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Készült a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról  szóló 68/2018. (IV. 9.) 
Korm. rendelet 14. mellékletének megfelelő tartalommal a régészeti fejezetben tárgyaltak 
kivételével. 

 

1 .  Ö r ö k s é g v é d e l m i  v i z s g á l a t :  

11.1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a 
történeti településmag) 
Balotaszállás határa az Árpád-korban fejlett településhálózattal rendelkezett. Az Árpád-kori 
falvak a felszíni településnyomokból ítélve igen sürün, egymáshoz közel helyezkedtek el. A 
településsűrűség mindenekelőtt a korabeli földrajzi adottságoktól függött, a tartós 
megtelepedésre a vízjárta területekből kiemelkedő magasabb részek kínáltak kedvező 
lehetőséget. Erre jó példa a Kőhalom és környéke, ahol a felszántott, magasabb területeket 
veszik körbe a lapos rétek, legelők A tájból ma is kiemelkedő Kőhalom körül Árpád-kori 
falvak gyűrűje vehető ki. A Kőhalom környékén a falvaknak két típusát is megfigyelhettük. A 
kisebb kiterjedésű lelőhelyek tanyaszerű telepekre utalnak A nagyobb kiterjedésű lelőhelyek 
esetében hosszabb sávban elhúzódó falvakra gondolhatunk 
A sűrű benépesülésre a 11. századtól fokozatosan kerülhetett sor.  
Az Alföld településtörténetében mély nyomot hagyott az 1241-42. évi tatárjárás. A tatárjárás 
pusztítása különösen a kevés menedéket nyújtó parti síkságokon és a homokhátságon volt 
súlyos, nagy területek néptelenedtek el. A tatárjárás után a Duna-Tisza közi Homokhátság 
területén a volt királyi, királynéi, nemesi és várbirtokokon a kun szállásterület csaknem 
összefüggő tömbje alakult ki. A hét kun nemzetiség közül a területet a Csertán nemzetiség 
vette birtokba.A beköltöző nomádoknak a terület természetföldrajzi adottságai is megfelelőek 
voltak. A kunok magukkal hozták a steppéről ősi nomád szokásaikat, a kereszténységet csak itt 
vették fel lassan asszimilálódva, és átvéve a letelepedett életformát és annak minden  
A falu nevének említése egy 1493-as oklevélben történik először. A történeti 
személynévanyagban ismerünk egy Baltha nevű kunt, aki a XIV. század végén élt. Baltha fia 
Lajos 1423-ban Szombatszállás és Buzganszállás kapitánya volt. A kun szállásnévadási 
szokások ismeretében lehetséges, ámde nem bizonyítható, hogy az 1423-ban Szabadszállási 
kun kapitányként szereplő Baltha volt Balotaszállás névadója. 
Balotaszállás területén a késő középkorban is tovább folyt az élet. Több késő középkori 
faluhely is ismert. A Kőhalomon és környékén sem történt ezt másként. A lelőhely minden 
bizonnyal azonos, azzal a középkori templommal és a körülötte elterülő temetővel. Zöldhalom 
környékén középkori templom is állhatott.  
Problémás dolog azonosítani, hogy ezek közül a faluhelyek közül melyik is lehetett az 
oklevelekben említett Balotaszállás falu valójában. A felsorolt késő középkori lelőhelyek közül 
a templomos helyek jöhetnek elsősorban számításba.  
Bebizonyosodott, hogy megnyugtatóan lokalizálni azt, a Balotaszállás falut, melyet az 
oklevelek említenek ma még nem tudjuk, annyi bizonyos, nem lehetett messze a mai falutól, 
annak határában, valahol Felsőbalotán állott temploma. 
Röviden, a régészeti leletek alapján így rekonstruálhatjuk Balotaszállás történetét az őskortól 
a késő középkorig. 

Balota középkori település, mely a törökök magyarországi terjeszkedésekor elpusztult. A 
pusztulás, a pusztává válás és az újratelepülés folyamata a szomszédos Halas mezőváros 
sorsával teljesen összefonódott. Balota története több mint négyszáz éven keresztül - a 16. 
század elejétől a 20. század közepéig - csak Kiskunhalas történetével együtt vizsgálható, mert 
a közeli városhoz tartozó területként létezett. 

