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Közösségfejlesztés és a helyi identitás erősítése Kunszentmiklóson
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Szakmai összefoglaló
A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek,
térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi
szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka
hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a
mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.
A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a
beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata,
a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az
önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve
megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a
településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

Kunszentmiklós rövid bemutatás
Forrás: www.kunszentmiklos.hu
Kunszentmiklós és a környéke már az ősidők óta lakott terület. Az ásatások által felszínre
került leletek a tanúi, hogy e táj a kőkorban, a bronzkorban, a kelták, a szarmaták, és az
avarok idejében is lakott terület volt. Tatár (Kun)- Szentmiklós nevét Tatárszentgyörggyel
együtt 1333-ban említett Ugaday fia tatár nemzeti előkelőségtől kapta. (Az 1279-es szerződés
szerint a kunok a király alá tartoztak.) 1526-ban a magyar összeírás említ Szentmiklós névű
kun falut. Tatárszentmiklósnak hívták 1631-ig. II. Ferdinánd király változtatta
Kunszentmiklósra.
Kunszentmiklós alapadatai:
A település rangja: város
Területe: 668 hektár
Lakosainak száma: 8348 fõ
Házak száma: 4038
Régió: Dél-Alföld
Megye: Bács-Kiskun
Tájegység: Alföld
Kistérség: Felsõ-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú területfejlesztési Kistérségi
Önkormányzati Társulás
Irányítószám: 6090
Telefonkörzet: 76
Kunszentmiklós Város Önkormányzata
Cím: 6090 Kunszentmiklós Kálvin tér 12.
Képviselője: Lesi Árpád polgármester
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Kunszentmiklós és környéke szálláshelyei:
Kisbojtár Vendéglő és Panzió Cím: 6090 Kunszentmiklós, Kossuth L. u. 28.
Kunbábonyi vendégház Cím: 6090 Kunszentmiklós Kunbábony 37/2.
Szentmiklósi Vendégház Cím: 6090 Kunszentmiklós Kecskeméti utca 11/a.

Kunszentmiklós nevezetességei
Forrás: kunszentmiklos.hu
A klasszicizáló Városháza
A tanács 1819-ben vásárolta meg a telket a mai Városházához a Virágh testvérektől. A tanács
meghatározta, hogy a Nagyhídnak a Városháza frontjára merőlegesnek kell lennie. A
klasszicista épület tervrajzát Dietrich József készítette. Az előzetes költségvetés 25.299 váltó
forintról szólt. 1929-ben kezdték el az alapozást, majd l830 nyarán fölhúzták a falakat. A
homlokzaton helyezték el a város címerét kék mezőben egy buzogányt tartó kun vitézt
kardokkal és pisztolyokkal, ami egyben azt is jelentette, hogy a nemesi kiváltsággal együtt
elfogadták a katonáskodás kötelezettségét is. 1832. november 4-én avatták, a nádori
főkapitány így szólt róla: "Elismerést érdemel középületei közül a városháza, melyhez
hasonló belső csínra és tisztaságra keveset, vagy tán egyet sem lehet találni az országban." Az
épületen emléktábla örökíti meg: "Petőfi Sándornak 1845-ben itt eltöltött vidám napjainak és
óráinak emlékét." Műemléki védettséget élvez.
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Szent Miklós katolikus templom
Víz
Zoltán
pápai
kamarás
esperes-plébános
kezdeményezésére Dr. Schuszter Konstantin váci püspök
támogatásával. 1905-1906 között kezdődött el az új építése
magasabb toronnyal. A kereszthajós templom külseje
neoromán, a belseje pedig neogótikus stílusban készült. A
főoltár és a mellékoltárok már barokk jellegűek. Komáromy
László oltárkészítő mester a főoltáron Szent Miklós püspököt
ábrázoló szobrot készített, két oldalán Szent Ilona és Szent
Lőrinc szobrai láthatók. A barokk főoltárt Gróf Nemes
Nándor és felesége ajándékozta a templomnak. A templomot
1906-ban vették birtokba a hívek. 1995-ben Csorba József
esperes irányításával, a hívek anyagi támogatásával valósult
meg a templombelső felújítása, bemutatva Szent Miklós
püspök életútjának állomásait.

