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A török hódoltság utáni újranépesítés
1536
1574

Egy török támadás során a falu szinte teljesen
elpusztult.
Jánoshida határpert indított Jászberény városa ellen,
melyben a hatvani török kádi ítélkezett.

1686

A török hódoltság után a települést jászok és
félegyházi kunok népesítették be.

1693

Új lakosokat telepítettek a Dunántúlról (Csorna) és
Morvaországból (Zabrdovice) a megfogyatkozott
létszámú faluba. Az új lakosok betelepítésében
jelentős szerepet vállalt a premontrei rend.
Palócok letelepedésére utal néhány étel elnevezése
(cibere, pecctej, domó, mákos ganca), illetve a
Jászságban máshol nem ismert ún. „kétszerkovászolás”. A Csinger, Viller, Bata családnevek cseh
-morva eredetűek, palóc, illetve felvidéki név a
Berkó, Zrupkó, Zámbori, Kosik, Turóczi. A Molnár
családokat a Dunántúlról költöztették ide.

1696

Az éves összeírás már a szabad, adómentes falvak
között sorolja fel Jánoshidát.

1700-as évek

A határban elsősorban kendert, búzát, zabot és árpát
termeltek, az állatok közül főként a juhot, a
szarvasmarhát és a lovat tenyésztették.
A falu Pest megyéhez tartozott, 26 jobbágy és 7
zsellér lakta. A statisztikák szerint a falu lakói
magyarok, és csak szórványosan találunk egy-egy
német vagy szerb családot. Ebben az időben a falu
temetője a templom mellett, a déli irányban
helyezkedett el.
Mária Terézia egészségügyi rendelete megszüntette a
templomok körüli temetőket. Valószínűleg a
jánoshidai temető is ekkor került jelenlegi helyére.

1715

1775

1799

1831

1840

„Jánoshídgya. Magyar falu Pest Vármegyében,
földes Ura a Religyiói Kintstár, Premonstratensisek
birták 1786 előtt, lakosai katolikusok, fekszik
Jászberényhez 1 és negyed, Jász alsó Sz. Györgyhöz
pedig negyed Statióra. Határja két nyomásbéli, tiszta
búzát leg inkább, árpát, zabot pedig középszerűen
terem, földgye fekete, sikeres, egyenes, sem erdeje,
sem szőleje nints, földgye minden javitás nélkül is jó,
piatza Pesten van.” (Vályi András: Magyar
országnak leírása)
A kolerajárvány sok áldozatot követelt Jánoshidán is.
A helyi lakosok mellett 8 lengyel katona is életét
vesztette.
2310 lakos (többség római katolikus, 10 izraelita)

1850
májusa

A Jász-Kun kerületek főkapitánya kérte, hogy a jobb
közbiztonság érdekében a falut a Jászkerületekhez
csatolják, de az továbbra is a kecskeméti kerülethez
tartozott.

1850-es évek
eleje
1867

Két iskolában folyt az oktatás (prépostsági, községi).

1876

A községet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez
csatolták és a jászsági felső-járásba osztották be.

1896

A 2011-ben megtalált időkapszula tanúsága szerint a
millennium évében adták át a „központi iskolát”.

1900-as évek
eleje

Főként a zsellérekből és utódaikból alakult ki a
premontrei rend uradalmában és más birtokon
dolgozó napszámos (summás) és cselédréteg, a
lakosság száma mintegy 3541 fő volt.

Összeállította: Tarnai Mihály

Jánoshida térképe 1787-ből

Térképrészlet 1883-ból

A kolerajárvány lengyel áldozatainak emléktáblája és az időkapszula a benne talált irattal (lent)

Jánoshida hivatalosan is része lett a Jászságnak.
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