                                                 
1 dőlten: Száraz Csilla Balota története a kezdetektől a késő középkorig (Régészeti kutatások Balota határában) 
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Halas környékét a mohácsi vészt követő években több súlyos támadás érte. 1526-ban nyilván 
Balota is áldozatul esett a Duna-Tisza közén át kivonuló török seregeknek. Ha addig helyre is 
állott, 1529-ben Balota és Halas népét valószínűleg ismét szétzavarták az északnak vonuló 
szerb martalócok. Halas és közvetlen környezete minden bizonnyal Szegeddel egy időben 
került török megszállás alá 1542 végén. A török hatóságok Halast a szegedi szandzsákba, 
azon belül a kalocsai nahijébe sorolták. A korábbi pusztítások hatására Halas 1560-ban 
jelentéktelen település, össznépessége nem érte el a száz főt sem.  

Az 1569-es év Halas történetében jelentős változást eredményezett, mert újratelepült a 
Szokollu Musztafa budai pasa által nyújtott kiváltságok révén. A kedvezmények közé 
tartozhatott az is, hogy az újjáéledő településhez hozzácsatolták a körülötte lévő pusztákat, 
ezzel megnövelve a település életterét. Jelentős vonzerőt biztosított az ilyenkor szokásos 
„szabad esztendők", amelyek a török adóösszeírásokból kiolvashatóan az adómentesség 
helyett csupán alacsonyabb megterhelést eredményeztek. A Halas városról készült 1570. évi 
török adóösszeírásban szöveges említés szerepel Balotáról. E szerint „Balota puszta, a 
nevezett város lakóinak kezén." Az 1578. évi adóösszeírás szerint Balota puszta másokkal 
együtt („Karapál, továbbá Vadkert, Fejírfőd, Fejírsol/Fejírsül, Bogárd/Pógárd, Fejírtó- 
másik nevén Akgöl és Balota puszták") „a nevezett város rajainak birtokában vannak." 

Halas lakossága 1578-ban 1000-1200 főre becsülhető, színmagyar település. Földművelő és 
pásztorkodó tevékenységet folytattak. A Halason lakó agrárnépesség használta Balota puszta 
területét is. A Duna-Tisza köze újabb pusztulása a tizenöt éves háborúban következett be. 
1596-ban a tatárok teljesen feldúlták ezt a területet. Halas és környéke 1608 után ismét 
elnéptelenedett. 

Halas újranépesítése az 1620-as évekre tehető, az ideköltözött baranyaiak által. Ettől az 
időszaktól folyamatos a település létezése.Az 1626-os adóösszeírás szerint az újjáéledő 
települést a török 17 ház után adóztatta meg.Halas népessége a 17. század folyamán 1000-
1500 fő között váltakozott, megmaradva az 1570 utáni szinten. A több lábon álló nagyparaszti 
gazdaság jelentős számú bérmunkást (béres, szolga, csikós, gulyás) foglalkoztatott.20 

A 17. században a halasiak által megszerzett Balota többször szerepel a várossal kapcsolatos 
iratokban.  

1683-ban az Oszmán Birodalom Bécs ellen intézett támadásakor a Duna-Tisza köze népe 
tatár pusztítást szenvedett el. Az 1683 júniusi tatárjárás nem tizedelte meg Halas és környéke 
lakóit, de jelentős károkat okozott nekik.1685. október 7-én Szolnok várát visszafoglalták a 
töröktől. Ezzel Halas vidéke két nagyhatalom ütközőzónájába került. 1686-ban Buda és 
Szeged visszavételével Halas térsége felszabadult a legalább 143 esztendeig tartó török 
megszállás alól. A törökök 1683. évi Bécs alatti veresége fordulatot hozott hazánk 
történetében, de 16 évig tartott a törökök elleni felszabadító háború. Ez sok kárt, szenvedést, 
pusztítást hozott Halas és környéke lakóinak is. 
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A háborúk és járványok általi megpróbáltatások hatását jól mutatja a település népességének 
1679-1739 közötti stagnálása. A háborús veszteségek mellett járványok okoztak nagy 
csapásokat: Esterházy Pál nádor 1689-es oltalomlevelében Halast a Kunsághoz tartozónak 
ismerte el, majd 1693-ban hivatalosan is a Kiskunsághoz csatolta. 