A református templom
1734-ben új templom épült a régi helyén,
"ennek az alapja kőből volt. feljebb vályog,
padlása deszka tarkára festve, szószék fából,
felette pelikán madár fiaival."A templomnak
ekkor még nem volt tornya, amelynek
építésére csak 1754-ben nyert engedélyt a
gyülekezet Mária Teréziától. A torony a
mostani helyén épült föl, amely ekkor még
alacsony volt. A ma is álló, a toronyhoz
csatlakozó kései barokk templomhajó
alapkövét 1786-ban rakta le Szõnyi Virág
Mihály püspök, építése 1792-ben fejezõdött
be. Ekkor bontották le a régi templomot,
amelynek kõbõl faragott bejárati ajtókeretét
beépítették az új templomba, a torony és a
hajó közé. Az utolsó jelentõs építkezésre
1819-20-ban került sor, amikor Hild József
építész és Hacker József ácsmester a mai
magasságára emelte a tornyot. Ekkor került
helyére az új harang, az óraszerkezet a
számlapokkal és az orgona. Baksay Sándor
lelkész, püspök 1891 és 1911 között
alakíttatja ki a három timpanonos bejáratot. A mai formájára építteti újjá a toronysisakot,
kikövezteti a templom környékét, új orgonát állíttat be, és a régi zsindely helyett palával
boríttatja a templom tetejét.
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Miklóssy János Sportközpont
1994. február 25-én Városi
Sportcsarnok néven adták
át az épületet, amely
százharmincmillió forintba
került: 2400 négyzetméter
alapterületű, 350 néző
befogadására alkalmas.
1999-ben felújításra került
a régi strandfürdő. 2001
márciusában a mélyfúrású
kút termálvizét gyógyvízzé
minősítették, és a termálvíz
Szentmiklósi
Gyógyvíz
nevet kapta, amely további
fejlesztésre
vár.
A
sportközpontot
idősebb
Miklóssy Jánosról, a kunszentmiklósi Református Baksay Sándor Gimnázium legendás hírű
testnevelő tanáráról nevezték el, aki sportpályát, uszodát, tornatermet épített és kiváló
sportolókat; atlétákat, úszókat nevelt Kunszentmiklóson.
Virágh Kúria Múzeum
Városunk ékszerdoboza. Klasszicista stílusban építtette az 1820-as években Virágh Pál főbíró
és családja. Itt született Virágh Gedeon nádorhuszár őrnagy. A kúriát 1984-ben újították fel.
1987-tõl múzeumként működik. 2020-ban TOP-1.2.1 pályázat keretein belül belső és külső
felújítás történt.
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Kunszentmiklósi programok
Advent vasárnapok
2015 óta rendezzük meg az azóta már hagyományossá vált adventi hétvégéket. A négy
adventi hétvégén a helyi előadók mellett (oktatási intézmények, egyházak, nyugdíjas klub) az
első vasárnap a katolikus templomban egy ismert előadó komolyzenei koncertjét hallgathatják
meg az érdeklődők. A koncert bevételét minden évben jótékonysági célra fordítjuk.
Eleinte csak az első és utolsó vasárnapon rendeztünk kézműves kirakodóvásárt, de a nagy
érdeklődésre való tekintettel 2019-től már mind a négy adventi napon jönnek a helyi, illetve a
környező településről a vásárosok. Ezek a várakozó vasárnapok nagy népszerűségnek
örvendenek. A helyi előadók az önkormányzat előtt felállított színpadon adják elő műsorukat.
A műsor után mindenkinek pogácsát, teát és forralt bort kínálunk.
Természetesen a Mikulás is megérkezik, és szaloncukrot osztogat nemcsak gyerekeknek.
Redemptus nap
1745. május 6.
