatt helyreállítottuk és megindult a forgalom.”19
A háborút követő időkben sokáig az épen
maradt fűtőház funkcionált váróteremként,
a ma még álló állomásépület 1952-ben készült el, a MÁV nevében Csanádi György vezérigazgató látogatott el az átadóünnepségre.

Szintén ebben az évben adták át a forgalomnak a Kecskemét-Kiskőrös keskeny nyomtávú gazdasági vasutat (a Kecskemét-Kaskantyú szakasz már 1949-re elkészült),
átadásán jelen volt Bebrits Lajos akkori közlekedési és postaügyi miniszter is.20
A Budapest-Kelebia fővonal utolsó jelentősebb átépítése a hatvanas években, villamosítása a hetvenes években zajlott. Az azóta
igencsak leromlott állapotú vasút felújításáról és kettős vágány kiépítéséről 2014-ben
született meg a nemzetközi megállapodás
Magyarország, Szerbia, Észak-Macedónia
és Kína képviselői között. A kormányközi
egyezményt 2016-ban fogadta el az Ország�gyűlés. A pandémia miatt több éves csúszással, 2022. február 1-én indultak meg a munkálatok a Délegyháza és Kiskunhalas közötti
szakaszon.
Turán István

Bontási munkálatok 2022 februárjában (Saját felvétel)

Bella Tibor Zoltán – Bombázások 1944. szeptember 1-én Magyarországon és Kiskőrösön, In: Kiskőrös Múltjából, 2019/4. sz. 17-18. o.
Mácsai Orbán MÁV nyugdíjas visszaemlékezése, kézirat, forrás: PSVK HGY
Bella Tibor Zoltán-Szedmák Tamás-Turán István: Kiskőrös története, Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület, Kiskőrös, 2018. 305. o.
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Kiskőrösi hadifoglyok a Szovjetunióban
(Befejező rész)
Rövidítések: ev. = evangélikus, izr. = izraelita, ref. = református, rk. = római katolikus
Szamosvölgyi István 35 éves kereskedő,
ev.
Anyja: Péczka Anna, apja: Pivarcsi Mihály
(Magyarosított).
1947. július 6-án érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból. Betegség: savtúltengés, részleges fogszú.
Szamosvölgyi Mihály tizedes (magyar forrás szerint szakaszvezető), kereskedő, ev.
Született: Kiskőrösön, 1913. október 3-án.
Apja: Pivarcsi Mihály napszámos (1936ban magyarosított Szamosvölgyi-re.), anyja:
Pjeczka Zsuzsanna. Felesége: Balogh Róza.
Házasság kötés: Kiskőrös, 1938. április 30.
Lakott: Kiskőrös, Gróf Teleki u. 12/1.
Fogságba esett: Dunaföldvár. 1944. december
13.
Nyilvántartási szám: 0685305
Fogolytábor: 64. számú tábor, Tambovi terület-Morsanszk-Kasma.
Távozott: 1947. július 8.
1947. július 6-án érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból.
Szécsényi Dezső hadnagy, tanító, rk.
Született Kiskőrösön, 1913. augusztus 26-án.

Apja: Szécsényi József kádár, anyja: Bense
Irén. Lakott: Tiszaföldvár.
A m. kir. honvéd vezérkar főnöke, okirati dicsérő elismerésben részesítette a Szovjetunió
elleni hadműveletek alkalmával az ellenség
előtt teljesített kitűnő szolgálataiért.
Fogságba esett: Lubnya, 1945. április 7.
Fogolytábor: 232. számú tábor, Ukrán
SZSZK-Drogobicsi (Lvovi) terület-Sztrij.
Nyilvántartási szám: 01086854
Távozott: 1948. június 5.
Székely György László hadnagy, banktisztviselő, ev.
Született: Kiskőrösön, 1910. július 31-én.
Apja: Székely Vilmos ügyvéd, anyja: Kemény
Erzsébet Irma Amália. Lakott: Kiskunhalas.
Fogságba esett: Duna, 1944. november 30.
(Orosz forrás szerint: Paks), 1944. október 30.
Fogolytábor: 504. számú tábor, Szverdlovszki
terület-Karpinszk.
Távozott: 1947. június 23.
1947. június 29-én érkezett meg Debrecenbe
a Szovjetunióból.
Székely Ödön munkaszolgálatos.
Született 1913-ban. Anyja: Kemény Erzsébet.
Lakik: Kiskőrös.
1947. szeptember 3-án érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból, előtte a máramarosi

ideiglenes táborban volt.
Szénási János honvéd.
Született 1913-ban.
Anyja: Vesok Erzsébet. Lakott: Kiskőrös.
1947. július 26-án érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból.
Szenohradszki György honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1913. március 5-én.
Apja: Szenohradszki Pál napszámos, anyja:
Boldoczki Éva. Felesége: Volák Ilona. Házasság kötés: Kiskőrös, 1943. december 2. Lakott: Kiskőrös, Kolozsvári u. 27.
Fogságba esett: Tolna, 1944. december 1.
Fogolytábor: 126. számú tábor, Ukrán
SZSZK-Mikolajiv.
Nyilvántartási szám: 01251481
Távozott: 1948. július 12.
1948. július 15-én érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból. Egészséges.
Szenohradszki Pál honvéd, kitelepített, ev.
Született: Kiskőrösön, 1909. május 13-án.
Apja: Szenohradszki Pál napszámos, anyja:
Boldoczki Éva. Felesége: Szuchanszki Zsuzsanna. Házasság kötés: Kiskőrös, 1936. december 10. Lakott: Kiskőrös.
Fogságba esett: 1945. május 10.
Fogolytábor: 342. számú tábor, Vlagyimiri

Hozzátartozók köszöntik a Budapestre befutó hadifogoly szerelvényt 1946-ban (Illusztráció, Internet)
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terület-Kirzsacs.
Nyilvántartási szám: 0617965
Távozott: 1947. június 16.
1947. július 17-énérkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból az 58. hadifogolyvonattal. Betegség: alsóláb csontvelőgyulladás.
Szenohradszki Pál honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1909. december 22-én.
Anyja: Földinszki Mária, apja: Szenohradszki Pál. Felesége: Gyurik Erzsébet. Házasság
kötés: Kiskőrös, 1933. november 21. Lakott:
Kiskőrös, Soós u. 25.
Szovjet fogságba esett: Rozsnyó, 1945-ben.
Fogolytábor: 100. számú tábor, Ukrán
SZSZK-Zaporozsjei terület-Zaporozsje.
Nyilvántartási szám: 01334299
Távozott: 1948. december 10.
1948. december 14-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból. Betegség: fülgyulladás.
Szentgyörgyi János szakaszvezető, vaskereskedő.
Született Kiskőrösön, 1919. április 22-én.
Anyja: Nemes Erzsébet, apja: Szentgyörgyi
János férfiszabó. Lakik: Kiskőrös, Erkel Ferenc u. 2.
1948. június 20-án érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból. Betegség: fogszú, reuma.
Meghalt: 1957. szeptember 5.
Szentgyörgyi János honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1921. október 12-én.
Anyja: Kutyifa Zsuzsanna, apja: Szentgyörgyi
János napszámos. Felesége: Szlovák Mária.
Házasságkötés: Kiskőrös, 1949. február 17.
Lakott: Kiskőrös, Alsó-Cebe 21/1.
Szovjet hadifogságba esett Kisveszverésen,
1945-ben.
1948. november 5-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Szentgyörgyi János honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1922. október 13-án.
Anyja: Gáspár Erzsébet, apja: Szentgyörgyi
Pál napszámos. Lakott: Kiskőrös.
Szovjet fogságba esett 1944. május 30-án
Pusztajenőnél.
Fogolytábor: 145. számú tábor, Kurszki terület-Kurszk.
1948. szeptember 23-én érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból.
Szentgyörgyi János honvéd, kertész, ev.
Született: Kiskőrösön, 1923. október 20.
Apja: Szentgyörgyi János, anyja: Mohut Zsuzsanna. Felesége: Baksa Margit. Házasságkötés: Kiskőrös, 1951. március 24. Lakik: Kiskunhalas, később Kiskőrös, Árpád u. 8.
Fogságba esett: Dormán (Borsod), 1945. május 12.
Fogolytábor: 53. számú tábor, Tulai terület-Alekszin.
Nyilvántartási szám: 0621405
Távozott: 1947. június 17.
1947. június 24-én érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból.
Szentgyörgyi János tizedes, ev.

