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Városunkról több képeskönyv jelent meg az el-
múlt években. Az e sorba tartozó Séták Kisújszálláson 
informatív kiadványunk is több kiadást ért meg, mely 
első kiadása óta – az új értékek bemutatásával min-
dig bővítve – a város természeti és építészeti értéke-
it, valamint köztéri alkotásait, szobrait, emlékhelyeit 
mutatja be. A 2016-os év elé szánt füzetünkkel a 210 
évvel ezelőtt történt várossá nyilvánítás évfordulójáról 
is meg kívánunk emlékezni. Igyekszünk a város ren-
dezvényekben gazdag, változatos civil életéből is íze-
lítőt adni.

Kisújszállás eredeti kun település, bár valószínű, hogy a környező, már elpusz-
tult vagy fennmaradt kun településekhez hasonlóan hajdani Árpád-kori falu rom-
jaira épült. Először egy 1389-ben kiadott oklevélben említik Újszállás néven, majd 
Mátyás király 1470-es oklevelében már Kisújszállás néven jegyzik. Együtt említik 
Kis- és Nagy-Turgonnyal, Marjalakával és Csorba-Jánosszállással. Egy 1753-ból 
származó térkép feliratán pedig – amely a redemptiós földosztásról készült – azt 
olvashatjuk, hogy Kisújszállás, más néven Péterszállás kun birtok. Ez utóbbi elne-
vezés valószínűleg helységünk akkori kun birtokosára utal. 

Településünk a történelem folyamán többször elpusztult, de elmenekült 
lakói hűségesen visszatértek őseik feldúlt tűzhelyeire. A város utolsó „megülése” 
1717-ben történt. Azóta dacolnak lakói természeti, gazdasági és háborús csapások-
kal. Lakossága az időnkénti járványok ellenére is folyamatosan szaporodott, bár 
1786-ban egy ezer fős közösség a Bácskába vándorolt, ez volt a „pacséri kirajzás”. 

A gazdaságilag is erősödő település I. Ferenc császártól 1806-ban mezővárosi 
rangot nyert. Az 1930-as, ’40-es években a lakosok száma megközelítette a 15 ezret, 
ebből 3200 személy a város határában 650 tanyán élt. Ma 11 ezer körüli a lélekszám. 

A város hűségesen őrzi a nagy idők és nagy emberek emlékét. Az önmegvál-
tást (redemptio), a kunkapitányok tetteit, 1848-49 hősi áldozatait, a két világháború 
csapásait nemcsak az idősek ismerik és idézik, hanem a fiatalok is.

2017-ben újratelepülésének 300. évfordulójára emlékezhet a város. E kiad-
ványban majd’ háromszáz esztendő története tükröződik kép és szöveg formájá-
ban. Lapról lapra szobrokat, emlékhelyeket, régi épületeket láthatunk és olvashatjuk 
leírásaikat. Ezeket a város közössége, önkormányzata, intézményei és számos ci-
vil szervezete – köztük nagyon sokat a Városvédő és -Szépítő Egyesület tagsága – 
létesített közadakozásból és nyertes pályázatokból.

Képes füzetünk sétára hívja a városban élőt, valamint útbaigazítja az idelátoga-
tó érdeklődőt három térképmelléklettel, az egyik az intézményeket, közszolgáltatá-
sokat és vállalkozásokat, a másik a séták látnivalóit, a harmadik a város határában 
lévő emlékhelyeket mutatja be. Ha a városi polgár jobban megismerte szülőhelyét, 
a kedves Látogató pedig megszerette e nagykunsági kisvárost, kiadványunk elérte 
célját.
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1     Budapest felől a Morgó csárdáig 

Budapest felől érkezve – a 4-es főút elkerülő szakaszának kereszteződése után – az első 
földúton jobbra, kb. egy kilométerre messziről látható a Turgony ősi telephely (1) tábla. Annak 
idején a jelenlegi Kisújszállás határában a vízjárta területek kisebb kiemelkedésein tizenhárom 
kunhalom állt és közel félszáz ősi telephelyet tudtak azonosítani a régészek. A táblától bal-
ra a vasútig haladva, majd jobbra fordulva a vasutat hegyes szögben keresztező régi „ország-
úton” elérhetjük a turgonyi tanyasi iskola helyét jelölő táblát (67). Visszatérve a főútra, a vasúti 
felüljáró két oldalán évszázados tölgyeket, az egykori lösztölgyesek emlékeként számon tartott 
Nagyerdőt (Öregerdőt) (2) láthatjuk. Továbbhaladva a városközpont felé elérjük az 1899-ben 
elkészült Katolikus templomot, vele szemben az 1902 óta álló egykori katolikus plébánia (3) 
épületén – ma diákotthon – láthatók az eredeti homlokzati díszek a szabad nagykunok orosz-
lános címerével.