Az Iloncsuk szabadcsapat szervezésében valósul meg most már hagyományteremtő módon
minden év május 6-a környékén
Kun elődeink önmegváltásukért vívott küzdelmét elevenítik fel. Hosszú tárgyalási folyamat,
egyezkedés után született meg az 1745-ös redemptio. Kitartásukért, hajthatatlanságukért
nevezték őseinket konok kunoknak, akik a végsőkig ragaszkodtak jogaikhoz, örökös
kiváltságaikhoz, a szabad tisztviselő- és lelkészválasztáshoz, a pallosjoghoz, a révtől,
vámoktól és a földesúri szolgáltatásoktól való mentességhez. Elődeinket konok kunoknak
nevezték, ma pedig, lehet ránk sütik a jelzőt
A redemptio a kunok legfontosabb ünnepe. Kitartásuk és áldozatuk meghozta a gyümölcsét,
példával szolgálva az utódok számára. Rendezvényünkkel a történelmi esemény jelentőségére
kívánjuk felhívni a fiatalok figyelemét, megismertetni velük elődeink érdemeit
A hagyományőrző kulturális seregszemle gasztronómiai programmal is kiegészül. A
főszerepet a pásztorok mindennapi ételeiből választják ki, birkapörkölt, pásztor tarhonya…
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Szentmiklósi napok
Minden év szeptember második hétvégéjén kerül megrendezésre a Szentmiklósi Napok és
azon belül az országos Birkafőző verseny.
A rendezvényre az egész város készül, hiszen ezen a hétvégén rég nem látott ismerősök
találkoznak, mivel az ország egész területéről haza látogatnak az innen elszármazottak. A
rendezvény nemzetközi hírű, hiszen minden testvér település részt vesz úgy a hazaiak, mint a
külhoniak.(Testvértelepülések: Székelykeresztúr, Blumberg, Székelykeve, Karcag, San
Giljan, Csepe)
A rendezvényen változatos gyermek és felnőtt programok, koncertek, kézműves
foglalkozások, bemutatók várják az érdeklődőket.
Ízek kavalkádja várja a látogatókat!
Szentmiklósi Napok egyik fő attrakciója a szombati birkafőző verseny . A kiemelkedő
jelentőséggel bíró gasztronómiai fesztiválon több mint száz csapat méri össze
szakácstudományát szombat reggel 8 órától a városközpontban. Az elkészült ételekből
reméljük az idén is 2-3 ezren jól laknak a város főterén.
2020 szeptemberében a neves esemény elmaradt, a koronavírus járványra való tekintettel.
2019-ben tartotta Kunszentmiklós a XXV. Szentmiklósi napokat.
Kunszentmiklósi birkapörkölt bővebb leírása
A város körüli szikes puszta adja a takarmányt a jószágoknak, mely meghatározza a hús ízét.
A főzés bográcsban történik, szabadtűzön. Fontos, hogy nem keverik a húst, így az nem törik.
Az alapanyagok a bográcsba rétegesen kerülnek, és az edény folyamatos mozgatásával érik el,
hogy ne égjen le a pörkölt. Alulra kerül a fej, a csontok, majd a csontos húsok, a csont nélküli
húsok, a hússal rétegezve a hagyma, a só, az őrölt paprika. A felső kiskunsági pörköltbe ezen
öt alapanyagon kívül más nem kerül. Egy egész birka kerül a bográcsba, melyet 3-4 órán
keresztül kell főzni.
Szüreti felvonulás
Városunkban 1987 óta éledt újra a szüreti felvonulás, ami hagyományosan minden év október
második hétvégéjén kerül megrendezésre, amin a város apraja nagyja részt vesz. A felvonulás
során lovas fogatokkal vonulnak a párok végig a városon és tánccal hívják a bálba a város
lakóit, akik csoportokban várják a menet érkezését.
Fontosnak tartjuk, hogy ez a hagyomány minél tovább fennmaradjon épp ezért a 6 éves
unokával a 80 éves nagyszülő is részt vesz a felvonuláson. A rendezvényre mindenkit várunk,
aki szeret táncolni, mulatni vagy csak egy kicsit mást csinálni, mint a hétköznapokon. A
rendezvény időpontját igyekeztünk körültekintően meghatározni. Több szempontot is
figyelembe kellett venni. Többek között hűek akartunk maradni a hagyományokhoz ezért
választottuk az őszi betakarítások utáni időszakot. Továbbá a környező települések
programjaihoz is igazodtunk.
Elmondhatjuk, hogy a környék legszínvonalasabb felvonulását tudhatjuk a mienknek.
Amin most már egyre többen vesznek részt.