Kiskőrös, 2022. január-február
Született: Kiskőrösön, 1918. március 23.
Apja: Szentgyörgyi János földműves, anyja:
Florián Zsuzsanna. Felesége: Andriska Zsuzsanna: Házasságkötés: Kiskőrös, 1942. december 10.
Fogságba esett: Ausztria, 1945. május 12.
Fogolytábor: 153. számú tábor. Szverdlovszki
terület-Nyizsnyij Tagil-Rudnyik.
Nyilvántartási szám: 0-1120323
Távozott: 1948. június 11.
Szentgyörgyi János szakaszvezető, ev.
Született: Kiskőrösön, 1912. július 7.
Apja: Szentgyörgyi János vasúti munkás, anyja: Csvila Zsuzsanna. Felesége: Szentgyörgyi
Mária. Házasságkötés: Kiskőrös, 1934. február 1.
Fogságba esett: Guta (Komárom), 1945. március 30.
Fogolytábor: 20. számú tábor. Habarovszk vidék-Blagovescsen.
Nyilvántartási szám: 0541743
Távozott: 1946. szeptember 7.
Szentgyörgyi József honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrös, 1911. augusztus 12-én.
Anyja Szudovszki Zsuzsanna, apja: Szentgyörgyi Pál. Felesége: Maglódi Erzsébet. Házasság kötés: Kiskőrös, 1931. október 17. Lakott: Kiskőrös, Közép-Cebe 52.
Fogságba esett: Kállósemjén, 1944. október
21. 04. 26.
Fogolytábor: 102. számú tábor. Cseljabinszki
terület-Bakal.
Nyilvántartási szám: 0751710
Távozott: 1947. augusztus 28.
1947. október 31-én érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból.
Szentgyörgyi Mihály honvéd.
Született: Kiskőrös, 1908.
Apja: Szentgyörgyi
Lakott: Közép-Cebe
52/1.
Szentgyörgyi Mihály honvéd, (magyar
forrás szerint őrvezető), földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1917. augusztus 28-án
Apja: Szentgyörgyi János távírda munkás,
anyja: Baranyai Erzsébet. Lakott: Kiskőrös.
Fogságba esett: Magyarország Magyaróvár,
1945. április 1.
Fogolytábor: 217. számú tábor. Ukrán
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület-Kramatorszk.
Nyilvántartási szám: 0/1088134
1947 augusztusában üzent haza, hogy jól van,
Távozott: 1948. október 25.
1948. október 31-én érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból a 48. hadifogolyvonattal. Betegség: fogszú.
Szerdahelyi Mátyás tartalékos zászlós.
Született Kiskőrösön 1902. január 30-án.
Anyja: Laukó Zsuzsanna, apja: Szerdahelyi
Mátyás. Lakhely: Újpest.
Fogságba esett: Magyarország, 1945. március
29.
Fogolytábor: 531. számú tábor. Szverdlovszki
terület-Kamenszk.
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Nyilvántartási szám: о/368603
Távozott: 1946. szeptember 12.
1946. szeptember 12-én érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból.
Szikora János Sándor szakaszvezető, kereskedő, ev.
Született Kiskőrösön, 1920. március 13-án.
Anyja: Szegedi Ilona, apja: Szikora János. Felesége: Baksa Klára női szabó-segéd. Házasságkötés: Kiskőrös, 1951. április 22. Lakott:
Kiskőrös, Szent István u. 7.
1948. május 25-én érkezett meg Debrecenbe
a Szovjetunióból. Betegség: fogszú, reuma.
Szlovák Pál honvéd, ev.
Kiskőrösön született: 1921. január 16-án vagy
október 8-án.
Apja: Szlovák Pál földműves, anyja: Ambrus
Ilona vagy Hrk Erzsébet. Ha a második, akkor a felesége: Szlovák Ilona. Házasságkötés:
Kiskőrös, 1944. február 3. Lakott: Kiskőrös,
Feketehalom 46.
Fogságba esett: Kiskőrös, 1944. november 28.
Fogolytábor: 245. számú tábor, Szverdlovszki
terület-Krasznouralszk.
Nyilvántartási szám: 226/364-365.
Távozott: 1945. december 20.
Szmutka Lajos honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1922. július 21-én.
Apja: Szmutka György napszámos, anyja: Rakonczai Erzsébet.
Fogságba esett: Bácsalmás, 1944. október 21én.
Fogolytábor: 145. számú tábor, Kurszki terület-Kurszk.
Nyilvántartási szám: 0/266680
Távozott: 1945. december 22.
Szőgyi János honvéd, kőműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1912. szeptember 26án.
Apja: Szőgyi János napszámos, anyja: Varga
Ilona. Felesége: Bánszki Ilona. Házasság kötés: Kiskőrös, 1936. november 3. Lakott: Kiskőrös, Honvéd u. 24.
Fogságba esett: 1947. december 6.
Fogolytábor: 299. számú tábor. Ukrán
SZSZK-Szimferopol.
Nyilvántartási szám:0797439
Távozott: 1947. szeptember 17.
1947. szeptember 25-én érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból. Egészséges.
Szögi Ferenc honvéd, baptista.
Született: Kiskőrösön, 1920. november 10-én.
Apja: Szögi Mátyás földműves, anyja: Ruttka
Ilona. Felesége: Kuti Mária. Házasságkötés:
Kiskőrös, 1949. március 24. Lakott: Felsőcsábor.
Fogságba esett: Kurszk, 1943. február 10.
Fogolytábor: 307. számú tábor. Kirovi terület-Kirov.
Nyilvántartási szám: 08294239
Távozott: 1948. augusztus 24.
Sztraka Mihály honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1914. december 17-én.
Apja: Sztraka János földműves, anyja: Kurucz
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Erzsébet. Felesége: B. Kovács Mária. Házasságkötés: Kiskőrös, 1938. április 21. Lakott:
Csengőd 538/69.
Fogságba esett: Alsóverecke, 1944. szeptember 27.
Fogolytábor: 190/1. Vlagyimiri terület-Vlagyimir.
Nyilvántartási szám: 01122466
Távozott: 1948. június 20.
1948. június 23-án érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból.
Takács István honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1912. június 15-én.
Apja: Takács János földműves, anyja: Szabó
Zsuzsanna. Felesége: Bodonyi Kovács Mária.
Házasság kötés: Kiskőrös, 1936. november
19. Lakott Kiskőrös, Alsó-Cebe 15.
Fogságba esett: Kisláng (Fejér megye), 1945.
április 4.
Fogolytábor: 223. számú tábor. (Hanlari, Azerbajdzsán)
Nyilvántartási szám: 0705709
Távozott: 1947. augusztus 13.
1947. augusztus 16-án érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból. Panaszmentes.
Takács Pál honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1901. november 26-án.
Apja: Takács János földműves, anyja: Szabó
Zsuzsanna. Lakott: Kiskőrös, Korvin u. 20.
Fogságba esett: Magyarország, 1946. március
30.
Fogolytábor: 200. számú tábor. (Szverdlovszki terület-Alapajevszk)
Nyilvántartási szám: 0632053
Távozott: 1947. július 8. Téves.
1947. július 6-án érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból.
Tamás István honvéd, 42 éves, zenész.
Kiskőrösön született 1905.
Anyja: Tamás Ida.
Lakott: Kiskőrös, Okolicsányi u. 6.
1947. június 26-én érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból. Egészséges.
Teischer Márton munkaszolgálatos, asztalos, izr.
Született 1919. január 16-án.
Anyja: Weisz Adél.
1948. június 14-én érkezett vissza a Szovjetunióból Debrecenbe. Betegség: fogszú, szívpanasz, általános gyengeség.
Temesi István honvéd.
Született: Kiskőrös, 1901.
Apja: Temesi István,
Fogságba esett: Cserna (Magyarország),
1945. március 26.
Fogolytábor:
108/361. számú tábor.
Nyilvántartási szám: о/34528
Távozott: 1945. augusztus 11.
Temesi Mihály (1944-ben magyarosított
Temesire.) rendőr.
Született Kiskőrösön 1920. október 19-én.
Anyja: Dicsa Mária, apja: Hajnák Mihály. Felesége: Dicsa Erzsébet. Házasság kötés: Kiskőrös, 1923. Lakott: Kiskőrös.