A volt plébániánál jobbra 
fordulva a Petőfi utcán elérjük az 1782-ben 
épült Morgó csárdát (4), – a város egyik műemlék épüle-
tét – amely a Néprajzi Kiállítóteremnek ad otthont. A gyűjtemény 
megalapítójának, Zsoldos István lelkész-tanárnak állít emléket az épület fa-
lán elhelyezett emléktábla (4a). A csárdától indult útnak mintegy ezer kisújszállási 
1786-ban a Bácskába, hogy új életet kezdjenek. A kitelepülés emlékét a falon emléktábla, 
valamint az udvaron állított „Beszélő fa” őrzi (4b). Párja Pacséron, a Református templom 
kertjében található, alkotói Rózsa Imre és Csomortán Melinda pacséri fafaragók. Visszatér-
ve a főutcára a következő épület az Ipartestület egykori székháza, ma művelődési ház (5). 
Az utcai homlokzatán elhelyezett kőtábla őrzi az I. világháborúban hősi halált halt iparos ifjak 
emlékét (5a).
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2     A Katolikus templomtól a Városházáig 

A Katolikus templomnál (6) kezdődik a történelmi városközpont. Az utca északi oldalán az 
egykori Váradi-ház, majd Nagy Tippan, később Rózsakert étterem falán Burai Zoltán egykori 
közkedvelt cigányprímásnak állít emléket a tábla (7). Az épület ma a Kunszöv Kft. telephelye, 
jelenlegi funkciójára cifraszűrt formázó cégér (8) hívja fel figyelmünket.

A Rákóczi utcát elérve a sarkon kis teret találunk az új iskolaépület előtt, ahol Czobor Sándor 
Pávás díszkútja (9) látható, melyet 2003-ban avattak, amikor az iskolaépület is elkészült. Mellette 
az Autóbusz állomás található.

Visszatérve a főutcára elénk tárul az 1900-ban épült „Városház palota”, körülötte a gazdag nö-
vényzetű, sétányokkal átszőtt parkkal. Először a II. világháború áldozatainak emléket állító, igen 
kifejező emlékművet (10) láthatjuk 1992 óta, Györfi Sándor és Győrfi Lajos művész testvérpár 
alkotását. Az úttesttől kissé beljebb magasodik egy különleges megoldású, ugró lovat ábrázoló 
szobor, mely Tápai Antal alkotása. A véres kardot hordozó kun lovas az I. világháború áldozatai-
nak állít emléket (11). Eredetileg Szegedre készült, de nem fogadták el a megrendelők, így került 
a lovas mellére Kisújszállás címere, maga a szobor pedig városunkba. Előtte alakították ki a fény-
játékos szökőkutat (76), mely a régi, kedvelt halastó újragondolásából született újjá 2015-ben sok 
lelkes támogató és egy pályázat jóvoltából.

Tovább haladva látható az 1848/49-es emlékmű (12), melyet a megszüntetett 48-as temetőből 
helyeztek át a főtérre a centenárium évében. Az eredeti obeliszk az évek során új külsőt kapott.

A Városháza előtt két jeles személy egész alakos szobra köszönt ránk. A még ifjú Arany János 
az 1834-35-ös tanévben városunkban segédtanítóskodott (13). Születésének 150. évfordulóján, 
1967-ben avatták fel Ispánki József alkotását. A Móricz Zsigmond szobrot (14) az 1957-es Nagy-
kun Napok alkalmából a Művelődésügyi Minisztérium ajándékozta a városnak. Somogyi Árpád 

szobrászművész alkotása emlékeztet bennünket arra, hogy Móricz az 1896-97-es 
tanév közepétől két és fél éven át Kisújszálláson volt gimnazista és itt is érettségizett.

Kisújszálláson állt már országzászló, de lerombolták. Az eredetit 1936-ban 
a Városvédő Egyesület állította. Az új országzászlós trianoni emlékművet (15), 
Győrfi Lajos alkotását 2010. június 4-én avattuk fel, mely köz-
adakozásból, a Nagykun Polgári Kör kezdeményezésé-
re, a Városvédő Egyesület pályázatának kere-
tében valósult meg.
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Az iskola mögött található az 
Arany János Városi Könyvtár (18), melynek 
épülete régen városi börtönként szolgált. A mai könyvtár 
funkciójára cégér is felhívja a figyelmet, mely Czobor Sándor alkotása.

A Városházát északi és nyugati irányból park övezi. A Kunkapitányok fa-
sora és emlékkövei (19) a kun önrendelkezésnek állítanak emléket 2007 óta. Szent Ist-
ván királyunk emlékét őrzi Czobor Sándor szobrászművész kőszobra, melyet 2000. augusz-
tus 20-án avattunk fel (20). A városközpont felújítása során megszépült 
parkba 2015-ben új növényzet került, pihenőszigeteket, rendezvényteret 
és Zenepavilont (78) építettek.

A Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával, pacséri, alsócserná-
toni és helyi fafaragók összefogásával készült az a Kun kapu (21) 
2008-ban, melyen keresztül északnyugati irányban elhagyhatjuk a 

Városháza parkját. Motívumai a ma már alig 
megtalálható helyi faragási mintákat őrzik. 

A Kun kaputól a Városházáig vezető „Csányi 
sétány” dr. Csányi Józsefnek, az 1934-ben 

alakult Városszépítő Egyesület hajdani 
elnökének emlékét őrzi.

3     A Városháza és környéke 

A hajdani nevén „Városház palota” (16) impozáns épületének készíttetéséről 1896-ban döntöttek 
a városatyák. Az épület alig egy év alatt, 1899. június 25-től 1900. augusztus 15-ig épült fel Módl Lajos 
budapesti építészmérnök „Művészettel és takarékossággal” című pályamunkája alapján. Felújítására, a II. 
világháborúban lerombolt tornyainak visszaállítására és műemlékké nyilvánítására 2015-ben került sor 
a városközpont revitalizációs pályázati projektjének keretében. Az épületben több szobor és emléktábla 
látható. Az épület előtti parkba – Pintér Attila szobrászművész jóvoltából - városmakett (77) és napóra 
került. Figyelemre méltó az emeleti Gaál Kálmán Teremben elhelyezett gyűjtemény, mely az összes kun 
település szalmából művészien elkészített címerét mutatja be. 

