
 

A Képviselő-testület sok szeretettel meghívja Önt a község megalakulásának 150. évfordulója alkal-

mából megrendezésre kerülő jubileumi ünnepi programjaira. 



Kisszállás történelmének áttekintése 

A település területén talált ásatási leletek őskori emberi élőhelyre utalnak. A honfoglalás után 

több falu alakult a mai település környékén. A község nevének utótagjából következtethetően, kun 

település volt. Kisszállás neve okleveleinkben először 1561-ben fordult elő. 

A mai községről az első térképek a XVIII. század végén készültek, akkor még pusztaként emlí-

tik. 1871-ben jött létre a község 3 település: Máda, Ivánka és Kis-szállás egyesüléséből. A mai 

falu 1945-ben alakult a belmajori területekből. A település az avar kortól lakott, ezt bizonyítja 2 avar-

kori sír, melyet 1960-ban találtak a Petőfi utcában. A faluban több helyen is előkerültek különböző 

korból származó leletek, például III. Béla király ideje alatt vert bronzpénz, vagy a Törökdombon egy 

kun falucska templomát és temetőjét találták meg, ahonnan 52 sírt ástak ki. 

Községünk egy hatalmas földesúri birtok része volt. Történelme folyamán a földesurak gyakran vál-

tották egymást a gyakori földadományozások miatt. Biztosan tudjuk, hogy Hunyadi Mátyás fia, Cor-

vin János is a település földesura volt, majd az uradalom a Czobor család kezébe került. Az uraság 

eltékozolta a vagyonát és életjáradékot kapott az udvartól. Valószínűleg innen ered az a hiedelem, 

hogy az új uraság Kis-szállást kártyán nyerte. Vendéglőnk neve is ezt jelzi: Piros Hetes. 

A török hódítások után a Német Lovagrend, majd az 1810-es évektől az Orczy család birtoka lett. Ek-

kor már 3 kis település: Ivánka, Máda, Kis-szállás létezett a mai község területén. A földbirtokos 

báró Orczy Lőrinc nemesi költő volt, aki hatalmas vagyont halmozott fel, de az uradalmat nem fejlesz-

tette, inkább bérbe adta, nem túl szerencsésen. Nagyon sok peranyag maradt fenn erről a korról. 

Az uradalom és a település életében óriási változást hozott, amikor 1846-ban Stametz Mayer János bé-

csi bankár megvásárolta a területet. Hamarosan hatalmas építkezések kezdődtek és néhány év alatt az 

uradalom egy jelentős „amerikai típusú” kapitalista nagybirtokká alakult át. 1856-ban az uradalmat 

gyermekeire ruházta. Heinrich Mayerra, Mayer Leopoldinára és Mayer Rozáliára (San Martino di Val-

perga grófnőre). 

1890-ben az összes ingatlant San Martino di Valperga grófnő gyermekei kapták. Ők voltak az utolsó 

tulajdonosok. San Martino gróf és testvére Boncompagni hercegné. 

A kisszállási uradalom a legnagyobb magyarországi uradalmak egyike volt. Működött gőzmalom, 

amely a déli területek gabonáját őrölte, jéggyár, szeszgyár. Hatalmas kapacitású magtárban tárolták a 

gabonát. A Hajdú testvérek (Géza, Ernő) és Korondi Károly voltak az uradalom bérlői, gazdasági fej-

lesztői és vezetői. 

Az uradalom területén kiemelkedő minőségű tenyészállomány élt. Híres volt a tüskösi ménes, vagy a 

birka és marhaállomány. Sajnos, a második világháború után az uradalom elvesztette jelentőségét. A 

kastély berendezését széthordták, az állatállomány eltűnt. 1945 után a településen több üzem és terme-

lőszövetkezet jött létre. 1947-ben az országban először itt alakult gépállomás. Sok kisszállási ember-

nek adott megélhetést a Kendergyár, a Temaforg vállalat és a Vetőmag, valamint a négy helyi terme-

lőszövetkezet. A termelőszövetkezetek később egyesültek Bácska néven. 
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Hamarosan újra dolgozni kezd Bányai Gábor 

Bányai Gábor országgyűlési képviselő a koronavírus okozta megbetegedése 

után hamarosan elhagyhatja a Honvéd Kórház Balatonfüredi Kardiológiai in-

tézetét. Felépülését jelzi, hogy telefonon már megkereste választókerületének 

polgármestereit és miután beszámolt javuló állapotáról közölte, hogy hamaro-

san találkozóra hívja őket, mert a korábbi lendületének megfelelően újból dol-

gozni fog.  