Kiskőrös, 2022. január-február
Fogságba esett: Budapest, 1945. január 17.
Fogolytábor: 280/12. számú tábor, Ukrán
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület – Avdiivka.
Nyilvántartási szám: 0716632
Távozott: 1947. július 2.
1947. július 13-án érkezett vissza Debrecenbe
a Szovjetunióból. Egészséges.
Teszárek Márton honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1921. június 9-én.
Apja: Teszárek Mihály földműves, anyja:
Nagy Julianna.
Fogságba esett: Ausztria, 1945. május 10.
Fogolytábor: 237. számú tábor, Grozniji terület-Groznij.
Nyilvántartási szám:01378908
Távozott: 1948. december 16.
Tlanter Mihály 47 éves mészáros.
Anyja: Veisz Etel.
1947. augusztus 19-én érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból. Betegség: TBC, vitaminhiány.
Torgyik János honvéd, földműves, baptista.
Született Kiskőrösön, 1922. augusztus 1-jén.
Anyja: Turancsik Erzsébet, apja: Torgyik János földműves. Lakott: Kiskőrös. Felesége:
Szőgyi Erzsébet. Házasság: Kiskőrös, 1947.
december 11.
1946. szeptember 12-én érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból. Panaszmentes.
Torgyik György honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1913. június 26-án.
Apja: Torgyik György napszámos, anyja:
Czinkóczki Zsuzsanna.
Fogolytábor: Belügyi Népbiztosság 64. számú
tábora. Tambovi terület-Morsanszk-Kasma.
Torgyik György honvéd, földműves, ev.
Született 1912. július 11-én.
Anyja: Andriska Zsuzsa, apja: Torgyik Pál. 1.
Felesége: Litauszki Zsuzsanna. Házasságkötés: Kiskőrös, 1937. november 25. 2. felesége:
Oroszi Mária. Házasságkötés: Kiskőrös, 1948.
május 20. Lakott: Kiskőrös.
Fogságba esett: Balaton, 1945. január 24.
Fogolytábor: 257. számú tábor. (Cseljabinszki
terület-Magnyitogorszk)
Nyilvántartási szám: о-710022
Távozott: 1947. augusztus 28.
1947. augusztus 29-én tért vissza Debrecenbe
a Szovjetunióból.
Torgyik Pál honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1911. augusztus 30-án.
Anyja: Czeffer Zsuzsanna, apja: Torgyik János. Felesége: Nagy Ilona. Házasság kötés:
Kiskőrös, 1934. október 16. Lakott: Kiskőrös.
Nagyatádi u. 13.
Fogságba esett: Csehszlovákia, 1944. május 5.
Fogolytábor: 62. számú tábor, 4. számú tábori
egység, Ukrán SZSZK-Kijev-Szirec negyed
Nyilvántartási szám: о-1168081
Távozott: 1948. május 13.
1948. május 20-án érkezett meg Debrecenbe
a Szovjetunióból. Betegség: foghiány, szívpanasz.
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Torgyik Pál letartóztatott, ev.
Született: Kiskőrös, 1918. január 7. vagy augusztus 28.
Apja: Torgyik János kőműves-segéd, anyja:
Rimár Zsuzsanna. vagy Apja: Torgyik Pál
földműves, anyja: Sinkovicz Mária. Az elsőnél
felesége: Polereczki Zsuzsanna. Házasságkötés: Kiskőrös, 1943. január 30. A másodiknál:
Felesége: Suhajda Zsuzsanna. Házasságkötés:
Kiskőrös, 1941. november 13.
Magyar Bronz Vitézségi Érem az ellenség
előtt tanúsított vitéz magatartásáért 1943.
Fogságba esett:1847. augusztus 13.
Fogolytábor: SZU Belügyminisztériuma 7.
számú különleges tábora. Irkutszki terület-Tajset.
Nyilvántartási szám: 03-1875755
Távozott: 1955. november 18.
Tóth Ferenc honvéd, ref.
Született: Kecskemét, 1903.november 8.
Apja: Tóth László napszámos, anyja: Csordás
Mária.
Lakott: Kiskőrös, Soós u. 16.
Tóth Ferenc honvéd, rk.
Született: Kiskőrös, 1919. október 8.
Apja: Tóth Ferenc napszámos, anyja: Molnár
Mária. Lakott: Kiskőrös, Alsó-Cebe 59.
Tóth Gábor honvéd, ref.
Született: Kecskemét, 1912. augusztus 29.
Apja: Tóth László napszámos, anyja: Csordás
Mária. Lakott: Kiskőrös, Kubinyi u. 7.
Tóth István honvéd, gyári munkás,
Született Kiskőrösön, 1917. október 13-án.
Anyja: Krath Margit. Lakott: Kisnémedi, 142.
Szovjet fogságba esett Budapesten, 1945.
március 3-án.
1948. október 26-án érkezett vissza a Szovjetunióból Debrecenbe.
Tóth József honvéd, szitásmester, ev.
Született: Kiskőrös, 1925. március 29.
Apja: Tóth József, anyja: Lálity Vilma. Felesége: Pivarcsi Zsuzsanna. Házasságkötés: Kiskőrös, 1949. május 7. Lakott: Kiskőrös, Attila
u. 5.
Tóth Sándor János szakaszvezető, ref. járásbírósági tisztviselő.
Született: Kiskőrös, 1919. december 15.
Apja: Tóth Sándor cipészmester, anyja: Péntek Erzsébet Ilona. Lakott: Mezőtúr.
Tóth Sándor molnár, malomtulajdonos,
evangélikus.
Született Budapesten, 1914. január 25-én.
Anyja: Oroszi Mária, apja: Tóth András. Felesége: Bácsi Zsófia. Házasság kötés: Kiskőrös,
1940. március 25. Lakott: Kiskőrös, Horthy
Miklós u. 5.
1947. augusztus 19-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból (Máramarosszigeti
átmeneti táborból). Betegség: reuma, általános testi leromlás.
Tóth Zsámboki György t. őrvezető, gépkocsivezető, evangélikus.
Született Kiskőrösön 1917. március 27-én.
Anyja: Tóth Zsámboki Mária iskolaszolga,
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özvegy. Lakott: Csepel, majd Soós u. 29.
Fogságba esett: Osztrogozsszk (Don folyó),
1943. január 13.
Fogolytábor: 153. számú tábor. Szverdlovszki
terület-Nyizsnyij Tagil-Rudnyik.
1947. június 23-én tért vissza Debrecenbe a
Szovjetunióból.
Tóth Zsámboki István honvéd, földműves.
Született: Kiskőrösön, 1910. augusztus 4-én
Apja: Tóth Zsámboki János napszámos, anyja: Podobni Anna. Lakott: Kiskőrös.
1947. július 7-én érkezett vissza Debrecenbe a
Szovjetunióból..
Fogolytábor: 148. számú tábor, 18. számú tábori egység. Krasznodari vidék.
Nyilvántartási szám: 0629127
Távozott: 1947. június 13.
1947. július 7-én érkezett vissza Debrecenbe
a Szovjetunióból.
Tóth Zsámboki István honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1919. október 15-én.
Apja: Tóth Zsámboki István napszámos, anyja: Szabó Ilona. Lakott: Csengőd.
Fogságba esett: Jászberény, 1944. november 27.
Fogolytábor: 474. számú tábor.
Nyilvántartási szám: 01167774
Távozott: 1948. június 24.
Tóth Zsámboki Pál őrmester (orosz forrás
szerint szakaszvezető), földműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1918. február 2-án.
Apja: Tóth (Zsámboki) János napszámos,
anyja: Gombár Mária. Felesége: Vári Mária.
Házasságkötés: Kiskőrös, 1949. április 7. Lakott: Kiskőrös, Deák Ferenc u. 18.
Fogságba esett: Hidasnémeti, 1944. december
17.
Fogolytábor: 110/112. számú tábor. Ukrán
SZSZK
Nyilvántartási szám: 01315715
Távozott: 1948. december 17.
1948. december 23-án érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Trsztyinszki István honvéd, földműves, ev.

Kiskőrös, 2022. január-február
Született: Kiskőrösön, 1909. december 14-én.
Apja: Trsztyinszki Pál kocsis, anyja: Fülöp
Mária. Felesége: Rimár Mária. Házasságkötés: Kiskőrös, 1933. december 23.
Fogságba esett: Zsemlékes (Komárom, Csehszlovákia), 1945. március 31.
Fogolytábor: 211. számú tábor. Arhangelszki
terület-Szolombalszk.
Nyilvántartási szám: 01188844
Távozott: 1948. július 16.
Tömör Bernát honvéd, kőfaragó.
Született Süttő, 1905. július 6-án.
Anyja: Rába Mária, apja: Fick István kőfaragómester. Magyarosított: 1937-ben. Lakott:
Kiskőrös Thököly u. 14.
1945. március 30-án Zalahársnál esett orosz
hadifogságba.
1948.július 8-án érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból a 21. hadifogoly szerelvén�nyel. Betegség: malária, magas vérnyomás,
baloldali heresérv.
Trisztyinszki István földműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1909. december 14-én.
Anyja: Fülöp Mária, apja: Trsztyinszki Pál.
Felesége: Rimár Mária. Házasság kötés: Kiskőrös, 1933. december 23-án. Lakott: Kiskőrös. Öregszőlő 26.
Fogságba esett: Zsemlékes (Komárom megye), 1945. március 31.
Fogolytábor: 211. számú tábor. Arhangelszki
terület-Szolombalszk.
Nyilvántartási szám: 01188844
Távozott: 1948. július 16.
1948. július 21-én érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból.
Trsztyinszki Pál honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1923.
Apja: Trsztyinszki Pál. Lakott: Kiskőrös, Verbőczi u. 30.
Fogságba esett: Sternberg, 1945. május 20.
Fogolytábor: 324. számú tábor, Ivanovói terület-Piszcsugovo.
Távozott: 1945. július 16.