A Városháza mellett áll az 1878-ban elkészült Járásbíróság (17) eredetileg földszintes épülete, melyre 
1901-ben húztak emeletet, hogy a Telekkönyvi Hivatalnak is helyet adhasson. Az épület helyileg védett, 
jelenleg iskola, udvarán 
Papi Lajos „Kajla kecske” 
és „Süni” című alkotásai 
láthatók (17a).
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4     A Nagykun Klubtól a vasútállomásig 

A Rákóczi és Nyár utca sarkán láthatjuk a Baptista Alapfokú Művészeti Iskolát (22). 1956-
ban pártház volt, falán az akkori, városunkban szerencsére vér nélkül zajló forradalmi esemé-
nyekre emlékeztet a márványtábla (22a). A falon az iskola cégére és védettségi tábla is látható.

A mellette lévő épületben élt és alkotott Papi Lajos szobrászművész. A róla elnevezett Al-
kotóház (23) udvarán saját alkotásai mellett látható egy őt ábrázoló bronz szobor is (23a), 
Györfi Sándor alkotása, mely az itt megrendezett XXIII. Városvédő Országos Találkozó során 
került felavatásra.

Az utcáról nem látható, de a használat során az előbbi épületekkel összeforrt Nagykun 
Klub udvarán egy szabadtéri búbos kemence (24) teremt hangulatot közösségi rendezvények-
hez és mutatja be az egykor minden házban megtalálható fűtő- és sütő alkalmatosság működé-
sét. Létrejötte Gönczi Károly települési képviselőnek, Bana Gyula kályha- és kemencekészítő 
fazekasnak és sok lelkes kisújszállásinak köszönhető.

A Rákóczi utcán észak felé haladva elérünk a haj-
dani Bárány Szanatóriumhoz (25), mely ma orvosi ren-
delő, falán helyi védettséget jelölő tábla található (25a). 

A Rákóczi utcáról balra for-
dulva az Illéssy utcán kis sétával az Illéssy–
Kossuth-emlékkapuhoz (26) jutunk. A kapu az évszáza-
dokon át a Nagykunság életében meghatározó szerepet játszó Illéssy 
család többször átalakított, Illéssy u. 52. számú háza előtt áll, emléket állítva 
Kossuth Lajos kisújszállási látogatásainak is.

Visszatérve a Baross utcáig, észak felé fordulva elérjük az 1898-ban telepített Erzsébet 
királyné ligetet (28). Neve az Erzsébet királyné iránti tiszteletet őrzi. A liget túloldali bejára-
tánál az Országépítő Alapítvány millenniumi ajándéka, a faültető ifjak emlékét őrző kopjafa 
(28a) található. Itt látható egy tájékoztató tábla is, mely a liget élővilágáról, természeti értékei-
ről és létrehozásáról, elnevezéséről ad információkat.

A Rákóczi utca másik oldalán a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő 2012 nyarától teljesen 
megújulva és kibővülve,  hét medencével, gyógyászati központtal várja felfrissülni, pihenni és 
gyógyulni vágyó vendégeit (61). Mellette impozáns, 30 szobás, új szálloda, a Hotel Kumánia 
kínál szálláslehetőséget.

A ligeten keresztül elérhetjük az 1905-ben épült 
vasútállomás (29) épületét, amely előtt a tér 2015-ben tel-
jesen megújult, az épület teljes körű felújítására 2017-ig 
sor kerül. Falára 2007-ben emléktábla (29a) került a Szol-
nok–Debrecen vasútvonal megépítésének 150. és a Kis-
újszállás–Kál-Kápolna vonal létesítésnek 120. évfordulója 
alkalmából.
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5     Az Izraelita temetőtől a Református templomig 

Kis kitérővel a vasút északi oldalán elzarándokolhatunk az Izraelita temetőbe (30).
A város zsidó közösségének többsége sajnos mártírhalált halt vagy elköltözött. A temetőt 

néhány visszajáró rokon mellett a Városvédő és -Szépítő Egyesület gondozza. A bejárattól nem 
messze I. és II. világháborús emléktáblák (30a, 30b) találhatók. Külön említést érdemel Oláh 
László helyi műkövesmester restauráló munkája, aki 2009-ben a Városháza pincéjében talált, több 
tucat darabra tört I. világháborús emléktáblát szinte tökéletesen helyreállította, és a temetőben 
emlékfalra helyezte.

A vasúttól az Arany János utcán a városközpont felé elhaladunk a 2010-ben elkészült Ifjúsá-
gi Szálláshely mellett, mely közösségi tereivel, öt téliesített faházával és 50 fős telepített sátrával 
felejthetetlen kikapcsolódást nyújt az ideérkezőknek. A Bárány-kút (31) meleg vizű artézi kútja 
gyógyító hatású vizet ad. 

Az Arany János utcáról jobbra tekintve, a Nyár utcán láthatjuk az egykori parancsnokáról 
elnevezett Porteleki László Tűzoltólaktanyát (33), előtte Szent Flórián szobrát (33a), az épületen 
cégért (33b), valamint a szentegyházi testvéregyesület ajándék kopjafáját (33c). A gyermekorvosi 
rendelő, egyben orvosi ügyelet igényesen felújított épületét is érdemes megtekinteni az erre járó-
nak. A mellette álló lakóházon látható dr. Garaguly Géza tüdőgyógyász főorvos emléktáblája (71).