Halas és pusztái 17. századi természetföldrajzi környezetét, gazdasági és társadalmi helyzetét 
az 1699. évi összeírásból ismerhetjük meg legjobban. A jászok és kunok részletes 
felméréseként készült Pentz-féle összeíráshoz készült szöveges beszámoló így mutatja be a 
mezővárost: „Lakott, Kecskeméttől és Szegedtől 6-6 mérföldre fekszik. .., de nem terméketlen 
föld. A környező pusztákról, mint Harka, Fejértó, Fűzes, élelmezi magát, amelyeket egy lévai 
Hamar István nevűtől váltott meg, és ezek után semmiféle censust nem fizet a fényességes 
hercegnek [Esterházy Pál nádornak, mint a kunok főkapitányának]. Azután Tázlár, amelyet a 
Wattay családtól élveznek. Van itt egy fél órányi hosszú álló víz, melyben keszeget, compót és 
hasonlókat fognak. Vallomásuk szerint ebből nem [esznek], hanem Szegedről hoznak halat 
eladásra. Magánszemélyeknek és az itteni lakosoknak öt száraz malma van. A nagy 
vonulások, hasonlóképpen az utolsó háború miatt, amikor a betört tatárok és törökök 
elhurcolták valamennyi állatukat, elszegényedtek. Most azonban élvezik a béke gyümölcseit. A 
hely népesedésében nem lehet kételkedni. Keletről másfél órányira Harka, nyugat felé egy 
órányira Fejértó, dél felé egy órányira Fűzes, észak felé másfél órányira Tázlár határolja. 
Jelenleg 93 gazda lakik itt, akik elismerik és vallják, hogy az elmúlt 1698. esztendőben télen 
és jelen 1699. esztendőben nyáron a következőket vetették: búza 337 mérő, árpa 81 mérő, zab 
561/2 mérő, köles 4 mérő. Szőlőskertek 177 napszámosra [kapásra]... Van egy szép 
templomuk. A lakosok valamennyien kálvinisták, saját prédikátoruk van." 
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Az 1699-es összeírásban Balota is szerepel: „Balóta elhagyott, (hajdan kiskun), helység 
összeírása. Halas mezővárostól két órányira fekszik, templomról itt nem lehet látni semmit. 
Határos keletről Éreztővel [Eresztővel] háromnegyed órányira, nyugatról Ivánkával 
háromnegyed órányira. Itt homokos a talaj, víz nincs, csak akkor, ha esik az eső. Erdő nincs, 
ásott kutak vannak. Ezt a Balótát hasonlóképpen Hamar Istvántól váltották meg a halasiak, 
megvizsgálandó volna mi jogon bírja ezt Hamar?"   

Az 1699-es összeírás nem véletlenül készült. A felmérést követően a magyar kamara a Hármas 
Kerületet (Kiskunság, Nagykunság, Jászság) eladta a Német Lovagrendnek. 1702-ben az új 
tulajdonost beiktatták birtokába. Ezzel Halas - a Jászkunsághoz tartozás és a jászkun 
kiváltságok nádori és császári megerősítése ellenére - földesúri joghatóság alá került 1745-ig 
a redempció (megváltakozás) bekövetkeztéig. A Jászkunság törvénytelen eladása a Rákóczi 
szabadságharc idején, majd annak lezárulása után is napirenden maradt. 

A redempció Kiskunhalas történetében nagy jelentőségű esemény. A Jászkunságot 1702-1731 
között a Német Lovagrend, 1731-1745 között a Pesten székelő Invalidus Rendház birtokolta. 
Mária Terézia redempcióról szóló rendelete (1745. május 6.) nyomán a jász és a két kun 
kerület 500 ezer rFt (rajnai forint) lefizetése és 1000 lovas katona teljes felszereléssel történő 
kiállítása mellett a földesúri függéstől megszabadult. Mária Terézia magyar királynő 1745. 
május 6-án írta alá a redempcióról szóló rendeletet. Ezzel Halas kiváltságos helyzetbe került. 
A Jászkunságban és ezen belül Halason ettől kezdve a redempcióban való részvétel alapján 
ítélték meg az embereket.  