Hadifoglyok fogadása Záhonynál 1948-ban (Illusztráció, Internet)

10
Turák Sándor honvéd, kádár, ev.
Született: Kiskőrösön, 1915. október 15.
Apja: Turák István napszámos, anyja: Pagács
Erzsébet. Lakik: Kiskőrös. Felesége: Veszeli
Mária. Házasságkötés: Kiskőrös, 1943. május
29. Lakott: Kiskőrös, Szabadkai u. 30.
Fogságba esett: Ábrahámhegy, 1945. március
26.
Fogolytábor: 12. számú tábor, Primorszkij vidék-Artemov.
Nyilvántartási szám: 0729759
Távozott: 1947. szeptember 3.
1947. szeptember 20-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Turán Endre szakaszvezető (orosz forrásokban őrmester), cipész, ev.
Született Kiskőrös, 1913. november 27-én.
Anyja: Viczián Zsuzsa, apja: Turán András
napszámos. Felesége: Farkas Ilona. Házasság
kötés: Kiskőrös, 1944. szeptember 30. 1957ben elváltak. Lakott: Kiskőrös – Alsócebe 13.
Fogságba esett: Deutschlandsberg (Ausztria),
1945. május 10.
Fogolytábor: 299/13. számú tábor, 8/66. számú különleges kórház.
Nyilvántartási szám: 0797510
Távozott: 1947. szeptember 17.
1947. szeptember 25-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból. Betegség: foghiány.
Turán Imre
1947. augusztus elején érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Turan János honvéd, földműves,
Született: Kiskőrösön, 1913. november 9-én.
Apja: Turan György napszámos, anyja: Veszeli Anna. Felesége: Breznyán Zsuzsanna.
Házasságkötés: Kiskőrös, 1938. november 10.
Lakott: Kiskőrös, Gróf Széchenyi u. 22.
Fogságba esett: Magyaróvár, 1944. április
5-én.
Fogolytábor: 242/10. számú tábor. Ukrán
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület.
Nyilvántartási szám: 0479171
Távozott: 1945. augusztus 19. Valószínűleg
téves adat.
1946. augusztus 21-én érkezett meg a Debrecenbe a Szovjetunióból.
Turan János honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrös, 1913. december 25-én.
Anyja: Kiss Zsuzsanna, apja: Turan Márton.
Lakik Kiskőrös. Felesége: Szentgyörgyi Zsuzsanna. Házasság kötés: Kiskőrös, 1940. március 28.
Fogságba esett: Wolfsthal (Ausztria), 1945.
április 1.
Fogolytábor: 252. számú tábor. Brjanszki terület-Bezsica.
Nyilvántartási szám: 0671214
Távozott: 1947. július 9.
1947. július 21-én érkezett meg Debrecenbe
a Szovjetunióból. Betegség: idült hörghurut,
hasfali sérv.
1950. február 27-én meghalt.
Turán János honvéd, férfiszabó, ev.
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Született Kiskőrösön 1908. május 31-én.
Anyja: Viczián Zsuzsanna, apja. Turan András földműves. Lakott: Kiskőrös.
Fogságba esett: Nyitra megye, 1945. március
30.
Fogolytábor: 48. számú tábori egység. Ivanovói terület-Lezsnyevo.
Nyilvántartási szám: 0609000
Távozott: 1947. június 11.
1947. június 22-én érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból.
Turán György őrvezető, földműves, ev.
Született Kiskőrösön 1908. május 31-én.
Anyja: Oroszi Mária, apja: Turan György. Felesége: Sinkovicz Ilona. Házasság kötés: Kiskőrös, 1935. december 23. Lakott: Csengőd.
Fogságba esett: Esztergom, 1945. június 21.
Fogolytábor: 119. számú tábor. Tatár
ASZSZK-Zelenodolszk.
Nyilvántartási szám: 0616580
Távozott: 1947. június 20.
1947.június 28-án érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból.
Turán György honvéd, napszámos.
Született: Kiskőrösön, 1905. augusztus 22.
Anyja: Lomjánszki Erzsébet, apja: Turán
György. Felesége: Pohankovics Erzsébet. Házasságkötés: Kiskőrös, 1951. augusztus 16.
Lakott: Kiskőrös, Arany J. u. 36.
Fogságba esett: Veszprém, 1944. december 1.
Fogolytábor: 299. számú tábor. Ukrán
SZSZK-Szimferopol.
Nyilvántartási szám: 0662403
Távozott: 1947. július 26.
1947. augusztus 2-án érkezett vissza Debrecenbe a Szovjetunióból. Betegség: Hörghurut, zsírdaganat a fején.
Turán Mihály honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrös, 1910. október 3-án.
Anyja: Kriskó Zsuzsanna, apja: Turan István
földműves. Felesége: Opauszki Ilona. Házasság kötés: Kiskőrös, 1936. november 24. Lakott: Kiskőrös, Okolicsányi u. 35.
Fogságba esett: Zala megye, 1945. március
29.
Fogolytábor: 62/19. számú tábor, Ukrán
SZSZK-Kijev-Szirec negyed.
Nyilvántartási szám: 0828942
Távozott: 1947. augusztus 25.
1947. augusztus 30-án érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Turán Pál honvéd, vasbeton szerelő, ev.
Született 1912. október 3-án.
Anyja: Jarjabka Anna, apja: Turán Pál kocsis.
Felesége: Turcsán Mária. Házasság kötés: Kiskőrös, 1935. március 2. Lakott: Kiskőrös.
Fogságba esett: Budapest, 1945, március 25.
Fogolytábor: 62. számú tábor 2. számú tábori
egység. Ukrán SZSZK-Kijev-Darnickij kerület.
Nyilvántartási szám: 01303873
Távozott: 1948. szeptember 13.
1948. szeptember 16-án tért vissza Debrecenbe a Szovjetunióból. Betegség: fogszú.