Ezután elérjük az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolát (32). 
Udvarán névadójának bronz mellszobra (32a) látható, Györfi Sándor munkája.

A főutcán áll az 1926-27-ben épült Református Elemi Fiúiskola, a mostani Arany János nevét 
viselő általános iskola egyik épülete (34). Folyosóin egykori tanítók, igazgatók (34a) és a régi 
fiúiskola emlékét márványtáblák őrzik. Az épülettel azonos stílusú, a szemközti sarkon álló le-
ányiskola 1944-ben kiégett, lebontották. Az iskolával átellenben láthatjuk a város másik műemlék 
épületét, az 1785-88 között épült Református templomot (35). Falán több emléktáblát is találunk, 
közülük az első, a nyugati portikus homlokzatán található, a templom építéséről emlékezik meg.
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6     A Kálvin park és a Szabadság tér 

A templom mellett a 2014-ben felújított Kálvin park (36) található. Valaha itt állt a város első 
emeletes épülete, az 1796-ban épült református fiúiskola, ahol Arany János is segédtanítóskodott. 
A magyar iskoláztatásnak és a „Nagy Iskolának” emléket állító alkotást (36a) Czobor Sándor ké-
szítette 1996-ban.

Az egykori piactéren kis szoborpark alakult ki az elmúlt években. 1985-ben Kötöny király 
unokája címen készült Papi Lajos szobrászművész nőalakja, mely megrongálódott. Györfi Sán-
dornak köszönhetően - aki 2008-ban helyreállította - ismét látható az eredeti másolata, a ma Kun 
Madonna néven ismert alkotás (36b).

Illéssy János nagykunkapitány (36c) Kossuth kormánybiztosa és jó barátja volt. Bronz mell-
szobra 2003-ban készült. Átellenben, egymásra néző tekintettel állnak Kossuthtal 2008 óta. Ritka, 
vagy talán egyedi hazánkban, hogy Kossuth Lajost (36d), aki a város díszpolgára is, kalappal a 
fején ábrázolják. Mindkét alkotás Györfi Sándor szobrászművész munkája.

A 19. és 20. század fordulóján 
Gaál Kálmán összesen 32 évig volt városunk 
polgármestere. A városközpont mostani arculatának kiala-
kítása leginkább az ő nevéhez kötődik. A tér Református templommal 
átellenes oldalán szép századfordulós épületegyüttest találunk. 1897-ben épült a 
Városi Takarékpénztár (ma is bank), mellette található egy szép cégérrel a postahivatal, 
majd az 1911-ben épült – remélhetően a közeljövőben műemléki védettség alá kerülő – hajdani 
Színház és Vigadó (37), mely teljes külső és belső felújítása után impozáns, modern Kulturális Köz-
ponttá vált 2015-ben, mozival, bowling pályával, cukrászda-kávézóval. Előtte a Csukás István által 
a magyar gyermekirodalom halhatatlan figurájává vált Bagaméri fagylaltos szobra áll. Az egykor 
Kisújszálláson élt személy, valamint a városunkban született író, költő emlékét őrzi Pintér Attila köz-
téri alkotása (37b). Végül az 1873-ban elkészült Korona Szálló és vendéglő épülete látható. Ez utóbbi 
ma a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola épülete, udvar felőli falán Kossuth-reliefet találunk 
(37a). Előtte áll Nagy István Zoltán alkotása, a kunok 
betelepülésének 750. évfordulójára készült 
kopjafa (38).
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7     A Református templom környéke, Régi piac, Kálvin utca 

A Református templom tornya előtti kis téren gránitból készült ’56-os emlékmű (39) ta-
lálható, mely a 2000. évi felállításától kezdve a városi megemlékezések helyszíne. A templom 
tövében padon ülő Kiss Tamás költő szobra mellé ülve emlékezhetünk városunk szülöttének 
helyi ihletésű verseire és lelkészi munkásságára. A 2015-ben felavatott szobor Pintér Attila 
alkotása (72).

A torony irányában nyílik a Kálvin utca. Az utca bal oldalán találjuk az Arany János nevét 
viselő református általános iskola központi épületét (40), udvarán a névadó kő mellszobrával 
(40a), bejáratánál Arany-reliefjével (40b), mindkettő Czobor Sándor alkotása.

Az utca jobb oldalán - a városközpontot megújító munkálatoknak köszön-
hetően – az 1911-ben épült régi piacsort idézi meg a felújított boltsor. Egy 

régi képeslapról Pintér Attila szobrászművész keze nyomán szinte 
megelevenedik a Piacos fiú bronzszobra (73).

16 17

A Kálvin utcán kicsit tovább-
haladva egykori lakása falán dr. Petkovics 
Tamás (41a) köztiszteletben álló körzeti orvosnak állít 
emléket Pintér Attila és Oláh László 2002-ben készült közös alkotá-
sa. Most Családsegítő és Házigondozó Szolgálat (41) működik az épületben, 
melyre cégér (41b) is felhívja figyelmünket.

Az utca végéig eljutva a sarki épületen – ma Idősek Klubja – tábla emlékeztet 
arra, hogy itt 1938-tól Magdolna Szülőotthon (42) működött. Az Idősek Klubjától 

jobbra fordulva a Mikes utca végén látható a szépen felújított, helyi védettséget 
élvező Zöldy Gyógyszertár épülete (69). 
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8     A Vásár utcán a Déli temető felé 

A Kálvin utcáról a Mikes utcára jutunk. Itt forduljunk mindjárt balra, a Vásár utcára. 
Mintegy száz méterre a következő sarkon láthatjuk a Piculás Civilházat (43).