A 18. század elején Bél Mátyás úgy ír a Halas környéki határról, mint ahol csak rossz 
adottságú, homokos terület van: „Több stádiumnyi távolságon semmi mást nem látunk, mint 
vetésre és legeltetésre alkalmatlan futóhomokot, mely véget nem érő dombokat púpozott föl. 
Erdőnek messze földön híre-hamva sincs, hanem az egész vidék hatalmas földtengerként terül 
el." 

Kiskunhalas a 18. század közepétől a 20. század közepéig egyike az ország legnagyobb határú 
településeinek 112 ezer kataszteri holdjával. Arra törekedtek, hogy az egész területet 
használják, műveljék legeltetéssel és szántással. A szántóföldi gazdálkodás növekedésével 
egyre több tanya jelent meg a kiosztott földeken. Ezek voltak a szállásföldek, vagy 
tanyaföldek. Halas gazdálkodását a nagyon gyenge minőségű termőföld akadályozta. A 
redempciókor a határ legjobb termőképességű földjeit osztották ki a befizetett pénzösszegek 
arányában, de a népesség szaporodásával kénytelenek voltak a gyengébb minőségű földeket is 
felszántani. A pásztorok szállásai általában különböztek a birtokos gazdák határbeli 
szállásaitól. A halasi határrészekben a szállások száma: Nyomás 132, Füzes 124, Alsószállás 
79, Rekettye 41, Kis-Telek 36, Pirtó 27, Fejértó 11, Bodoglár 9, Göbölyjárás 3, Tajó 2. 
Látható, hogy túlnyomó részt a városhoz közeli részeken osztottak földeket, és Göbölyjáráson 
csak 3 szállást jeleznek, Balotáról pedig szó sincs. 

1751-ben a halasiak a nádor kérésére azt válaszolják, hogy „A város határának negyed része 
szántóföld és kaszáló, a többi része fejős teheneknek, fejős juhoknak, jár-mos ökröknek és 
kocsis lovaknak járásul rendeltettek. Van hat pusztánk: Fejértó, Füzes, Bodoglár, Balota, 
Zsana, Tajó, melyekbül Fejértó, Füzes és fél Bodoglár szállásoknak és szántóföldeknek 
lakossaink között fölosztatott, az többi pedig barom és ménesjárásra rendeltetett." 
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1768-ban Bodoglár, Tajó, Eresztő mellett Balotán és Göbölyjáráson is osztottak újabb 
területeket szántóföldi művelés céljára. Egy forint redempcióra egy öl széles, 222 öl hosszú 
darab jutott. 

A 18. század második felében és a 19. század elején a tanács igyekezett korlátozni a tanyán 
lakást. A pusztán lakókat arra akarta kényszeríteni, hogy költözzenek be a városba. A más 
településekről származók Dömötör nap (éves munkavállalás kezdő és végző napja) után 
jogcím nélkül nem maradhattak. A szállásokon csak a kertészeknek, konvenciós juhászoknak, 
béreseknek engedték a kint lakást, mivel munkájuk teljesen odakötötte őket. A város a gazdák 
állandó kinnlakását főleg gazdasági okok miatt (nem viselték a közterheket) igyekezett 
korlátozni. A tanács 1798-tól kifejezetten tiltotta a gazdák és családjuk tanyára költözését 
(csak a béresek, pásztorok kinnlakását engedélyezte), de a tilalmak nem vezettek eredményre. 
A gazdálkodás azonban megkívánta, hogy a cselédet nem tartó, vagy esetleg egy-két cselédet 
alkalmazó gazda és családja (legalább a legfontosabb munkák idején) a tanyán lakjon. A 
város vezetése 1824-ben jobb belátásra kényszerült, s enyhítette a tiltó rendelkezéseket. 