30 db keskenylevelű kőrisből létesülhet fasor a településen   

Az Agrárminisztérium által meghirdetett Településfásítási Program keretében összesen 24 ezer 

sorfát igényelhettek a 10 ezer fő alatti települések. Ezzel Magyarország leg-

nagyobb belterületi fásítási programja valósulhat meg. Az igénylések 2021 

júniusában indultak, az ültetések pedig 2021 őszén és 2022 tavaszán valósul-

nak meg. 19 fafajból választhattak az érdeklődők, településenként maximum 

30 db sorfát. A minisztérium teljes ültetési csomagot biztosít, amely a nagy-

méretű földlabdás sorfa mellett annak tárolását, nevelését, szállítását, és az 

ültetéshez szükséges eszközöket is tartalmazza. 

Kárpát-medencei őshonos, tájfajta gyümölcsöskert létrehozásához nyert támogatást  

az önkormányzat 

Az egyházzal történt egyeztetést követően került sor a parókia utcafront felőli fenyőfáinak ki-

vágására. A fák veszélyt jelentettek a felújított tetőre és a villamos hálózatra egyaránt. A katasztrófa-

védelem munkatársai hivatalból figyelemmel kísérik a település faállományát és szükség esetén a ve-

szélyesnek minősített fák kivágására kötelezik a települést. A fenyőfák helyére alacsonyabb növésű 

cserjék/évelő virágok telepítésére kerül majd sor a jövőben.  

A parókia mögötti kihasználatlan területre az önkormányzat a Kárpát-me-

dencei őshonos, tájfajta gyümölcsöskert létrehozásához kapott támogatást, 

amelyhez az egyház biztosítja a területet. A tervek szerint, amely a támogató 

helyszíni szemléjétől függően módosulhat, idén ősszel 8 db kajszi, 8 db 

szilva továbbá 4-4 db alma, illetve körte csemete kerül telepítésre.   

Könnyebb lesz a zöldfelület kezelés  

Kisszállás Község Önkormányzata a Magyar Falu Program - 2020 "Kommunális eszközök be-

szerzése" kiírásán támogatásban részesült, amelyből az Önkormányzat egy Husqvarna TC242 TX tí-

pusú fűnyíró traktort vásárolhatott. Az eszközt 2021. június 

18-án Ábrahám Zsolt az AGROTEC Magyarország Kft. 

gépértékesítő szakembere adta át az Önkormányzat részére. 

A pályázati forrásból vásárolt fűnyíró traktor beépített fű-

gyűjtővel ellátott, kiváló felszereltségű gép, amely egész 

évben használható nagy kertekben és egyéb nagy területe-

ken. Igényes gyepápoláshoz, gyakori használatra alkalmas.  
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Hamarosan elkezdődik a belvízelvezetési munka   

Az Orgona, a Kossuth és a Fő utcát érintő 1670 méter hosszúságú belvízelvezető csatorna építési-

kivitelezési munkái hamarosan megkezdődnek. Az építkezés során felmerülő esetleges kellemetlensé-

gek miatt a lakosság megértését és türelmét kérjük. 

Tisztítsuk meg az országot  - kisszállási eredménye 

Május 31-én zárult le a „Tisztítsuk meg az Országot!” című pályázat megva-

lósítási időszaka. A népszerű „mozgalom” keretében a település külterületén 

illegálisan lerakott hulladék begyűjtése és elszállítása valósult meg. A szorgos 

kezeknek köszönhetően a termőföldek és közutak melletti területek lettek men-

tesítve az adófizetők pénzéből.  

A begyűjtött hulladék összetétele: takarófólia és 

csepegtető szalag 15 m3, építési törmelék 25 m3, 

vegyes háztartási hulladék 27 m3, elektronikai hul-

ladék 8 m3. A mentesített területek nagysága eléri 

a 45.000 m2-t. Sajnos maradt még felszámolásra váró illegálisan lerakott 

hulladék a település határában. A további mentesítéshez az önkormányzat 

várja a következő pályázati lehetőséget, valamint az önkéntesek segítsé-

gét.   