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Három évtizeddel ezelőtt, 1987-ben a kunszentmiklósi fiatalok lelkes csoportja és az Ifjúsági
Klub tagjai elhatározták, hogy rendeznek egy hatalmas őszi, szüreti mulatságot. Egy
felvonulást, mely megmozgatja a város minden lakóját. Idén az egykori klubtag, Juhász
Csabáné a főszervezője a 2020. október 10-én 34. alkalommal megrendezésre kerülő szüreti
felvonulásnak. Az elmúlt 6 évben civil szervezés, lelkes szülők és gyerekek részvételével,
támogatásával valósult meg e színpompás rendezvény. Az idei felvonuláson közel 30 fogat
vesz részt, a fogatokon közel 80 népviseletbe öltözött táncos foglal helyet.
A hagyományokhoz hűen a legügyesebb csőszlányok és csőszlegények közül választják ki a
bíró és bíróné párosát, akik kitüntetett szerepben részesülnek a mulatság ideje alatt. A bíró
párok minden alkalommal a Nagy Magyarország valamely tájegységére jellemző népviseletet
öltik magukra. Kunszentmiklós főterén szombat délután somogyi viseletben járják el
hagyományos bíró táncukat. A város lakói mindig nagy érdeklődéssel várják a táncosokat,
akik 9 helyszínen állnak meg és mutatják be néptáncos tudásukat.
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Bejegyzett civil szervezetek megnevezése
Bakér Mente Egyesület
Cigány Nők Érdekeit Védő és Felzárkóztatását Segítő Egyesület
Életfa Alapítvány
Kunszentmiklósi ÉletMentők Alapítvány
Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület
Közösen Bábonyért Egyesület
Kunszentmiklósi Fogyatékosokért Alapítvány
Kunszentmiklósi Országjárók Alapítvány
Napsugárka Alapítvány
Polgárőr Egyesület
Pro Talentum Közalapítvány
Puszta Hangja Egyesület
Szebb Öregkort Alapítvány
Szentmiklós Big Band Egyesülete
Tass-kertesi Óvodáért Egyesület
Tűzoltó és Műszaki-Mentő Egyesület
Magyar Vöröskereszt
BKkm-i Szervezete

Bejegyzett sport szervezetek megnevezése
Bege Márton Sakk- és Kulturális Egyesület
Középiskolás Diáksport Egyesület
Miklósi Kékrókák Kosárlabda Egyesület
Miklósi Kézilabda Club
Nyílegyenes Íjász Club
Páli Sándor Lovas Sportegyesület
SÁMA Teniszklub
Kunszentmiklós és Vidéke Sporthorgász Egyesület
Kunszentmiklósi Diák Vívó Sportegyesület
MAFIT Sportegyesület
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BPTT Sportegyesület
Kun-Magyar Hagyományőrző és Íjász Egyesület

A projekt keretében felkértük a helyi szervezeteket, hogy a tevékenységükről küldjenek írásos
bemutatkozó anyagot. Az alábbi szervezetek éltek a lehetőséggel, melynek alapján a
következő oldalakon az ő soraik olvashatók.

Miklósi Kékrókák Kosárlabda Egyesület
Egyesületünket 1992-ben alapítottuk és időközben Kunszentmiklós legnagyobb egyesülete
lett, jelenleg kb 150 tagot számlál, Novák Pál elnök, Lukácsi Péter technikai vezető, Pálinkó
Gábor, Sértő Róbert és Szappanos Tamás elnökségi tagok irányításával működik. Az elmúlt
években mindig törekedtünk a korrekt megbízható átlátható tevékenységre. Együttműködési
megállapodásunk van a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskolával,
ahonnan legtöbb játékosunk jön, az edzésidő megosztására, a versenyeztetésre, illetve a
mindennapos testnevelés kiváltására, illetve a közhasznú munka teljesíthetőségére. Külön
köszönet Szolnoki Attila igazgató úrnak, aki mint régi kosaras sokat segít egyesületünk
működésében.
Edzéseinket és mérkőzéseinket a Miklóssy János Sportközpontban, illetve a gimnázium
tornatermeiben tartjuk, csapatonként heti 3 edzési lehetőséget biztosítva. Képzett
szakembergárdával (6 edző) dolgozunk.