Az épület a város első, kispénzűek számára nyitott takarékpénztára, köznyelven „Piculás” 
volt. Ma a Városvédő és -Szépítő Egyesület üzemelteti civilházként. Vele szemben van a piactér, 
mellette elhaladva a jobbra nyíló első utca a Rézműves utca, a saroktól második ház a Pető-
fi Vadásztársaság székhelye. Udvarán fekete diófából készült emlékoszlopot láthatunk (66). 
A Rézműves utcával párhuzamos következő utca a Bocskai. A Vásár utca felőli saroktól számí-
tott első zugban található a Bocsaki-ház, tájház, mely a XIX. századi építkezést és berendezést, 
valamint mesterségek műhelyeit mutatja be a látogatók számára.

A Vásár utcán végighaladva, az Ady Endre utcára betérve Kiss Tamás költő szülőházán 
emléktáblát (44) találunk, az udvaron még áll a költő gyermekkorában is meglévő, az általa 
versben is megörökített 
két tujafa. A Vásár utca 
végén jobbra fordulva 
eljutunk a város legna-
gyobb temetőjéig. 

43
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66
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A Déli temető bejáratánál 
két kopjafa áll, az 1739-ben pusztító pestis-
járvány áldozatainak emlékére (45). Készítette Nagy Ist-
ván Zoltán 1999-ben.

Ebben a temetőben nyugszanak a korábban már említett Illéssy-család 
tagjai az Illéssy-sírkertben (46). Fejfáik, sorsuk a magyarság, a Kunság sorsáról és 
szenvedéseiről mesélnek. Itt nyugszik Keszi-Hajdú Lajos lelkész-tanár, aki 1848-49-es ha-
zafiúi tevékenységéért gályarabságot is szenvedett, majd hazatért, valamint Dr. Pallagi Gyula 
gimnázium igazgató, Móricz Zsigmond nagybátyja is.



9     A gimnáziumtól a Tájházig és a gémeskútig 

A Református templom mellett a főutcán található az 1893-94-ben Alpár Ignác tervei alapján 
készült Református Főgimnázium (50) épülete, mely ma helyileg védett. Homlokzatán városcímer, 
a református egyházkerületünk és a gimnázium címere látható (50a). Az épület több emléktáblát is 
őriz (lásd az e kiadvány végén lévő táblázatot). Első emeletén kivételes természetrajzi gyűjteményt 
találunk, mely Jermy Gusztáv nevét viseli (50b). Udvarán az egykori igazgatói lakás előtt Móricz 
Zsigmond bronzba öntött mellszobrát (50c) láthatjuk. Pallagi Gyula, Móricz nagybátyja volt itt 
igazgató. Az író önéletrajzi ihletésű, „Légy jó mindhalálig” című regényének végén Isaák „Géza 
bácsi” Nyilas Misit elviszi egy másik iskolába. Így került ide Móricz is nagybátyja szárnyai alá; 
1899-ben itt érettségizett. Az említett regény folytatása a „Forr a bor” című, mely Móricz kisújszál-
lási élményein alapszik.

A gimnázium épülete mellett nyílik a Pallagi Gyula tér. Ezen a téren állt egykor a helyi zsina-
góga. Az épület ma is áll, de eredeti funkciója nem ismerhető fel. Előtte Fekete Imre kezdeménye-
zése és munkája nyomán 1989 óta emlékfal (51) áll a II. világháború kisújszállási zsidó áldozata-
inak névsorával. Az emlékfal hátoldalára és az épület falára 2009-ben három újabb márványtábla 
(51a) került. Kettő közülük a templom építésének körülményeit megörökítő felújított eredeti tábla, 
míg az épület falára a zsinagóga eredeti állapotát bemutató vésett kép került (51b). A munka 
Oláh Lászlónak, valamint a Városvédő és -Szépítő Egyesület kezdeményezé-
sének, anyagi áldozatvállalásának köszönhető.

A főutcán továbbhaladva 
Karcag felé elérünk a Tájházig (52). A családi 
visszaemlékezések szerint 1676-ban épült, eredeti állapo-
tában megmaradt nádfedeles Ábri-ház, jellegzetes kun parasztház.
Benne gyakran alkotnak a helyi szalma- és csuhéfonók és a csipkeverők. 

A város lakosainak egykor legfontosabb megélhetési forrása az állattartás, legeltetés 
volt. Ennek állít emléket a Tájháztól mintegy háromszáz méterre, a József Attila és Gyep utca 
kereszteződésében található gémeskút itatóval, amelyet 2011 tavaszán létesített a Városvédő és 
-Szépítő Egyesület. A kút mellett áll egy faragott pásztor és kutyája, az előbbi Nemes Sándor 

famíves, az utóbbi pedig Rózsa Imre és Csomortán Melin-
da fafaragók munkája. A Pásztorkodás emlékhelyén infor-
mációs tábla tájékoztatja az idelátogatókat (53). 
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10     A Papgáttól a Csivag-érig, majd a Gyalpáron át a Nagyrétre 

Valaha folyóink nem voltak gátak közé szorítva. A vasút és a főutak töltései sem védték 
a települést az áradásoktól. Az Alföld mocsaras területein több tíz kilométerre is elhatoltak a 
kiáradó folyók.