A HulladékRadar mobilalkalmazás ingyenesen és önkéntesen letölthető alkalmazás, mely lehetőséget 

biztosít a Magyarország területén található illegális hulladéklerakó helyek bejelentésére. Az alkalma-

zás letöltésével a felhasználó bejelentheti, ha illegális hulladéklerakó helyet talált, mely bejelentés se-

gítségével hatékony intézkedések tehetők az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása érdekében. 

Közérdekű védekezés 

Tisztelt Kisszállási Lakosok! 

Lakóhelyünk károkozó és gyommentes tisztántartása közös érdeke a település minden lakosának. Ha 

a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 

1/A. § bekezdésében meghatározott védekezési kötelezettség teljesítése 

nem történt meg, az érintett ingatlan tulajdonost a helyi jegyző köteles 

felszólítani a károsítók elleni védekezési kötelezettség teljesítésére, en-

nek elmulasztása esetén közérdekű védekezési eljárás megindítására 

(mely növényvédelmi bírság kiszabását vonja maga után)! 

Felhívom a figyelmét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről 

szóló 2008. évi XLVI. törvény által előírt parlagfű elleni védekezési 

kötelezettségre, melynek elmulasztása esetén a növényvédelmi ható-

ság adott év július 1-ét követően, külön eljárás keretében további fel-

szólítás nélkül szintén bírsággal sújthatja a mulasztókat! 

  



5 

Változás a háziorvosi szolgálat rendelési idejében 

A kisszállási háziorvosi szolgálat rendelési ideje 2021. július 26-tól az alábbiak szerint változik: 

Új rendelési idő 

Hétfő 900 – 1300 

Kedd 900 – 1300 

Szerda 1300 – 1700 

Csütörtök 900 – 1300 

Péntek 900 – 1300 

A háziorvosi rendelő elérhetőségei: 

• +36-77/457-707

• +36-70/506-2436

• email: haziorvoskisszallas@gmail.com

Változás a fogorvosi szolgálat rendelési idejében 

A kisszállási népességszám csökkenése miatt a fogorvosi szolgálat rendelési ideje lecsökkentésre ke-

rült, az új rendelési idő az alábbiak szerint módosul: 

Új rendelési idő 

Hétfő 900 – 1700 

Kedd 800 – 1230 

Csütörtök 900 – 1700 

A fogorvosi rendelő elérhetőségei: 

• +36-77/742-189

Dr. Márton Ferenc állatorvos általános helyettesítése 

Dr. Márton Ferenc hatósági állatorvos általános helyettesítését határozatlan ideig 

Dr. Vass István látja el. 

Elérhetőségei: 

• +36-30/938-2255

• email: vass.doki@t-online.hu

90 éven felüliek köszöntése 

Kisszállás Község Önkormányzata köszönti a 2021. I. félévében születésnapjukat ünneplő 90 évnél 

idősebb helyi lakosokat.  

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk 

Lengyel Istvánnénak (sz.: Vlasits Erzsébet), aki február 4-én ünnepelte 90., 

Csilits Sándornénak (sz.: Scherbaum Erzsébet), aki március 7-én ünnepelte 92., 

Horváth Istvánnénak (sz.: Varga Julianna), aki május 26-án ünnepelte 92., 

és Kőrösi Józsefnek, aki június 2-án ünnepelte 92. 

születésnapját.

mailto:haziorvoskisszallas@gmail.com


2021 január 1. és június 30. közt elhunyt kisszállási lakosok 

elhunyt 59 évesen 

elhunyt 73 évesen 

elhunyt 71 évesen 

elhunyt 45 évesen 

elhunyt 60 évesen 

elhunyt 75 évesen 

elhunyt 87 évesen 

elhunyt 51 évesen 

elhunyt 72 évesen 

elhunyt 72 évesen 

elhunyt 58 évesen 

elhunyt 81 évesen 

elhunyt 64 évesen 

elhunyt 65 évesen 

elhunyt 93 évesen 

elhunyt 77 évesen 

elhunyt 51 évesen 

elhunyt 74 évesen 

elhunyt 73 évesen 

elhunyt 73 évesen 

elhunyt 86 évesen 

elhunyt 94 évesen 

elhunyt 71 évesen 

elhunyt 80 évesen 

elhunyt 74 évesen 

elhunyt 70 évesen 

Bertáné Vankó Julianna (Vankó Julianna)  