Jelenleg két nemben 10 csapatunk működik, 7 fiú, és 3 lány csapat, a már említett 150-es
létszámmal. Az országos bajnokságban játszanak a legkisebbek és a központi régiót átfogó
Pest Megyei bajnokságban a többi csapatunk. A felnőtt csapat mérkőzései továbbra is sok
nézőt vonzanak, példát és szórakozást adva városunk fiatalságának. Az országosan pozitívan
megváltozott körülmények, a sportág növekvő népszerűsége, a tömegesítés miatt jelenleg nem
tudjuk elérni a 90-es 2000-es évek eredményeit, de törekszünk a folyamatos versenyzésre,
hiszen elsősorban utánpótlás nevelő egyesület vagyunk.
Korábban sikerült az Önkormányzattal együtt új eredményjelzőt vásárolni a két bajnoki
mérkőzésre alkalmas helyszínen is illetve a sportcsarnok elöregedett küzdőtér talajának
felújítását is megvalósítottuk a látványsportok támogatására szánt társasági adókedvezmény
segítségével és a tao-s pénznek köszönhetően az utánpótlás sportolását, versenyeztetését is
meg tudjuk oldani.
Állandó éves rendezvényeink közül a legnagyobb a régen 24 órás kosárgála, amely az utóbbi
években a Kosárlabdázók Éjszakája nevet viselte. Minden évben 80-100 kosaras pattogtatja a
labdát délutántól reggelig, amely még mindig nagy sikernek örvend. Nem maradhat el, immár
közel 20 éve megrendezésre kerülő Mikulás Kupa sem. A Szentmiklósi Napok keretein belül
ebben minden évben egy meghívásos utánpótlás tornát szerveztünk, ahova a meghívott
csapatok is szívesen jönnek. A most befejezett bajnokságban eredményeinkkel folytattuk a
korábbi évek sikeres munkáját.
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HAJRÁ RÓKÁK!

Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület
A Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesületet 2011-ben alapították, nem titkolt
célkitűzéssekkel, amelyek a következők:
 A jelenlegi hanyatló étkezési kultúra színvonalának javítása, az egészségesebb
táplálkozási szokások újra felfedezése, s széles tömegekkel való megismertetése.
 Fórumai segítségével a mára elveszett magyar gasztronómiai hagyományok
közvetítése a társadalom minden rétege számára, ezáltal a magyar konyha
elismertségének növelése belföldön és külföldön egyaránt.
 Összefogja a vendéglátóiparban tevékenykedő szakembereket, vállalkozásokat.
 Segíti a vendéglátóipar igényeihez mért minőségi, hazai termékek piacának bővülését,
keresve a kapcsolatot az adott esetben tanyákon, elmaradott térségekben élő,
felvásárló piacot nehezen vagy egyáltalán nem találó kiváló alapanyagot/terméket
előállító termelőkkel.
 A népi, nemzeti szokások figyelembevételével, az egészséges táplálkozás céljainak
szem előtt tartásával, a nemzetközi követelményekkel összhangban biztosítja tagjainak
a korunknak megfelelő szakmai támogatást, képzést.
Tevékenységük kiterjed az Oldalas magazin szerkesztésére (www.oldalasmagazin.hu) és a
Magyarország étele szakácsverseny (www.magyarorszagetele.hu) életre hívására is. De
minden évben aktív szerepet vállalunk a kunszentmiklósi Szentmiklósi napok keretében
megvalósuló Birkafőző versenyen, ahová a zsűrit is biztosítani szokták.
Együttműködéseinket magánszemélyekkel, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal ma
már lehetetlen lenne felsorolni. Amire mégis büszkék, hogy az Étrend Magyar
Konyhafőnökök Egyesületének stratégiai partnerei.
A rendezvények bemutatása:
https://oldalasmagazin.hu/magyarorszag-etele-2020-itt-mindenki-szivbol-es-a-hazajaertfozott/
https://oldalasmagazin.hu/okes-2020-ez-bizony-rendben-volt/
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Közösen Bábonyért Egyesület
A Közösen Bábonyért Egyesület 1998-ban jött létre és 2004-ben egy közösség fejlesztő
folyamat során, új tagsággal és új alapszabállyal újjá alakult.
Az egyesületünk közhasznú, céljai közt szerepel többek között: a településrészen élők
számára kulturális programok, rendezvények szervezése, környezetünk tisztán tartása,
gyermek és ifjúságvédelem, az egyetlen közösségi tér, a játszótér karbantartása, a helyi lakók
érdekképviselete segítése.
Taglétszámunk jelenleg 20 fő, de a településrész lakóinak zöme az egyesület aktív segítője,
támogatója.