A főutcán kelet felé haladva a város határát jelző tábla előtt balra fordulva, ahol az installá-
ciós táblát is találjuk (59), a vasúttal párhuzamosan a régi 4-es úton egy emléktáblát láthatunk 
a környezetéből alig kiemelkedő földsáv tetején. 1786-ban a tiszai áradásoktól védő Mirhó-gát 
átszakadt. A várost a református lelkészek által irányított lakosság földgát építésével védte a 
víztől. A töltés olyan jó minőségben készült, hogy el nem szántott, nem művelt darabjai a mai 
napig láthatók, a népnyelv „Papgátnak” nevezi (54).

A régi 4-es főút egyre keske-
nyedő aszfaltsávján továbbhaladva elérünk a 
2008-ban elhelyezett Nagy- és Kis- Csivag-ér helyét meg-
jelölő táblához (55). Ezen a helyen a régi és az új 4-es (nem az elke-
rülő) csak mintegy 100 m-re halad egymástól. A két útra merőlegesen szinte 
deciméterről deciméterre változik a térszint, ezzel együtt egy több évezredes idősza-
kos vízfolyás helyét mutatja a növényzet változása is a mai kaszálón. A vasút és a közutak 
töltései, valamint a Tisza és a Berettyó gátjainak megépítése előtt ez a két ér szállította áradások 
idején a víztöbbletet hol egyik, hol másik irányba. Nevük a fennmaradt mintegy 30 kun szó 
egyike, csillogót jelent. A hajdani vízi világ csöppnyi emléke nagyobb esőzések idején visszatér, 
gyakran az emléktábla is vízben áll. Az autós visszatérhet a főútra, és folytathatja útját a lecsa-
polt nedves rétek és mocsarak helyén zöldellő, vagy éppen az aszálytól kínlódó szántóföldek 
között a Hortobágy felé.

Tekintetünket jobbra fordítva tölgyer-
dőt pillanthatunk meg a síkságon. Erre, a 
Gyalpár irányába, az 1970-es évekig kisvas-
út haladt Dévaványára. Ma már csak mű-
úton haladhatunk. Először rizsföldek mellé 
érünk, ahol az Ecsegfalva felé vezető út ke-
resztezi a „kőhídnál” a Kakat ér csatornát. 
Az út mindkét oldalán állt egykor tanyasi 
iskola egy-egy bekötőúton. A Nagyréten 
- az út bal oldalán - a Lipcsey-iskola (a mai 
Márialaka bokortanyával majdnem szem-
ben) az egyetlen református tanyasi iskola 
(74) működött. Az út jobb oldalán elterülő 
Kisréten a Göröngyösi iskola (68) állt. Em-
léküket tábla őrzi.
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11    Túrkeve felé 

A Túrkevére vezető úton a város határát jelző tábla után néhány száz méterrel két kunbabát 
(47a) találunk, amelyek 2002 óta őrzik a lovas hagyományokat ápoló Horváth-tanya bejáratát. 
A babák Györfi Sándor dekorbetonból készült alkotásai.

Ugyanilyen kunbabákkal Karcag határában, a 4-es főút mellett is találkozhatunk. Ott az ősi 
formák után mintázott alakok a hét nagykun település irányát és címerét mutatják. 2009-ben 
a Kunok I. Világtalálkozója keretében kopjafa parkot és Kun világfát (47b) is avattunk a tanya 
bejáratánál.

Túrkeve felé folytatva utunkat a Nagykun 2000 Mg. Zrt. szárító és rizshántoló üzemétől 
balra lévő dűlőúton további emlékhelyeket találhatunk. A magas vezetésű öntözőcsatornán 
átjutva a 2010-ben avatott Bogarasi-halmot jelző táblát (48) látjuk. A háttérben maga a halom, 
a ma is meglévő több ezer éves kunhalmok egyike látható. Az elnevezéssel ellentétben ezek a 
halmok a kunok bejövetele előtt jóval korábban, a környezetében előkerült leletek bizonysága 
szerint a szarmata korban keletkeztek, „kurgánok”, temetkezési helyek voltak.

A Bogarasi-halom városunk határának legmagasabb pontja, 94,4 m tengerszint feletti ma-
gasságával a környező, egykor nedves területekből kiemelkedik.

A dűlőúton továbbhaladva, majd az út végén jobbra, a második útnál balra fordulva egy 
távoli, ferdén húzódó erdősáv irányában eljuthatunk a Marjalaka ősi telephelyet (49) jelző táb-
láig. Ez a telephely jól láthatóan kiemelkedik a környék térszintjéből. A 300-400 lelkes kis tele-
pülés az 1705-ös rác betörések során pusztult el. Pusztai mészkőből emelt templomát – benne 
a lakosság nagy részét is elpusztítva – felégették.
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  Civil szervezetek, rendezvények Kisújszálláson 

Kisújszállás gazdag civil élettel, nagy hagyományú szervezetekkel rendelkezik. A legré-
gebbi egyesületek, valamint a legnagyobb taglétszámú szervezetek mellett kialakult egy olyan 
hálózata a civil közösségeknek, amelyekben mindenki megtalálhatja a neki megfelelő társakat, 
bemutatkozási, tevékenységi lehetőséget.