Kiskőrös, 2022. január-február
Turcsán János honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1906. június 1-jén.
Apja: Tucsán János napszámos, anyja: Sztraka
Zsuzsanna. Felesége: Litauszki Ilona. Házasságkötés: Kiskőrös, 1934. december 1.
Fogságba esett: Zalaegerszeg, 1945. április 30.
Fogolytábor: 181. számú tábor. Grúz
SZSZK-Rusztavi.
Nyilvántartási szám: 0/453/460574
Távozott: 1945. szeptember 9.
Turcsán Sándor honvéd, cukrász. ev.
Született Kiskőrösön, 1919. március 4-én.
Anyja: Szentgyörgyi Zsuzsa, apja: Turcsán János pincér. Lakott: Kiskőrös.
Fogságba esett: Pest megye, 1944. december
26.
Fogolytábor: 144. számú tábor, Ukrán
SZSZK-Vorosilovgrádi terület-Sztahanov.
Nyilvántartási szám: 0481941
Távozott: 1948. július 17.
1946. szeptember 7-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból. Betegség: foghiány,
testi gyengeség.
Turancsik János honvéd, pék, ev.
Született: Kiskőrös, 1913. április 5.
Anyja: Dicsa Zsuzsanna, anyja: Turancsik
Pál. Lakott: Budapest.
Fogságba esett: Esztergom, 1945. március 21.
Fogolytábor: 10. számú tábor, Primorszkij vidék-Tetjuhin.
Nyilvántartási szám: 01010746
Távozott: 1948. április 29.
1948.
Turancsik József honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrösön 1917. január 23-án.
Anyja: Dicsa Zsuzsanna, apja: Turancsik Pál.
Lakik: Kiskőrös. Felesége: Szklenár Erzsébet.
Házasság kötés: Kiskőrös, 1942. október 31.
Lakott: Kiskőrös, Bajza u. 4.
Fogságba esett: Somogy megye, 1945. március 22.
Fogolytábor:
148. számú tábor, 15. számú tábori egység. Krasznodari vidék-Krasznodar.
Nyilvántartási szám: 0629131
Távozott: 1947. június 13.
1947. június 29-én érkezett meg Debrecenbe
a Szovjetunióból.
Turi Gyula t. zászlós (orosz forrásban alhadnagy), jegyző.
Született Budapesten 1909. november 16-án.
Anyja: Schrot Mária, apja: Turi Gyula. Lakott: Kiskőrös.
Fogságba esett: Graz, 1945. május 9.
Fogolytábor: 5384. számú különleges kórház.
Tulai terület-Tulai járás-Alekszin.
Nyilvántartási szám: о.618144
Távozott: 1947. június 17.
1947. június 24-én érkezett meg Debrecenbe
a Szovjetunióból.
Urbán István levente, földműves, erdőgazdasági munkás. rk.
Született Orgoványon, 1926. július 8-án.
Anyja: Urbán Róza, apja: Urbán István. Fe-
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lesége: Litauszki Erzsébet. Házasságkötés:
Kiskőrös, 1951. február 17. Lakott: Kiskőrös,
Szondy u. 4.
Hadifogságba esett Németországban, Berlinben, 1945. május 8-án.
Fogolytábor: 256. számú tábor, Ukrán
SZSZK-Krasznij-Lucs.
Nyilvántartási szám: 01399231
Távozott: 1948. október 30.
1948. november 5-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Valach János honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1914. szeptember 3-án.
Anyja: Aszódi Zsuzsanna, apja: Valach János.
Felesége: Szentgyörgyi Erzsébet. Házasság
kötés: Kiskőrös, 1938. március 3. Lakott: Kiskőrös, Közép-Cebe 4.
Fogságba esett: Kolomija, 1944. május 2.
Fogolytábor: 62. számú hadifogolytábor, Kijev-Szirec.
1947. június 13-án érkezett meg Debrecenbe
a Szovjetunióból.
Vallentiny Ferenc alhadnagy, ev.
Született: Kiskőrösön, 1903. október 18-án.
Apja: Vallentiny Sándor tanító, anyja: Dul
Ilona. Felesége: Tölgyszéki Pap Ilona. Házasságkötés: 1935. január 5.
Fogságba esett: Podgorec (Zala megye), 1945.
április 5.
Fogolytábor: 64/4. számú tábor, Tambovi terület.
Nyilvántartási szám: 01844155
Távozott: 1950. november 30.
Varga István honvéd, földműves, ev.
Született Kiskőrösön, 1921. május 20-án.
Anyja: Pecznyik Teréz, apja: Varga István takács segéd. Lakott: Kecel, Hollósi u. 27.
Fogságba esett: Budapest, 1945. február 12.
Fogolytábor: 15/435. számú tábor. Moszkvai
terület.
Nyilvántartási szám: о-1154405
Távozott: 1948. július 9.
1948. július 14-én érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból.
Varga János tizedes, rendőr, ev.
Született Kiskőrösön 1912. január 11-jén.
Anyja: Volák Anna., apja: Varga Pál napszámos. Lakott: Kiskőrös.
Fogságba esett: Budapest, 1945. január 16.
Fogolytábor: 256/2. számú tábor, Ukrán
SZSZK
Nyilvántartási szám: 0900413
Távozott: 1947. július 2.
1947. július 2-án érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból.
Varga János szakaszvezető, gyári munkás.
Született 1921. október 3-án. Anyja: Safrankó
(Szrankó) Anna. Lakik: Kiskőrös.
1948. november 4-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból. Panaszmentes.
Varga József
Született: Kiskőrösön, 1927.
1945 októberében fogták el. 10 évi büntetésre
ítélték. 1953 novemberében térhetett haza.
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Varga Mihály honvéd, földműves.
Született Kiskőrösön 1905. szeptember 1-jén.
Anyja: Szedmák (Szlovák) Zsuzsa, apja: Varga Pál. Lakott: Kiskőrös, Délibáb u. 5.
Fogságba esett: Szelcse (Csehszlovákia),
1945. március 25.
Fogolytábor: 148/19. számú tábor, Krasznodari vidék-Lazarevszki járás-Golovinka.
Nyilvántartási szám: 0677543
Távozott: 1947. június 1.
1947. július 5-én érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból.
Varga Mihály honvéd
Született Kiskőrösön, 1920.
Anyja: Huszár Erzsébet. Lakott: Kiskőrös.
1947. július 4-én érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból.
Varga Pál munkaszolgálatos, földműves,
ev.
Született Kiskőrösön 1913. február 19-én.
Anyja: Pohankovics Anna, apja: Varga Pál.
Lakott: Kiskőrös. Felesége: Rohoska Anna.
Házasság kötés: Kiskőrös, 1940. március 30.
Fogságba esett: Bornholm, 1945. május 10.
Fogolytábor: 178. számú tábor. Rjazanyi terület-Rjazany.
Nyilvántartási szám: 0621882
Távozott: 1947. június 25.
1947. június 29-én érkezett meg Debrecenbe
a Szovjetunióból. Betegség: foghiány.
Várhegyi (Veiszhaupt) Pál őrmester, ev.
1942-ben magyarosított.
Született: Kiskőrösön, 1916. szeptember 29-én.
Apja: Veiszhaupt Pál napszámos, anyja: Rimár
Mária. Lakott: Kiskőrös, Kisfaludy u. 8.
Fogságba esett: Osgyán, Csehszlovákia, 1945.
január 14.
Fogolytábor: 100. számú tábor. Ukrán
SZSZK-Zaporozsjei terület-Zaporozsje.
Nyilvántartási szám: 01318973
Távozott: 1948. november 25.
Veinhardt Pál honvéd, földműves.
Született Kiskőrösön, 1911. július 22-én.
Anyja: Nemes Zsuzsa. Lakik: Kiskőrös.
Szovjet fogságba esett 1945. január 21-én Balatonkilitinél.
1948. szeptember 23-án érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Veiszhaupt István tizedes, asztalos, ev.
Született: Kiskőrösön, 1922. január 28-án.
Apja: Veiszhaupt Pál napszámos, anyja:
Rimár Mária. 1947. augusztus 30. Lakott:
Kiskőrös, Kisfaludi u. 8.
Fogságba esett: Lovasberény, 1944. december
22.
Fogolytábor: 223. számú tábor, Azerbajdzsáni SZSZK-Hanlari.
Nyilvántartási szám:
Távozott: 1948. augusztus 14.
1948. augusztus 16-án érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból. Betegség: fogszú,
foghiány, malária.
Veiszhaupt István őrvezető, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1913. augusztus 20-án.
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Apja: Veiszhaupt Mihály mezőőr, anyja: Bajusznács Mária. Felesége: Szenohradszki Mária. Házasság kötés: Kiskőrös, 1939. november 16. Lakott: Kiskőrös, Honvéd u. 5.
Fogságba esett: Felsőszölnök (Vas megye),
1945. március 31.
Fogolytábor: 62/16. számú tábor, Ukrán
SZSZK-Kijev-Szirec negyed.
Nyilvántartási szám: 0/839414
Távozott: 1947. augusztus 21.
1947. augusztus 29-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Veiszhaupt Pál honvéd, ev.
Született: Kiskőrösön, 1911. január 21-én.
Apja: Veiszhaupt János asztalos-segéd, anyja:
Veiszhaupt Zsuzsanna.
Fogságba esett: Veszprém, 1945. január 21.
Fogolytábor: 257. számú önálló munkászászlóalj, Cseljabinszki terület-Magnyitogorszk.
Távozott: 1948. szeptember 9.
Veiszhaupt Pál honvéd, napszámos, ev.
Született: Kiskőrösön, 1911. július 22-én.
Apja: Veiszhaupt János földműves, anyja: Nemes Zsuzsanna. Felesége: Lucza Zsuzsanna.
Házasságkötés: Kiskőrös, 1937. február 4. Lakott: Kiskőrös.
Fogságba esett: Balatonkiliti, 1945. január 21.
Fogolytábor: 21. számú tábor, Habarovszk vidék-Nikolaevszk.
Nyilvántartási szám: 01372287
Távozott: 1948.szeptember 22.
Veszely István tizedes, bádogos, rk.
Született Kiskőrösön 1912. augusztus 22-én.
Anyja: Meihinger Erzsébet, apja: Veszeli József. Felesége: Flórián Erzsébet. Házasság
kötés: Kiskőrös, 1943. november 18. Lakott:
Kiskőrös.
Fogságba esett: Aszód, 1944. december 8.
Fogolytábor: 185. 324/4. számú tábor. Ivanovói terület-Ivanovo-Balino.
Nyilvántartási szám: 0670784
Távozott: 1947. június 19.
1947. július 3-án érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból. Egészséges.
Viczián István 41 éves földműves.
Anyja: Szabó Ilona.
1947. szeptember 17-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Viczián János honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1906. február 24-én.
Apja: Viczián János napszámos, anyja: Szabó Ilona. Felesége: Kövesdi Anna. Házasság
kötés: Kiskőrös, 1931. december 1. Lakott:
Kiskőrös.
Fogságba esett: Vas megye, 1945. április 1.
Fogolytábor: 146. számú tábor, Grúz
SZSZK-Szuhumi.
Nyilvántartási szám: 0811895
Távozott: 1947. szeptember 12.
1947. szeptember 17-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Viczián János főtörzsőrmester, baptista.
Született: Kiskőrösön, 1920. december 26-án.
Apja: Viczián István földműves, anyja: Bara-
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nyai Erzsébet. Felesége: Podobni Ilona. Házasságkötés: Kiskőrös, 1946. március 21.
Fogságba esett: Békés, 1944. október 19.
Fogolytábor:102. számú tábor, Cseljabinszki
terület-Bakal.
Nyilvántartási szám: 660
Távozott: 1945. február 7.
Vizi Kálmán honvéd, pénzügyőr.
Született Jászkarajenő 1914. augusztus 3-án.
Anyja: Nagy Júlia. Lakott: Kiskőrös.
1947. június 30-án érkezett meg Debrecenbe
a Szovjetunióból.
Volák Pál honvéd, földműves.
Született Kiskőrösön, 1911. szeptember 4-én.
Anyja: Legéndi Zsuzsanna, apja: Volák
György. Lakott: Kiskőrös. Felesége: Polereczki Mária. Házasságkötés: Kiskőrös, 1930. november 15.
Szovjet fogságba esett 1945. január 18-án,
Budapesten.
1948. október 9-én érkezett meg a Szovjetunióból Debrecenbe a 44. fogolyszállítmánnyal.
Wikker Ferenc honvéd, rk.
Született: Kiskőrösön, 1920. november 25-én.
Apja: Wikker József szőlőkapás, anyja: Müller
Katalin.
Fogságba esett: Eger, 1944. december 10.
Fogolytábor: 185. számú tábor. Ivanovói terület-Jurjeveckij járás-Mihajlovo.
Távozott: 1945. június 16.
Meghalt: Öregcsertő, 1953. március.
Zahorszki István földműves.
Született Kiskőrösön, 1914. november 16-án.
Anyja: Kuti Erzsébet. Lakott: Kiskőrös, Szücsi
dűlő 37.
1948. augusztus 20-án érkezet meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Zahorszki János honvéd, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1914. november 16-án.
Apja: Zahorszki Mihály napszámos, anyja:
Kuti Erzsébet. Felesége: Hegedűs Judit. Házasság kötés: Kiskőrös, 1943. február 18. Lakott: Kiskőrös, Szücsi –dűlő 37/2.
Fogságba esett: Jászkarajenő, 1944. október 30.
Fogolytábor: 107. számú tábor, Kalugai terület-Kaluga.
Nyilvántartási szám: 01276269
Távozott: 1948. április 8.
1948. augusztus 20-án érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Zahorszki Pál őrvezető, földműves, ev.
Született: Kiskőrösön, 1914. június 24-én.
Apja: Zahorszki György vasúti munkás, anyja: Pohankovics Mária. Lakik: Kiskőrös, Honvéd u. 17. 1948. június 27. Felesége: Bajusznács Mária. Házasság kötés: Kiskőrös, 1941.
március 27.
Fogságba esett: Budakeszi, 1944. december 24.
Fogolytábor:523. számú tábor, Szverdlovszki
terület-Artyemovszk.
Nyilvántartási szám: 01192397
Távozott: 1948. június 23.
Dr. Zajovits Ferenc zászlós, adóügyi tiszt.
Született Besztercebányán, 1918. május 30.
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Anyja: Simon Irma, apja: Zajovits Ferenc.
Lakott: Kiskőrös. Felesége: Trepák Erzsébet.
Házasságkötés: Kiskőrös, 1950. április 10.
Fogságba esett: Zartlesdorf, 1945. május 10.
Fogolytábor: 62. számú tábor, Ukrán
SZSZK-Kijevi terület-Kijev.
Nyilvántartási szám: 01160901
Távozott: 1948. május 13.
1948. május 20-án érkezett meg Debrecenbe
a Szovjetunióból. Betegség: foghiány, gyomorfekély.
Závodszki János
1948. augusztus 20-án érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból a 35. hadifogolyvonattal.
Zelenák Sándor tizedes (orosz forrás szerint szakaszvezető), tisztviselő, ev.
Született Kiskőrösön, 1922. augusztus 12-én.
Anyja: Meskó Ilona, apja: Zelenák György
posta és távirda vonalfelvigyázó. Lakott: Fülöpszállás.
Szovjet hadifogságba esett 1945-ben Somoskőn. Orosz forrás szerint: Komárom, 1945.
november 17.
Fogolytábor: 182. számú tábor, 11. számú
tábori egység. Rosztovi terület-Zverevszki járás-Gukovo.
Nyilvántartási szám: 01373214
Távozott: 1948. november.
1948. november 10-én érkezett meg Debrecenbe a Szovjetunióból.
Zoltán Antal őrvezető, ev.
Született: Kiskőrösön, 1907. április 9-én.
Apja: Zostyák (1908-ban magyarosított
Zoltánra) Antal László vegyeskereskedő, anyja: Katzenbach Ilona.