  

Balota határának részletes leírása olvasható a II. József-kori összeírásban, 1786-ban. 
„Balotai marhajáró és osztályok a benne lévő házakkal nro et nro. Kezdődik ezen szakasz a 
kisszállási, halasi, és balotai szeghatárnál, és megyén észak felé egy egyenes lineában a 
Balotai strására, onnét az Eresztői kiskútra, innét megfordul napkelet felé az szegedi úttal 
egész a kígyósi határ széléig. Ettől megfordul délszint a határhányásokkal, által az balotai, 
kígyósi, és mérgesi szeghatáron Kőhalmon, Borzas álláson, mérgesi, ötömösi és balotai 
szeghatáron egész a tompái, balotai és ötömösi határig, és bezáródik napnyugatra az 
határhányásokkal által a tompái, balotai, kisszállási határokon menvén a kisszállási, balotai, 
halasi közhatárnál." Ebben a leírásban olvashatjuk Balota határainak első írott változatát, 
azonban Balotához kapcsolták Eresztőt is. Balota és Eresztő szoros kapcsolatát jól jellemzi, 
hogy a Balotai stázsa nevű halom Eresztőn található. Balota puszta területének kérdésével 
szorosan összefügg Göbölyjárás alakulása is. Göbölyjárás neve az 1754-es szállásföld 
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osztáskor feltűnik a forrásokban, de térképen ábrázolva csak 1854-ből ismerjük. Ekkor az 
1786-ban leírt Balotához simul nyugatról.  

Besnyei József főjegyző néhány évvel később (1797-ben) írt topográfiai leírást Halasról, 
ebben röviden ismerteti Balotát is: „egészben homokpuszta, és nagy részit a szél hordja. Ez a 
várostól délnek fekszik, vagyon ezen a pusztán egy nádas tó, mely vagyon egy kőhalom, az hol 
lakott Balta kun kapitány Sigmond király idejiben, mely azon időben Balta szállásának  

1850. február havában megtörtént a Jászkunság járásokra osztása.  Az abszolutista rendszer 
az 1850-es évek elején kísérletet tett az alföldi tanyák fölszámolására, a megromlott 
közbiztonsági helyzetre hivatkozva. A császárhű hatóságok tervei azonban a vármegyék és a 
sok tanyával rendelkező városok ellenállása miatt meghiúsultak. 

A Kiskunhalas egész határát érintő, 1864-re befejeződött tagosítástól kezdve a tanyák száma 
rohamosan kezdett emelkedni. (1786-ban 92, 1804-ben 202, 1810-ben 229, 1832-ben 369, 
1853-ban 578,1861-ben 634 tanya volt.)  

A tanyák számszerű növekedése egyúttal a szántóföldi művelés nagy mértékű kiterjedését és a 
legeltető állattartás, pásztorkodás csökkenését is jelentette. így volt ez Balotán és 
Göbölyjáráson is. 

Balota és Göbölyjárás 19. századi fejlődésére a népesség alapján elmondható, hogy az adatok 
által vizsgálható időszak kezdetén (1835) a két határrész közel hasonló nagyságrendű 
(Balota: 181 fő; Göbölyjárás: 155 fő), viszont a 20. század elejére (1910) Balota lakossága 
nyolcszorosára (1483 fő), míg Göbölyjárás csak háromszorosára (491 fő) szaporodott. A 20. 
században a különbség tovább növekedett. Természetesen itt figyelembe kell venni, hogy 
Balota nagyobb területű. A felekezeti megoszlásról elmondható, hogy Balota a kezdetektől a 
római katolikusok többségét mutatta a reformátusokhoz viszonyítva (1835-ben 127 katolikus 
70,2%), Göböly-járáson csak az 1890-es években kerültek többségbe a katolikusok. A 
katolikusok aránya döntő többséget mutat mind a két területen 1901-ben (Balotán 1058 fő 
85,2 %, Göbölyjáráson 126 fő 56 %). Balotán a római katolikus népesség többsége abból 
ered, hogy túlnyomó részben katolikus vallású szegedi családok települtek a pusztára. A 
népesség időleges csökkenéséhez és jelentősebb növekedéséhez figyelembe kell venni, hogy 
1855-ben, 1873-74-ben kolerajárvány volt, ül. az 1879-es szegedi nagy árvíz után sokan 
költöztek a halasi határ Szegedhez közeli részeire. 