Ezek a közösségek családtagjaikon, munkatársi-, baráti társaságaikon, egy-egy személy 
több szervezetben fenntartott tagsága vagy a szervezetek partnerkapcsolatai révén rendsze-
resen megjelennek a város, vagy tágabb környezetünk közössége előtt. Fellelhetjük képvise-
lőiket a város széles közönsége számára szervezett nagy rendezvényeken is. Több szervezet 
ötlete nyomán mára hagyományossá váló rendezvények, kezdeményezések honosodtak meg 
városunkban és a Nagykunságban, mint például a Nagykunsági Hagyományőrző Bál, melyet a 
Városi Nyugdíjas Klub kezdeményezett még 2000-ben.

Ismertető füzetünkben egy-egy széles közönséget vonzó rendezvény kapcsán igyekszünk 
felvillantani a Kisújszálláson működő, az idelátogatók számára is érdeklődést keltő szervezete-
ket és legjellemzőbb tevékenységeiket. Pontos elérhetőségeket a www.kisujszallas.hu oldal Civil 

szervezetek menüpontja alatt találhatnak.

Néhány év alatt Kisújszállás 
legnagyobb szabadtéri közösségi rendezvé-
nyévé nőtte ki magát az őszi Kivilágos Kivirradtig fesztivál. 
A káposztás ételek és a hagyományos bográcsos étkek főzőversenyén 
a magán társaságok és számtalan vidéki csapat mellett csaknem minden helyi 
közösség képviselteti magát, közel száz sátorban rotyog a finom étel ilyenkor. Igazi 
szakmai műhely az előadással, bemutatóval és komoly értékeléssel szervezett pálinkaver-
seny.  A legkülönbözőbb előadóművészek, hagyományőrzők, kézművesek, árusok szó szerint 
„kivilágos kivirradtig” szolgálják a több ezer fős közönséget. Külön említést érdemelnek a 
Nagykun Táncegyüttes tagjai, akik több korcsoportban működtetnek néptánccsoportot, mű-
soraikkal elmaradhatatlan szereplői a városi rendezvényeknek. Alkonyat felé még ágyúszót is 
produkálnak a Szabad Lovagok Rendjének tagjai, akiknek középkori hadibemutatója és műre-
mekszámba menő kovácsmunkáik messze az országhatáron túlra is eljutnak. A hagyományos 
kutyafajták tenyésztőit tömörítő egyesületek, valamint a Kutyabarátok Egyesületének képvise-
lői is bemutatkoznak a rendezvényen.

A Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület mind a határon túli kapcsolattartásban, mind 
a városi rendezvényeken szervezett bemutatókkal megbízható szereplője a város közösségi éle-
tének.

Sokaknak segítenek, egész évben részt vesznek rendezvényeken a Karitatív Önkéntesek 
Klubjának tagjai, akik véradást, egészségméréseket és tanácsadást szerveznek.

Vannak, akik teljesen önálló szervezésű, ám széles rétegek számára nyitott rendezvényeket 
visznek sikerre évek óta. Ilyen például az igen nagy taglétszámú Munkás Horgász Egyesület 
halétel főző fesztiválja.
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  Civil szervezetek, rendezvények Kisújszálláson 

A Városvédő és -Szépítő Egyesület számos rendezvénnyel, többek között a 30 éve folyama-
tosan szervezett nyári városszépítő táborral, szobor- és táblaavatásokkal, kiállításokkal, fáklyás 
felvonulással, díjak adományozásával vesz részt a város életében. Áprilisban, a Szent György-
napi kihajtáshoz kötődő rendezvénnyel várják az érdeklődőket. A pásztorkodás emlékhelye-
ként felújított gémeskút és környéke ilyenkor benépesül. Főzés, vízhúzó verseny, állatbemuta-
tó, karikáscsörgető verseny társul a rendezvényhez. Rendszeresen bemutatkoznak itt a Morgó 
Kosárfonó Kör, valamint a Szalma- és Csuhéfonók Egyesületének tagjai és a Nagykun Nádor 
Huszár Közhasznú Egyesület lovas hagyományőrző tagjai is.

Lovasokkal a Túrkeve felé vezető út melletti Horváth tanyán is találkozhat az érdeklődő. 
Minősített lovasíjász pályával, jurtákkal, őshonos állatokkal, kemencével, fogathajtásra és díj-
ugratásra is alkalmas pályával rendelkezik a létesítmény. Pusztabuszos és lovaglási lehetőséget 
is tudnak biztosítani a városba látogatók számára. Bátran kereshetik a fogathajtókat is hasonló 
témában.

Ősszel várják az érdeklődőket a Kisújszállási Lövészklub Modellező Szakosztályának tag-
jai a Dévaványa felé vezető út melletti mezőgazdasági repülőtéren. Itt a legkülönbözőbb re-
pülőmodellekkel és ügyes irányítóikkal találkozhat a közönség. Májusban hajómodelljeikkel 
országos verseny keretében mutatkoznak be a Kumánia Gyógyvizű Strandfürdő csónakázóta-
ván. A klub légfegyveres, íjász- és futóvadlövő versenyeket, valamint izgalmas airsoft játékot 
is szervez. 

A Petőfi Vadásztársaság vendégvadászok számára leg-
vonzóbb vadjai a szép agancsú őzbakok és a rizsföldek kö-
zelségében vadászható récék és ludak. A társaság által üze-
meltetett koronglőtéren változatos lövészetek szervezhetők.

A 48-as Olvasókör a város 
legrégebbi egyesülete. Országosan is jól is-
mert asszonykórusa és újonnan alakult férfi dalárdája 
számtalan rendezvény fellépője, akik emellett országos népdalköri 
találkozót és aratóversenyt is rendeztek.