Czinner János  

Czinnerné Marek Mária (Marek Mária)  

Dobó Mihály  

Dora Tibor  

Dusnoki Lászlóné (Zsolnai Rozália)  

Fodor Pál  

Grósz József  

Grósz Józsefné (Boros Erzsébet)  

Hegedűs László  

Horváth Istvánné (Gyurkó Margit Ilona)  

Hurton Mihályné (Gál Erzsébet)  

Kaniszek Györgyné (Faller Rozália)  

Kapás József  

Király Sándor  

Kocsenda Istvánné (Mojzes Margit)  

Köhler-Tkács Rita Margit (Köhler Rita Margit) 

Magyarfi Sándor  

Márta Istvánné (Nacsa Julianna)  

Papdi István Pál  

Rácz János  

Skultéti Medárdné (Bundula Mária)  

Sörös József  

Takács Andrásné (Popány Mária Etelka)  

Tóth Lászlóné (Mintál Mária)  

Urlauber József  

Vinek János  elhunyt 73 évesen 

Nyugodjanak békében! 



2021. január 1. és 2021. június 30. közt született lakosok 

 Nagy Noah (a.n.: Vanczák Fruzsina)  született január 14-én, 

 Király-Molnár Zalán (a.n.: Király Rita)  született március 24-én, 

 Tóbiás Nimród (a.n.: Rambala Ildikó Katalin)  született március 27-én, 

 Gutai Elza Terézia (a.n.: Fajszi Fatime)  született május 3-án, 

 Horváth Zente (a.n.: Kőrösi Brigitta)  született május 10-én, 

 Ternyák János Olivér (a.n.: Hurtony Anita)  született május 17-én, 

 Kusztor Szilvia Emma (a.n.: Varga Szilvia)  született június 14-én, 

 Kovács Szelina (a.n.: Mintál Klaudia)  született június 26-án, 

Bobek Ádin (a.n.: Gáspár Alexandra)  született június 27-én. 

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 

Idén már saját épületében tartotta a Szent László napi megemlékezést a Kisszállás Négyestelepi 

Főnix Egyesület 

A Kisszállás-négyestelepi volt iskola újra közösségi színtérré vált. A 

2021. június 26-i Szent László-napi ünnepséget már a saját tulajdonú kápolna 

iskolában rendezte meg a Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület. Az ünnep-

ségen több mint félszázan jelentek meg az egykori tanulók közül, s több első 

világháborús vitézi leszármazott család is ellátogatott az eseményre. Szép 

számmal segítette a rendezvény sikerét a kisszállási és a kelebiai énekkar, az 

asszonykórus és a kulturális programot önzetlenül segítő személyek is.  

A hálaadó szentmisét dr. Pribitek 

László atya celebrálta. Köszöntő beszédet 

mondott Maczkó József kelebiai polgármester, Rozsnyai Attila 

kisszállási polgármester, továbbá Nikowitz Oszkár nyug. belgrádi 

nagykövet. Malustyik László, Kisszállás község alpolgármestere a 

Főnix Egyesület vezetésével az iskola közösségi hasznosításának 

lehetőségeit egyeztette. A Magyar Falu Program sikeres pályáza-

tának segítségével a Főnix Egyesület az egykori Kelebia-vitéztelepi Klebelsberg Elemi Népiskolát, a 

későbbi Négyestelepi Általános Iskolát közösségi célokra vásárolta meg. Az iskolában kulturális és 

szabadidő rendezvényeket, gyermek- és ifjúsági sporttáborokat, továbbá ünnepi istentiszteleteket szer-

vez majd az egyesület. Terveik szerint a Klebelsberg-féle iskolák történelmi múltját és eredményeit 

bemutató interaktív állandó kiállítást és néptanítói emlékszobát is kialakítanak.  Az iskola vételárához 

a pályázati erőn felül az egyesületi tagok, adományozók és az iskolához történelmileg kötődő Kelebia 

Község Önkormányzata, továbbá a Kisszállás Község Önkormányzata is hozzájárultak.  