Az 1891. januári népszámlálás adatai szerint Balotán 145 háztartásban 509 férfi és 422 nő, 
összesen 931-en laktak. Göbölyjáráson 33 háztartásban 127 férfi és 100 nő, összesen 227-en 
éltek.63 1890-ben Kiskunhalas népessége 17138 fő volt és összesen 1193 tanya létezett. A 
lakosság 7,4 %-a élt ekkor Balotán és Göbölyjáráson. Ugyanakkor a halasi tanyák 15%-a állt 
az említett két pusztán. 

1876-ban a Jászkunság megszüntetésével és Magyarország közigazgatási átszervezésével 
Kiskunhalas Pest-Pilis-Solt vármegyéhez kerül, mert létrejött az új Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye. 

1882-1883-ban megépült, ill. átadták a forgalomnak a Budapest és Zimony közötti 
vasútvonalat. Először a Pest-Szabadka közti 167 km-es szakaszt helyezték üzembe 1882. 
december 5-én. Ezzel Balota puszta térsége bekapcsolódhatott a vasúti közlekedésbe. További 
előrelépést jelentett, hogy a MÁV igazgatósága Kiskunhalas és Kisszállás között Göbölyjárás 
pusztán, a 93. számú vasúti őrháznál feltételes megállóhelyet létesített 1886-ban. A 
Göbölyjárás vasúti megállóhely rakodó állomássá építésének terve 1904-ben merült fel, ezt 
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1907. augusztus 19-én adták át a forgalomnak. A Göbölyjárás vasútállomás épülete 1913-ban 
épült fel.  

5. táblázat. Kiskunhalas és Balota, Göbölyjárás népessége 1835-1930 

1835-1836 1850-
1851 

1869 1890-
1891 

1900-
1901 

1910 1920 1930 

Balota 1811,6% 3238 
2,5% 

316 
2,4% 

9315,4% 1242 
6,3% 

1483 
6,0% 

1522 
5,8% 

20437,1% 

Göbölyjárás 155 
1,4% 

183 
1,4% 

132i,o% 227 
1,3% 

225i,i% 491 
2,0% 

510i,9% 569 1,9% 

Balota és Göböly 
ossz. 336 3,0% 

506 
3,9% 

448 
3,4% 

1158 
6,7% 

1467 
7,4% 

1974 
8,o% 

2032 
7,7% 

2612 9,0% 

Kiskunhalas 
11400 

12783 13127 17138 19866 24381 26083 28699 

A népi emlékezet szerint 1898-ban - az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 50. 
évfordulója alkalmából - Balota puszta lakói 50 nyárfát ültettek egy halom tetejére. A mai 
öttömösi műút közelében lévő helyet a balotaiak „Ötvenfa" néven emlegetik. 

A tanyai lakosság számának rohamos növekedése a tanyai oktatás megszervezését is 
szükségessé tette.  A mai Balotaszállás területén öt iskola működött a 19. század végétől 
kezdődő időszakban: Felsőbalotán 1894-től, Fűzesen 1896-tól, Felsőgöbölyjáráson 1913-tól, 
Alsóbalotán 1927-től, Alsógöbölyjárason 1931-től.  

A tanyai iskolák szerepe nagyon jelentős a modernizáció korában, a polgárosodásban. Az 
oktatáson kívül az egészségügy, a vallási és társadalmi élet helyszíneivé is váltak. 1912-ben 
Balota területe 11321 hold 673 négyszögöl, Göbölyjárás 3899 hold 1129 négyszögöl. 
Valószínűleg a korábbi évek kataszteri térképezése kapcsán Göbölyjárás területe növekedett, 
Balotáé csökkent. 

1906-ban már foglalkoztak a Szeged és Kiskunhalas közötti helyiérdekű vasút tervezgetésével, 
előkészítésével. A későbbi elképzelések szerint Balotát is érintette volna a nyomvonal: 
Kiskunhalas, Felsőszállás, Zsana, Eresztő, Balota, Mérges, Kígyós, Dorozsma, Szeged. A 62 
km hosszúságból 22 km a kiskunhalasi határban épült volna. Terveztek még 14 állomást (5 
halasit), 12 megállóhelyet és 145541 négyszögöl földterület kisajátítást. Sok más terv mellett 
ezt is meghiúsította a háború. 

Az 1914-1918 közötti években zajló első világháború - annak ellenére, hogy közvetlen harcok 
Kiskunhalason nem folytak - nem kímélte az itt élőket. 1914-től 2000 katona és 600 népfelkelő 
vonult be a város lakói közül. 