Fogságba esett: Ondód (Vas megye), 1945.
március 30.
Fogolytábor: 108/361. számú tábor. Sztálingrádi (Volgográdi) terület.
Nyilvántartási szám: 0/325/433971
Távozott: 1945. október 4.
Zórád József 24 éves. főtörzsőrmester,
(magyar források szerint tizedes), szövőmester, rk.
Született: Óbecse, 1920. március 16.
Anyja: Szepesi Viktória, apja: Zórád János.
Lakott: Kiskőrös, Petrovics u. 8.
Fogságba esett: Szenttamás, 1944. október 20.
Fogolytábor: 158. számú tábor, Vologdai terület-Cserepovec.
Nyilvántartási szám: 0765345
Távozott: 1947. július 7.
1947. július 21-én érkezett meg Debrecenbe a
Szovjetunióból. Betegség: hörghurut.
Zsikla György honvéd, rk.
Született: Kiskőrösön, 1908. november 2-án.
Apja: Zsikla György földműves, anyja: Kis
Mária.
Fogságba esett: Magyarország, 1944. november 20.
Fogolytábor: 242. számú tábor. Ukrán
SZSZK-Sztálini (Donyecki) terület –Szofijevka.
Nyilvántartási szám: 0-639475
Távozott: 1945. október 7.
Források:
Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. március. 5.
Külföldi-Belföldi Hírek, 1947. június 14.
Kapu, 1990. február
Lajosmizsei polgári anyakönyvek
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Kalocsai polgári anyakönyvek
Homokmégyi polgári anyakönyvek
Hartai polgári anyakönyvek
Hajdúdorodi polgári anyakönyvek
Újvidéki polgári anyakönyvek
Somogyszobi polgári anyakönyvek
Solti polgári anyakönyvek
Bajai polgári anyakönyvek
Csengődi polgári anyakönyvek
Karcagi polgári anyakönyvek
Pacsai polgári anyakönyvek
Páhii polgári anyakönyvek
Süttői polgári anyakönyvek
Kecskeméti polgári anyakönyvek
Jászkarajenői polgári anyakönyvek
https://hadisir.hu/szovjet-hadifogolytaborok
Kiskőrösi polgári anyakönyvek
Kecskeméti Lapok 1947-1948. évi számai
Kecskeméti Hírek 1947-1948. évi számai.
Friss Ujság, 1947. július 31.
Uj Szó, 1946. augusztus 20.
Világ, 1948. május 25.
Kis Ujság, 1947. július 17.
https://adatbazisokonline.hu/gyujtemeny/
szovjetunioba-elhurcoltak
A Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság
nyilvántartásai a hazatért hadifoglyokról.
A Népjóléti Minisztériumnak megküldött
névjegyzékek.
A Debreceni Fertőtlenítő Intézet jegyzőkönyvei a hazatért hadifoglyokról.
Névjegyzék orosz hadifogságban lévő honvéd
egyénekről. Suba György gyűjtése az MNL
Bács-Kiskun Megyei Levéltárából. Jelzet:
MNL BKML XXII. 348. 1. d.
Bella Tibor Zoltán

