
Tisztelt Hölgyem! 
Tisztelt Uram! 
 
Kunszállás „Széchenyijének”, a családorvos
110. évfordulóját fogjuk ünnepelni 2015. május 20
éppen öt éve, 2010. szeptemberében
róla elnevezett Helytörténeti Gyűjteményt, melynek bejárata felett g
legnagyobb magyar üzenetét olvashatják az utódok
munkálkodhass a jövőn”. Nemes gondolat, hiszen múlt, jelen és jövő összekapcsolódik, egyik a 
másikból következik, egyenlő arányban kell mindhárommal foglalkoznunk.
  
A mai Kunszállás közelében, illetve területén létezett a 
említése először 1423-ból Kun
későbbi kőtemploma a mai Fülöpjakab és Jakabszállás községek között volt.
kun őseinkről először 1342-ben történik konkrét okleveles említés 
Az ő fia Jakab, akiről ezt az állandó szállást Jakabszállásnak nevezik el, 1360
 
Idén 70 éve, hogy a Belügyminisztérium 
Kiskunmajsa községhez tartozó Majsajakabszállás puszta önálló köz
új község jellegét szervezeti szempontból nagyközségben állapítom meg. Az újonnan alakult 
nagyközség neve ideiglenesen „Majsajakabszállás”,a község végleges nevét az 1898: IV. tc. 2. §
alapján a község és a törvényhatósá
dr. Gyöngyösi Mátyás által előterjesztett és indo
1948. április 6-án kelt belügyminisztériumi rendelettel válhatott valóvá.
 
Fülöpjakab község területe már a honfoglalás előtt is lakott volt, avar település és temető, 
továbbá egy Árpád-kori templomrom, temető és a hozzájuk kapcsolódó település is ismert a 
község területén. A település a kunok megtelepedését követően kapitányi székhely vol
amelynek a végét a török hódítás jelentette. 
Fülöpszállás, legvégül pedig Félegyháza pusztájaként éledt újjá. 
megelőzően a közel háromezer lelkes, páratlan tanyavilággal rendelkező községben a
és gyümölcstermesztés adott kenyeret az itt élőknek, amelynek leépülése a 
termelőszövetkezet szervezésével kezdődött és annak megszűnésével erősödött fel.
leválasztották az anyatelepülésről és a szomszédos Majsajakabszállással összevonva 
Kunszállás néven szerveztek itt községet, 
önállóságát. 

 

Kunszállás „Széchenyijének”, a családorvos- falukutató dr. Gyöngyösi Mátyás születésének 
fogjuk ünnepelni 2015. május 20-án.  Kunszállás Község Önkormányzata 

éppen öt éve, 2010. szeptemberében adta át a teljes körűen felújított egykori szülőházában a 
róla elnevezett Helytörténeti Gyűjteményt, melynek bejárata felett gróf Széchenyi I
legnagyobb magyar üzenetét olvashatják az utódok: „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és 

Nemes gondolat, hiszen múlt, jelen és jövő összekapcsolódik, egyik a 
másikból következik, egyenlő arányban kell mindhárommal foglalkoznunk.

közelében, illetve területén létezett a Jakabszállás nevű kun szállás
ból Kun-Jakabhorkán formában maradt fenn. A település központja, 

későbbi kőtemploma a mai Fülöpjakab és Jakabszállás községek között volt.
ben történik konkrét okleveles említés Buthemer ka

Az ő fia Jakab, akiről ezt az állandó szállást Jakabszállásnak nevezik el, 1360

Belügyminisztérium 1945. június 7-én kelt rendelete
Kiskunmajsa községhez tartozó Majsajakabszállás puszta önálló községgé alakulását megengedem és az 
új község jellegét szervezeti szempontból nagyközségben állapítom meg. Az újonnan alakult 
nagyközség neve ideiglenesen „Majsajakabszállás”,a község végleges nevét az 1898: IV. tc. 2. §
alapján a község és a törvényhatóság meghallgatása után fogom megállapítani.” Ez utóbbi 
dr. Gyöngyösi Mátyás által előterjesztett és indokolt Kunszállás név használata

án kelt belügyminisztériumi rendelettel válhatott valóvá. 

község területe már a honfoglalás előtt is lakott volt, avar település és temető, 
kori templomrom, temető és a hozzájuk kapcsolódó település is ismert a 

község területén. A település a kunok megtelepedését követően kapitányi székhely vol
amelynek a végét a török hódítás jelentette.  A község a török kor után Kecskemét, majd 
Fülöpszállás, legvégül pedig Félegyháza pusztájaként éledt újjá. Az 1960

közel háromezer lelkes, páratlan tanyavilággal rendelkező községben a
és gyümölcstermesztés adott kenyeret az itt élőknek, amelynek leépülése a 
termelőszövetkezet szervezésével kezdődött és annak megszűnésével erősödött fel.
leválasztották az anyatelepülésről és a szomszédos Majsajakabszállással összevonva 

veztek itt községet, amely végül 1989. január 1

falukutató dr. Gyöngyösi Mátyás születésének 
Kunszállás Község Önkormányzata 

egykori szülőházában a 
róf Széchenyi István, a 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent és 
Nemes gondolat, hiszen múlt, jelen és jövő összekapcsolódik, egyik a 

másikból következik, egyenlő arányban kell mindhárommal foglalkoznunk.  

Jakabszállás nevű kun szállás, okleveles 
Jakabhorkán formában maradt fenn. A település központja, 

későbbi kőtemploma a mai Fülöpjakab és Jakabszállás községek között volt. Az itt letelepült 
Buthemer kapitány révén. 