Szintén a városi és környékbeli rendezvények elmaradhatatlan résztvevői a deb-
receni Virágkarneválon is évek óta sikerrel szereplő Mellofon Fúvósegyüttes és a megyei 
kórustalálkozót is szervező Phoenix Vegyeskar, illetve a Phoenix Kulturális Egyesület. Önálló 
koncertjeik nagy sikert aratnak a közönség körében.

Az Ipartestület a háború előtti idők hagyományára visszatekintve szervezi meg évről évre 
a város kézműveseinek munkáiból álló kiállítást. Bemutatkoznak itt a csipkeverők, foltvarrók, 
szövők, hímzők, faragók, bőrdíszművesek stb. is.

A V-076 Galambtenyésztő Egyesület évek óta rendez országos galambkiállításokat, ame-
lyeken egyéb díszállatok is láthatók. Külön, de legalább olyan eredményesen tevékenykednek az 
R-5 Postagalambsport Egyesület tagjai is.

A Kossuth Fotóklub a Fényképezés örömei címmel rendez színvonalas fotókiállításokat a 
nagyközönség és versenyeket a fotósok számára. A Kisújszállási Református Egyházközséggel 
karöltve országos érdeklődés mellett nagy sikerrel rendezik nyárutón az Ökomenikus fotókiál-
lítást a Református templomban. 

A Kisújszállási Sportegyesület szakosztályai sok emberrel kapcsolatban vannak. Céljuk a 
mozgás megszerettetése és életformává tétele. Tenisz, kosárlabda, asztalitenisz, labdarúgó, sakk, 
extrémsport szakosztályok működnek eredményesen. A Kisújszállásra látogatókat műfüves pá-
lyával, teniszpályákkal, extrémsport-pályával várják. 

A Móricz DSE és az Arany DSE az iskolai sport szervezése mellett a város és az idelátogatók 
érdeklődésére is számot tarthat. Mászófallal, műfüves pályával rendelkeznek. Egyszerre akár 30 
fő számára is tudnak kenuzást szervezni, vízibázisuk a Hortobágy-Berettyó partján az alföldi 
kéktúra útvonala mellett található néhány kilométerre a Dévaványai Túzokrezervátumtól.

A Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE igazi utánpótlás-nevelő központ, országos ver-
senynek és edzőtáboroknak is helyet adnak. Sportáguk művelése mellett egyéb szabadidős ren-
dezvények szervezésében is otthonosan mozognak.
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Kérjük, ha szeretné, hogy vállakozását, szolgáltatását feltüntessük a térképen, jelezze a nagylala@enternet.hu e-mail címen, vagy a Kisújszállás, Szabadság tér 1. postacímen.
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Turgony ősi telephely
Öregerdő (Nagyerdő)
Általános iskolai diákotthon
Néprajzi Kiállítóterem
Művelődési ház
Katolikus templom
KUNSZÖV 
Pávás díszkút
II. világháborús emlékmű
I. világháborús emlékmű
1848-49-es emlékmű
Arany János szobra
Móricz Zsigmond szobra
Országzászlós trianoni emlékmű
Városháza
Iskola, Kajla kecske és Süni 
Arany János Városi Könyvtár
Kunkapitányok sétánya

Szent István mellszobra
Kun kapu
Baptista Alapf. Művészeti Isk.
Papi Lajos Alkotóház 
Szabadtéri kemence
Orvosi rendelők
Illéssy–Kossuth-emlékkapu
Erzsébet királyné liget
Vasútállomás
Izraelita temető
Bárány-kút
Ifjúsági Szálláshely
Illéssy S. Bapt. Szakközépisk. 
Tűzoltóság 
Arany János Ref. Ált. Iskola
Református templom
Kálvin park
Postahivatal, Vigadó 
A kunok emlékoszlopa

1956-os emlékmű
Arany János Ref. Ált. Iskola
Családsegítő és Házigondozó Szolg.
Idősek Klubja (régen Magdolna Szülőotthon)
Piculás Civilház
Kiss Tamás szülőháza
Kopjafák
Déli temető, Illéssy-sírkert
Horváth-tanya 
Bogarasi halom
Marjalaka ősi telephely 
Móricz Zsigmond Ref. Kollégium 
Holokauszt emlékfal
Tájház (Ábri-ház)
Pásztorkodás emlékhely
„Papgát”, árvízi emlékhely
Nagy-és Kis-Csivag-ér
48-as Olvasókör 
Autóbusz-állomás 
Kádas György Általános Iskola

Installációs táblák
Középiskolai kollégium 
Kumánia Gyógy- és Strandfürdő
Mirhó emlékkő
Pitypang Óvoda 
Karácson Béla igazgató emlékére
Petőfi Óvoda (Szeremley ház)
Petőfi Vadásztársaság
Turgonyi iskola helye
Göröngyösi iskola helye
Zöldy Gyógyszertár
OTP (volt városi takarékpénztár)
Dr. Garaguly Géza emléktábla
Kiss Tamás szobor
Piacos fiú szobor
Lipcsey-iskola helye
Szökőkút
Városmakett, Humán napóra
Zenepavilon
Bocskai ház 
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Szállás, étkezés, program 
információk: 

www.kisujszallas.hu
www.vigadokisuj.hu

Vigadó Kulturális Központ 
5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 7.

Telefon:
+36-59/886-928

E-mail: info@vigadokisuj.hu
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