Debrecenbe érkező hadifoglyok 1947-ben (Illusztráció, Internet)
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A Petőfi Állami Általános Iskola építése 1960-ban
(Fotóközlés)
Ez a történet 1955-ben kezdődött, amikor
a megyei tanács, majd a járási tanács is úgy
döntött, hogy Kiskőrös nagyközségnek el kell
indulnia a várossá fejlődés útján. Ám némi
meglepetésre (legalábbis így utólag) nem a
funkcionális épületek felépítése mellett döntöttek először, hanem egy nagy központi
általános iskola megvalósítását rendelték el,
valahol a központban. Ekkor a régi „Csön-

gős” iskola bontásáról még nem esett szó,
csupán egy új, modern épülettel szerették
volna kiváltani. Az iskolák államosítása már
1948-ban megtörtént így a több épületben
helyet kapó kiskőrösi oktatás központosítása
is megkezdődhetett, mindezt a születésszám
növekedése is indokolta. A nagy méretű
épületnek azonban hely kellett, s erre más
elképzelés híján az 1944 óta, ismert okokból

jórészt nem lakott, korábban „zsidónegyedként” hivatkozott területet jelölték ki.
A területen található egykori lakóházak
és a volt felekezeti iskola kisajátításával és
elbontásával (korabeli nyelven: szanálásával) a községi tanácsot bízták meg, ha nem
teljesítettek minden feltételt az ostor rajtuk
csattant. A helyi izraelita hitközség életben
maradt tagjai a megrongált Nagytemplomot ugyan 1950-ben lebontás terhe mellett
értékesítették az ide érkező néphadseregnek
(nem volt kinek újjáépíteni), azonban a terület és a Kistemplom (a ma Zsinagógának
nevezett épületet) továbbra is a birtokukban
maradt. Nem kevés indulat és csalódottság
közepette a túlélők végül „felsőbb” közvetítéssel eladták ezt a területet az iskolaépítés
céljára. A helyi zsidó hitközség ezt követően, legalábbis „papíron” nem létezett többé,
ugyanakkor az épülethasználatot nem vonták meg tőlük.
A forradalom némileg közbeszólt, de a Kádár-rezsim berendezkedését követően megkezdődhetett a tervezés és az építés. A terveket Balogh István, a LAKÓTERV vállalat
építésze készítette 1959-ben, majd 1960-ban
a bontásokat követően hozzáfogtak a Petőfi
Állami Általános Iskola építéséhez, s 1961
tavaszára be is fejezték. Ahogy 1964-ben a
szaklapban olvashatjuk:

IV. évfolyam – 1. szám

Kiskőrös, 2022. január-február

15
„A 12 tantermes általános iskola a város
belterületén, egy szanálásra ítélt tömbben kapott helyet. A helyszínrajzon szaggatott kontúr jelzi a felszabadítandó területet az épület
elhelyezésére. A szanálást az illetékes szervek
- kötelezettségük ellenére - nem végezték el,
csupán azokat az épületeket bontották le, melyek helyén az iskola felépült, s így az most sertésólak, rendezetlen udvarok és avult épületek
közé ékelődik be. Az alaprajzi szervezés arra
törekedett, hogy a tornatermek megközelítése
egymás zavarása nélkül történhessen, ezért
egy-egy folyosóról csupán két tanterem nyílik,
melyek délkeleti tájolásúak. A főút felé nyitott
udvarrész, az épületen belül pedig zárt díszudvar alakult ki. A főbejárat a forgalommentes
lakóútról nyílik. Az óvóhely körülsáncolása
révén keletkező mesterséges domb az udvarterülettel szervesen összefügg, és erre vezet fel a
főbejárati olaszlépcső. A kazánház és a gondnoklakás külső megközelítésű. A függőleges te-
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herhordó szerkezet általában téglapillérváz, a
födémek vasbetongerendás és tálcás födémek.
Az épület kívül mezőtúri téglaburkolatú, ablakparapeteken szürke, csiszolt műkőburkolattal. Egyik oromfalat különféle befalazott
geometriai idomok díszítik. Az iskola szivat�tyús meleg vízfűtésű, a tornaterem léghűtéses.
A keletkező szennyvizek részére önálló szennyvíztisztító telep épült a kazánház közelében.”
(Magyar Építőművészet, 1964./6. sz)
Az alábbi felvételek különlegesek, hiszen
az építkezés menetét örökítik meg. A korábban nem, vagy nem ebben a minőségben
látott képek Zsikla Béláné tanárnő egykori
gyűjteményéből, Prepszent István jóvoltából
kerülnek közlésre.
Az átadás pillanata 1961. április 4-én. Elöl dr. Ortutay Gyula országgyűlési képviselő

Turán István
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Miről írt a helyi sajtó 100 évvel ezelőtt?
Egy rendes sajtótermék általában rendelkezik lapszemle rovattal, ennek mintáján pedig mi
is megpróbálkozunk egy múltbeli eseményeket a korabeli nyomtatott sajtón keresztül bemutató
állandó fejezettel, ahol az országos és a helyi lapok hasábjain megjelent cikkek és rövidhírek is
terítékre kerülnek. Érdekes megfigyelni rajtuk keresztül nemcsak az éppen aktuális témákat,
eseményeket, de a korabeli nyelvezetet, vagy az elmúlt száz esztendőben alaposan megváltozott
újságírást, mind a stílust, mind az etikát tekintve. Az egyes bemutatott írásokat a közérthetőség
kedvéért mai nyelvre ültetjük át, illetve ahol szükséges, a végén megjegyzéssel látunk el.
„[…] – Petőfi est. A Kiskőrösi Football Club
hazafias érzéstől vezettetve Petőfi Sándor születésének évfordulóján Szilveszter este nagyszabású Petőfi estélyt rendezett. Az előjelekből
ítélve az estély úgy anyagilag, mint erkölcsileg
fényesen sikerült nagy dicsőségére Kiskőrös hazafias és áldozatkész közönségének és a nemes
célért minden áldozatkész sportegyletnek. Lapunk jövő számában részletesen megemlékezünk a Petőfi estélyről.”
/Megjelent a Kiskőrös és Járása című hetilap
1922. január 1-i számában/
„[…] – Új postahivatal. Lehoczky János
építész – több kiskőrösi nagyépület tervezője
és felépítője a kaszinó szomszédságában lévő
telkén a postahivatal részére házat épít a tél
folyamán. Az épület tervrajzát a szegedi postaigazgatóság, mint teljesen megfelelőt – elfogadta, s ha a viszonyok javulnak, a tavasszal hozzá is kezd az építéshez. Lehoczky János építész
elhatározását mindenki örömmel fogadhatja,
mert elsősorban állandó helyiséget biztosít a
postának, másodsorban pedig, ami a közönségnek eminens érdeke: a város központján
nyer elhelyezést a mindenkinek szükséges postahivatal. Igazán dicséretet érdemel Lehoczky
János építész – Kiskőrös szülötte – hogy ilyen
nehéz viszonyok mellett is a közérdek vezeti
vállalkozásában. A polgári iskola, Szarvas fogadó, Majoros ház stb. után most a postaházzal most a postaházzal fogja gyarapítani az
építkezés terén általánosan elismert tudását és
érdemeit.”

Mihály, Nedeczky Pál, Gellért Imre, Hajnal József, Makay Lajos, Ádám János, Tóth András.
Kísérje áldás, siker és egyetértés működésüket.”
/Megjelent a Kiskőrös és Járása című hetilap
1922. január 8-i számában/
„[…] – Megnyílik a mozi. Végre, végre,
végre… elénekelhetjük mi is, hogy hosszú utánajárás után megnyitja moziját a kiskőrösi
mozgó-színház tulajdonosa. Mint halljuk folyó
hó 14-én kezdi és minden szombat és vasárnap
fog előadásokat tartani.”
/Megjelent a Kiskőrös és Járása című hetilap
1922. január 8-i számában/
„[…] – Szaporodik a Petőfi szoboralap.
Löblovits Bernát főrabbi karácsony előtti
szombaton a szószékről felhívta a zsidó hitközség tagjait, hogy a Petőfi-szoboralapra
adakozni mindenkinek hazafias kötelessége.
Ezen lelkes felhívás a Petőfi-szoboralapra a
hitközségi tagok között 20.300 koronát eredményezett.”
/Megjelent a Kiskőrös és Járása című hetilap
1922. január 15-i számában/
„[…] – Szeszélyes időjárás. Január úgy látszik átvette a szeszélyes április szerepét. Hol
csikorgó hideg, hol hó, hol meg eső váltogatja
egymást. Már csakugyan elég volna a hidegből,
hiszen egy párszor alaposan kidideregtük magunkat.”