Az ő fia Jakab, akiről ezt az állandó szállást Jakabszállásnak nevezik el, 1360-70 körül. 

kelt rendelete kimondta: „…a 
séggé alakulását megengedem és az 

új község jellegét szervezeti szempontból nagyközségben állapítom meg. Az újonnan alakult 
nagyközség neve ideiglenesen „Majsajakabszállás”,a község végleges nevét az 1898: IV. tc. 2. §-a 

Ez utóbbi – vagyis a 
kolt Kunszállás név használata- végül is az 

község területe már a honfoglalás előtt is lakott volt, avar település és temető, 
kori templomrom, temető és a hozzájuk kapcsolódó település is ismert a 

község területén. A település a kunok megtelepedését követően kapitányi székhely volt, 
A község a török kor után Kecskemét, majd 

Az 1960-as éveket 
közel háromezer lelkes, páratlan tanyavilággal rendelkező községben a szőlő 

és gyümölcstermesztés adott kenyeret az itt élőknek, amelynek leépülése a 
termelőszövetkezet szervezésével kezdődött és annak megszűnésével erősödött fel. 1954-ben 
leválasztották az anyatelepülésről és a szomszédos Majsajakabszállással összevonva 

végül 1989. január 1-jén nyerte el 



Jakabszállás 1925. november 5-én kelt 166510/925 számú B.M. rendelet szerint az idén 90 

éve, hogy e nevet viseli és önálló község lett. Erre az időre már felépült a Wolford dűlői és a 
felsőjakabi iskola. Az iskolák katolikus iskolák lettek. Felépült még a Gazdakör épülete is. 
Mindez Magyar György lelkész munkájának eredménye volt. 
 
A három szomszédos ősi kun település, Kunszállás, Fülöpjakab és Jakabszállás 
történelme tehát szorosan kapcsolódik egymáshoz, az itt élőkben egyazon kun vér 
csörgedezik már évszázadok óta. Noha a történelem viharai nem kímélték az itt lakó falusi 
embereket sem – különösen a XX. század második felének politikai döntései és a község 
akkori vezetőiben kialakult valós vagy vélt érdeksérelmek okoztak károkat a települések 
kapcsolatában-, úgy gondoljuk, hogy 2015-ben végérvényesen le kell zárni a múlt ezen 
fejezetét és a három településnek egymás segítésével, együttes erővel kell dolgoznia a közös 
fejlődésért. Ezt a célt szolgálja a „KunFülöpJakabSZállás- szimBIOzisban a 
hagyományokkal”- szlogen is. 
 
Hogy továbblépjünk és fejlődjünk, elengedhetetlenül szükséges, hogy a szomszédok 
megismerjék egymás hagyományait, ezért a három település elhatározta, hogy 
hagyományteremtő célzattal 2015. május 30-án megrendezik a „Falvak Éjszakája – a 
(f)alvatlanság ellenszere”- rendezvényt, mely a közös történelmi és kulturális 
hagyományok és a települések mezőgazdasági (bio) termelőinek, vállalkozásainak, civil 
szervezeteinek bemutatkozására lesz kiváló alkalom. 
A célközönség elsősorban a három település lakossága- elsősorban a családok-, akik 
megismerhetik egymás hagyományait, termelőit, kézműveseit, de természetesen a közeli és 
távoli falvakból és városokból is várjuk az érdeklődőket, hiszen a mottó is a vidéki élet 
szépségeire és azok fennmaradására helyezi a hangsúlyt, ehhez pedig nélkülözhetetlen, hogy 
a városiak is megismerjék a falusi életmódot. 
 
Ha egyetért a fenti céljainkkal, kérjük, hogy csatlakozzon a programjainkhoz! 
Csatoltan megküldjük a program-tervezetet és egy jelentkezési lapot, melyet kérjük, hogy 
kitöltve juttasson vissza a lakhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz legkésőbb 2015. 
február 27. péntekig! 
 
KunFülöpJakabSZállás, 2015. február 
 

Tisztelettel: 
dr. Bóna Csaba 

Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője, ötletgazda 

 

   Kovács Imre       Szénási Zoltán   
Kunszállás Község        Fülöpjakab Község       

       polgármestere                polgármestere           
 
 

Szabó György Róbert      Forczekné Tóth Csilla 
Jakabszállás Község           Jakabszállás Község   
    polgármestere             alpolgármestere 



 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

FALVAK ÉJSZAKÁJA 
2015. MÁJUS 30. 

 
Kérjük, juttassa vissza a lakhelye szerinti polgármesteri hivatalhoz  

legkésőbb 2015. február 27. péntekig! 

 
 

1. Résztvevő (magánszemély, vállalkozás, civil szervezet) neve: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

2. Résztvevő elérhetősége  
postacím: ………………………………………………………………………. 
telefon: ………………………………………………………………………… 
email: …………………………………………………………………………... 
 

3. A programon az alábbi tevékenységgel (pl. kulturális program, sportprogram, 
vállalkozás bemutatása idegenvezetéssel,termékkóstoló,egyéb,stb.) szeretnék részt 
venni: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

4. Milyen időtartamban (pl. csak délután, csak este, hánytól hányig) 
szeretnék/tudok részt venni a programban: 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

 
5. Egyéb észrevétel, javaslat: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

 
 
………………………., 2015………………………… 
 
 
        ………………………………. 
         aláírás 