1932-Balotán 374 tanyai épület létezett. A 374 épület között volt 3 iskola is. Göbölyjáráson 
116 épület állt. A tanyák számának eléréséhez le kell számolnunk még 8 épületet, mert 1 
csecsemőotthon és 7 vasúti épület (állomás és őrházak) is működött itt. 

Az 1932-es balotai és göbölyjárási tanyatulajdonosok között sok szegedi, szeged-alsótanyai 
nevet találunk. 
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Balota gazdasági szempontból Halas helyett Szeged felé kezdett igazodni. A néhány nagyobb 
birtokú gazda, akinek Halason volt háza nem érzékelte a balotai panaszokat, az 5 -10 holdas 
homokon küzdő kisgazdák (a balotaiak zöme) problémáit. Piacot akart Balota, mert messze 
estek Halastól. A település napszámosai kénytelenek voltak Pusztamérgesre, Öttömösre 
gyalogolni munkáért. Czékus Balázs alsóbalotai szélmalma mellett ingyen területet ajánlott 
fel piac céljára. 

Mivel Balota déli része 20-25 km-re fekszik a várostól, gazdasági és társadalmi szempontból 
is fő problémává vált a korszerű műút megépítése. 1926-ban kezdődött a balotai út építésének 
hosszú története. 1938 decemberére teljesen elkészült a Kiskunhalas-Öttömös út. 1941-re 
tervezték a balotai útnak Pusztamérgessel való összekötését a vármegye illetékesei. 

 

Az 1940-es évek elején hatalmas belvizek okoztak árvízszerű károkat. 1940 őszén Pirtó,Tajó, 
Balota pusztákat újból elöntötte a belvíz. Dr. Kathona Mihály polgármester vízlecsapolást 
sürgetett a földművelési minisztériumban. A balotai vizeket Pusztamérgesen keresztül a 
szegedi határba vezették. 140 1940 novemberének végén elkészült a Dongéri főcsatorna. 
Balota és Eresztő puszták belvízgondjainak megoldására is terveket készítettek. 

Jelentős közigazgatási változást jelentett, hogy 1950-ben megalakult Bács-Kiskun megye és 
1952-ben Balotaszállás, Kunfehértó, Zsana önállósult, elszakadt Kiskunhalastól. 

Balotaszállás 18218 kh (10484 hektár) területtel önállósult. A község helyét, kialakulását a 
vasút és az állomás meghatározta. 1949 szeptemberében jelölték ki a tanyaközpont helyét. 
1950 januárjában posta kezdte meg működését. 1951. november 21-én a belügyminisztérium 
hozzájárult Balotaszállás (akkor még Göbölyjárás néven) önálló községgé alakulásához a BM 
5203-5-2/10. számú rendelettel. 1951-ben megkezdték az új falu építését. Felépült a 
tanácsháza és 35 egy-két szobás típusház. A legtöbb ház alapterülete 40 m2 volt. Az építkezést 
a Falusi Gazdasági Lakásépítő Iroda (FAGI) tervezte, irányította. A házak és a 400 
négyszögöles telkek árát 15 év alatt kellett letörleszteni a tulajdonosoknak. 
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Emlékezetes történelmi dátum az 1952. január elseje, mert Balotaszállás ekkor kezdte meg 
önálló életét. 

 
A település török utáni fejlődése a katonai térképeken is nyomon követhető 
(forrás: Arcanum) 
 
 
I. katonai felmérés (1780-as évek) 
 

 

A domborzati jellemzők jól kivehetők, láthatók a máig meghatározó vízállásos területek és a 
szélhordta ÉNY-DK-i hátak. 
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II. katonai felmérés (1800-as évek közepe) 
 

 
A magasabb részek peremén megjelennek a beépítések.  
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III. katonai felmérés (1800-as évek vége) 
 

 
A mai úthálózat ekkora már kialakult.  
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Kataszteri térkép (1879.) 