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című hetilap
1922. január 1-i számában/

/Megjelent a Kiskőrös és Járása című hetilap
1922. január 22-i számában/

„[…] – Iparos Dalárda. Az iparos Dalárda
„Phönix” madárként hamvaiból új életre támadt. A háború előtt már megalakult és működött is az iparos Dalárda, de a háború alatt
szünetelt a működése, mert csaknem minden
tagja a harctéren küzdött. Csütörtökön nagy
érdeklődés mellett alakult meg újból a Dalárda, mely működését már a közeli napokban
megkezdi. A Dalárda tagjai egyhangú lelkesedéssel Lengváry Zsigmond tanítót választották
meg karnagynak. Elnök lett Gönczöl János,
jegyző Kőrösi István, pénztárnok Hullay Lajos. Tanácstagok: Moravcsik István, Csengődy

„[…] – Hűtlen segéd. Pivarcsi Pál órás egy
állítólag menekült segédet fogadott fel, aki
három napig dolgozott nála. Megbízható embernek látszott, s épp ezért arra az időre, amíg
kiment a szőlőbe, rábízta az üzletet. A segéd
felhasználva a gazda távollétét mintegy 40 000
K értékű ékszert és órákat összeszedett s azzal
tovább állt. Pivarcsi azt se tudja, hogy hívták, s
azt se hova való. Így hát üthetik bottal a hűtlen
segéd nyomát.”
/Megjelent a Kiskőrös és Járása című hetilap
1922. január 29-i számában/

„[…] – Revaló Pál itthon van. Vezetőjegyzőnk hosszas betegeskedés után teljesen
felgyógyulva csütörtökön Budapestről hazaérkezett. Nyoma sem látszik rajta a hosszas
betegségnek, s hála Istennek makk egészségesen üdvözölhetjük újra községünk élén. Varga
Sándor adóügyi jegyzőtől, aki betegsége alatt
helyettesítette, átvette a község ügyeinek vezetését.”
/Megjelent a Kiskőrös és Járása című hetilap 1922. február 5-i számában/
„[…] – Igazságtalanság. Nem akarunk
erősebb kifejezést használni annak a szomorú ténynek regisztrálására, hogy a segesvári
Petőfi szobrot Kiskunfélegyháza kapta meg, s
nem Petőfi szülővárosa – Kiskőrös. Hogy miféle intenció vezette az intéző köröket ebben a
kérdésben nem tudjuk és nem is kutatjuk, de
nyugodt lelkiismerettel állítjuk, hogy intelligens emberek, akik a szobrot Kiskunfélegyházának ítélték oda – nagyobb igazságtalanságot sohasem követhetnek el. Nincs más mód,
mint beletörődni a változatlan helyzetbe, s
minden áldozatkészséget harcvonalba állítva
– a magunk erejéből állítsuk fel Petőfi szobrát Kiskőrösön, a halhatatlan költőfejedelem
szülővárosában. Szerencsés riválisunktól csak
– azt az egyet kérjük – becsülje meg a mi nagy
szülöttünk szobrát, addig is, amíg majd ismét
túl a Királyhágón, hősi halálának véráztatta
térségén, a szabad Székelyföld felett elterülő
égboltozat ragyogó napsugára fog végig cikázni a fönséges alakon.”
/Megjelent a Kiskőrös és Járása című hetilap 1922. február 12-i számában/
„[…] – Községi kezelésbe kerül a forgalmi
adó. Március 1-ével a forgalmi adót Kiskőrös
házi kezelésbe veszi, s ennek kezelésével Varga
Sándor adóügyi, Bukovszky Jenő közigazgatási és Kováts Vilmos gazdasági jegyzőt bízta meg. A forgalmi adó helyes lerovásának
ellenőrzésével pedig 4 helybeli polgárt bíznak
meg. Csak helyeselni tudjuk a község ezen vállalkozását, mely jó kezelés mellett tekintélyes
összeget jelent a község bevételében.”
/Megjelent a Kiskőrös és Járása című hetilap 1922. február 19-i számában/
„[…] – Nemzeti Nagy Mozgó Kiskőrösön.
Folyó hó 19-én nyitotta meg Thorma Béla
tulajdonos a Szarvas színháztermében mozgószínházát. A fényes megnyitóműsor háromszor került adásra telt ház előtt. Reméljük,
hogy a tulajdonos igyekszik a mozi hiányosságait pótolni és jó műsorral odahatni, hogy a
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közönség az előadások alatt jól érezze magát
a moziban.”
/Megjelent a Kiskőrös és Járása című hetilap 1922. február 26-i számában/
„[…] Beszámoló. Meskó Zoltán ny. államtitkár a kiskőrösi választó kerület nemzetgyűlési képviselője január hó folyamán Kiskőrösön és a járás többi községeiben beszámoló
beszédet tart. A beszámoló beszéd pontos idejét később közöljük.”
/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap című hetilap
1922. január 1-i számában/
„[…] Kiskőrös népesedési statisztikája
az 1921. évben 469 születés és 301 halálozás
történt. A természetes szaporodás tehát 168
lélek. 1920-ban a természetes szaporodás 147
volt. Házasságkötés 1921-ben 160 volt, 34gyel kevesebb, mint az előző évben.”
/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap című hetilap
1922. január 8-i számában/
„[…] Veszélyes gödrök a kirakó piacon. A
község kirakó piacán a piac elmúltával hétről
hétre nagyobb gödrök képződnek, úgy, hogy
némelyik már akkora, mint egy gyermekfej.
Tanácsos volna a községi rendőrségnek az illető vásári árusokat figyelmeztetni, hogy a piac
elmúltával, a vásári bódé állításához használt rudakkal okozott gödröket temessék be,
nehogy szürkület beálltával valaki a gödörbe
való belépés következtében lábát törje, vagy
jobbik esetet véve kificamítsa.”
/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap című hetilap
1922. január 15-i számában/

Kiskőrös, 2022. január-február
„[…] Ebzárlat. A járási hatóság a fellépett
ebveszettség következtében elrendelte az ebzárlatot, ami annyit jelent, hogy minden kutyatulajdonos kutyáját az utcára ki ne eressze
s otthon kötve tartsa. Azonban úgy látszik, a
hatóság rendelete süket fülekre talál, holott,
amint jól tudjuk, már egynéhány ember hetek
óta szorgalmasan látogatja a Pasteur intézetet kutyamarás következtében. Jó volna szigorúan utasítani Vince mestert, hogy a piactéren nap mint nap megtartott kutyagyűlést
zavarná meg, hogy így eleje vétessék az esetleg
bekövetkező szomorú és végzetes következményeknek.”
/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap című hetilap
1922. január 22-i számában/
„[…] Bíró választás. Dúl István községi
bíró lemondásával bíró nélkül maradt Kiskőrös. Az új bírót a jövő hét folyamán, valószínűleg szombaton fogják megválasztani. A
közóhaj Turán István volt bírót szeretné újra
a bírói székben látni, de úgy értesülünk, hogy
Turán István nem akarja a megtisztelő állást
elfogadni.”
/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap című hetilap
1922. január 29-i számában/
„[…] Megalakult a katolikus templomi
dalárda 45 taggal, Feuerstahler Ferenc karnagy vezetésével.”
/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap című hetilap
1922. február 5-i számában/
„[…] A katolikus bál mely február 25-én
lesz, élénken foglalkoztatja a bálozó közönséget. A vidékről is sokan érdeklődnek a gondos,
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előrelátó rendezéssel, melyet igazán hozzáértők intéztek, előre biztosítottnak látható úgy
az erkölcsi, mint az anyagi siker. Mint értesülünk a táncot megelőző műsor nagyon nívós és érdekes lesz. Legközelebb a meghívók is
szétküldetnek.”
/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap című hetilap
1922. február 12-i számában/
„[…] Kiskőrösi katonák Afrikában fogságban szenvednek. Szokatlanul hangzik,
hogy katonáink Afrikában vannak, de ez tény.
– Mostanában került haza kalandos utakon
Afrikából Dobos Sándor mezőhegyesi katona,
volt szerb hadifogoly. Ő írt Kiskőrösre Takács
Jánosnak, egyik hadifogoly bajtársa atyjának,
hogy Afrikában volt hadifogoly és ott rajta kívül még 4500-an voltak és vannak még most
is. Ezek közül kiskőrösiek: Takács János, Deák
Pál, Kiss János, Mihók István, Szabó György,
és B. Kovács Pál. Címük: Alexandria Spital
Reserve No. 22. Mihók István Alexandriából
Dobossal 350 dollárt küldött haza a szüleinek. Dobos a dollárokat az Osztrák-Magyar
Banknál helyezte el négy tanú jelenlétében. A
községi elöljáróság mindent elkövet a külügyminisztériumnál, hogy Afrikában sínylődő
földijeink minél előbb hazakerüljenek.”
/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap című hetilap
1922. február 19-i számában/
„[…] Az Iparos Olvasóegylet mulatsága e
héten zajlott le a legszebb sikerrel. A mulatság
tiszta jövedelméből 556 korona 50 fillér jutott
a Petőfi szobor-alapra.”
/Megjelent a Kiskőrösi Hírlap című hetilap
1922. február 19-i számában/