Katus Károly, Főnix Egyesület alelnöke 
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Júliustól ismét látogatja a települést az ügysegéd 

A veszélyhelyzet ellenére, keddi napokon 8.00-10.00 óra között ismételten állnak a lakosság 

rendelkezésére az ügysegédek. 

Kisszállási értéktár bizottság 

A kisszállási értéktár bizottság nevében nagy örömmel közlöm, hogy településünkről a Bács-Kiskun 

Megyei Értéktárba kerültek az alábbi helyi értékeink: 

1. Kisszállási Sallai István Általános Iskola, egykori Vadászkastély 

2. Kisszállási Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde épülete, egykori Csendőrlaktanya 

3. Nappali Ellátó épülete, egykori Orvos lakás 

4. Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár, egykori Uradalmi épület 

5. Piros Hetes Vendéglő épülete 

6. Vitéztelepi temető, Négyestelep 

7. Kisszállási népdalkör 

Patócskai Ferenc 

Helyi értéktár bizottság elnöke 

Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 

Nyár táborok intézményünkben: 

Napközi Erzsébet-táborok július 19 – 23. és augusztus 2 – 6. között. 

Hagyományápoló tábor a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat támogatásával július 26 – 30. között. A 

tábor vezetője: Csordás Katalin. 

Élményfestésre várjuk az érdeklődőket július 30-án 14 órától, a festést Balázs Hajnalka vezeti. Rész-

vételi díj 2000,-Ft/fő.  A megvalósítást finanszírozza még a Művelődési Ház és a KISZE IFJ-GY-21-

A-0320 számú pályázata. 

Kedves Fiatalok! A nyári szünidőt használjátok ki közösségi együttlétre is! Nyitvatartási időben lehe-

tőség van intézményünkben asztalitenisz, csocsó, társasjáték, darts, PS használatára. 

Az időseknek digitális kompetencia fejlesztést tartunk Grizák Ákos vezetésével augusztus 13-án 15 

órától. 

Olvasni jó! Könyvtárunkba sok új kiadványt vásároltunk minden korosztály számára, várjuk kedves 

olvasóinkat. A pandémiás helyzetben személyesen nem találkozhattunk, de most már újra látogatható 

intézményünk. Kérünk mindenkit, akinek a kölcsönzési határideje lejárt hozza vissza a könyveket, 

elsősorban az iskolai kötelező olvasmányokat várjuk nagyon vissza! 
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Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület 

Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület Cso-

óri Sándor pályázatából néptánc foglalkozások indulnak 5 éves kortól. Az első 

foglalkozás július 22-én 15 órától lesz. A foglalkozások vezetői Mándity László 

és Bajnai Diána. Jelentkezni a Művelődési Házban lehet. 

Egyesületünk az IFJ-GY-21-A-0320 számú pályázaton támogatást nyert a 12 – 

25 éves korosztály számára önismereti előadásra, kirándulásra és imázs video 

készítésére is. Kedves fiatalok várunk benneteket július 27-én délután 15 órára a Művelődési Házba.  

Horváth Istvánné 

elnök 

Polgárőrség birtokba vette a felújított épületet 

A polgárőrség pályázata alapján megújult a korábbi lottózó és tűzoltószertár épülete. A felújí-

tást a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretéből az 

önkormányzat hozzájárulásával tudta elvégeztetni a Polgár-

őrség helyi szervezete. Az összenyitott helyiségekből egy 

iroda és egy vizesblokk került kialakításra. Megújult a tető-

szerkezet, új nyílászárók kerültek beépítésre, továbbá az 

épület szigetelést és nemesvakolatot kapott. A közbiztonság 

javítása érdekében az egyesület továbbra is várja a lakosság 

bejelentéseit.  

 

Térfigyelő kamera-rendszer 

Jelentős lakossági hozzájárulással és önkormányzati saját forrásból megkezdődött a település 

térfigyelő-kamerarendszerének kiépítése. Első körben a település belterületi közútjain szereltet fel ka-

merákat az önkormányzat; a Kápolnai és a Fő utca bevezető szakaszán, a Határ utcán, a Kossuth u. – 

Fő utca sarkán, a központi parkban és a temető parkolójában. A közbiztonság javítása érdekében a 

rendszert évről-évre bővíteni kell majd. Egy kamerapont kialakítása 6-700 ezer forint. 

 

  



 