 
 
Topográfiai térképen az 1879. évi állapot 
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1941.évi katonai térképen 

 
Lakottá válik a táj. A mai belterületet tanyacsoport jelzi. Ekkor még Kiskunhalas külső 
területe, amelynek lakott voltára jól utalnak az iskolák. 
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1 . 3 .  A  v é d e t t  m ű e m l é k i  é r t é k e k  t e l e p ü l é s i  é r t é k l e l t á r a  
 
1.3.1. Világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek nem érintik a 
községet. 
1.3.2. Országos építészeti örökség eleme 
A védett műemléki érték a Fischer család által épített présházas pince. 
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1 . 4 .  A  h e l y i  é p í t é s z e t i  ö r ö k s é g  t e l e p ü l é s i  é r t é k l e l t á r a  
 

Balotaszállás község településképének védelméről szóló 12/2020.(VIII.15.) önkormányzati 
rendelet alapján helyi védelemben részesülő épületek 
 Védett építmény képe Helyszín Rendeltetés (Eredeti/ 

jelenlegi) 
Leírás 

Védelem indoka, 
védett elemek, 
védelmi előírások 

1.  
16 hrsz 

Vasútállomás amely 
vasúti őrház feltételes 
megálló helyén épült 
1913-ban. 
A szecessziós stílusú 
épület  tömegében a 
vasúti típusépületek 
példáját követi. 
Környezetében 
jelentősebb 
átépítésekkel, 
bővítésekkel 
eredetileg a 
vasútállomással 
azonos stílusú 
üzemviteli és 
szolgálati épületek 
találhatók.  

 
Településképi, 
ipartörténeti, 
építészeti érték 
 
Külső-, belső 
építészeti 
kialakítása védett, 
megtartandó 
 
Műemléki 
védelemre 
érdemes, mint a 
szecessziós 
állomásépület. 
 
 

2.  
110/2 hrsz 

 
Sarlós 
Boldogasszony 
Templom 1999-ben 
Babud László építész 
tervei alapján. 
 
 

 
Hitéleti, közösségi, 
településképi érték 
 
Tömege védett, 
megtartandó. 
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Balotaszállás község településképének védelméről szóló 12/2020.(VIII.15.) önkormányzati 
rendelet alapján helyi védelemben részesülő feszületek 
 

       
Főtéren álló alsóbalotai kereszt (1935.)  Temetőben álló felsőbalotai kereszt 
(1928.)  
 

     
Templomkertben álló egykori sasheverői kereszt Alsógöbölyjárási kereszt 
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A helyi védelem alatt nem álló épületek értékleltára 

 Épület képe Helyszín Rendeltetés (Eredeti/Jelenlegi) Leírás 

1. 

 

 
IV. körzet 
017/77 hrsz 

 
Lakóépület 
 
A műemlék un. Fischer pince melletti 
épület a polgári villaépítészet példáját 
követi. Dietrich család építette a XX- 
század első felében. 

2. 

 
 

1937. évi felvétel 

 
IV. körzet 
018/30 hrsz 
 

 
Alsógöbölyjárási iskola/használaton 
kívül 
 
A Klebelsberg-féle külterületi 
népiskolák község területén egyetlen 
fennmaradt példája. 
 

 
2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése: 
2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon tervezett változások ismertetése. 
Nem tervezett változtatás 
 

3. Értékvédelmi terv 
3.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és 
követelmények 
Balotaszállás több értékkel rendelkezik. A legfontosabb, hogy a lakók, a tulajdonosok 
tudatában legyenek, hogy milyen értékeik vannak, és ezt ne tehernek, hanem kiváltságnak 
éljék meg. A természeti értékek megóvása az érték jellegének megfelelő funkcióval, vagy 
háborítatlanul hagyásával lehetséges.  

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védelmét jogszabályok biztosítják. A helyi értékek 
fennmaradását az Értékleltárba történő felvételük, a településképi rendeletben védelem alá 
helyezésük segíthetik elő. 
 
3.2. Önkormányzati feladatok 
A lakosság tájékoztatása a település értékes örökségeiről, az azzal járó felelősségről, a 
megőrzés fontosságáról. 
A Települési Arculati Kézikönyv szükség szerinti kiegészítése az épített örökség 
megőrzésének, a lehetséges felújítások, bővítések módjának ismertetésével. 
Az arra érdemes értékek helyi védelem alá helyezése a településképi rendelet módosítása 
során. 