Az egyesület elnöke: Tóth Gézáné
A vezetőség tagjai: Kapolcsi Gyula pénztáros
Tóth Attiláné titkár
Egyesületünk évente egy közgyűlést tart, valamint ha feladataink megkívánják rendkívüli
közgyűlés összehívására is sort kerít.
A vezetőség 2-3-havi rendszerességgel ülésezik,
Az egyesület tevékenységeiről:
A Közösen Bábonyért Egyesület működésének utóbbi hat évében hagyományt teremtett a
településrész rendezvényeinek megszervezésében és lebonyolításában.
Éves, állandó programjai:
Májusban: Falunapi Majális.
Augusztusban: Szent István Napi Falunap
Októberben Nyugdíjas Ünnepség
Decemberben: Mikulás ünnepség, Falu Karácsony
Egyesületünk minden évben falutakarítást szervez, ilyenkor az út menti árkokat, buszvárókat
is alaposan kitakarítjuk. A játszóteret az egyesület közbenjárásával, 2005-ben vásárolta vissza
magánkézből a városi önkormányzat. Feladat átvállalási szerződést kötöttünk ennek karban és
tisztántartására. Évente több alkalommal nyírjuk le a füvet, parkosítunk, gondozzuk a
játékokat.
2009-ben építettünk egy fa szerkezetes pagodát a játszótérre. Ezt az egyesület önerejével, sok
felajánlással (anyag és pénz) és még több önkéntes munkával valósítottuk meg.
Az évek során többször is szorgalmaztuk a tanyagondnoki szolgálat létrejöttét, de sajnos ezt a
helyi önkormányzat nem támogatta, így nem tudtuk létrehozni.
Tanyavilágunk lakóinak érdekképviseletét a városi önkormányzat testületi ülésein próbáljuk
rendszeres részvételünkkel érvényesíteni. Figyelemmel kísérjük az ülések napirendi pontjait,
és ha bennünket, érintő kérdést tárgyalnak, egyesületünk 3-4 tagjával képviseli a
Kunbábonyon élőket.
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Fontos feladatunknak tartjuk, a más civil szervezetekkel való együttműködést is.
Kapcsolatainkat ápoljuk, folyamatosan építjük. Munkájukat, tevékenységeiket figyelemmel
kísérjük, igyekszünk azokba bekapcsolódni, aktívan részt venni.
Tagjaink közül néhányan rendszeresen vesznek részt közösségi, szervezetfejlesztési és egyéb
képzéseken. Három tagunk a civil menedzserképesítést megszerezte. Tanulmányaikat az
egyesület fejlődésére, megismertetésére és kapcsolatainak bővítésére használják.
Rendszeresen írtunk és nyertünk pályázatokat, Önkormányzati, Megyei Önkormányzati,
Norvég Civil Támogatási Alapból.
Egyesületünket sok magán ember, kis vállalkozó, városi képviselő is támogatja, úgy
anyagilag, mint erkölcsileg.
Távlati célunk egy saját közösségi ház, évek óta ezen munkálkodunk. Jelenleg a Civil
Kollégium épülete, és a játszótér az ahol a közösségi programjainkat lebonyolíthatjuk.
Jelenleg a pandémia miatt rendezvényein sajnos nem megvalósíthatók, Így az elmúlt
időszakban közösségünknek nem volt alkalma az együttlétre, közös tevékenységekre. A
falutakarítást, játszótér rendezést egyénileg, de összehangolva oldottuk meg. Örök probléma a
település tisztasága, a közös konténerek állapota. E miatt szinte állandó kapcsolatban vagyunk
az önkormányzattal, ami segít, de a helyzeten változtatni igazán eddig még nem sikerült.
Az egyesület él és működik, igyekszik a kialakult helyzet ellenére is tevékenykedni,
képviselni a helyi lakókat.
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Miklós KC
Alapítás éve: Jogelőd: 1984. Kunszentmiklós SE, 1997. Miklós KC
Legmagasabb osztály: NB II.
Legnagyobb siker: NB II. bronzérem
Csapatok száma: 6
Igazolt játékosok száma: közel 300 fő
Jelenlegi osztály: megye I.
Elnök: Patai Imre
Alelnök: Mészáros Péter, Takács Norbert
Ügyintéző: Horváth Andrea
Masszőr: Alföldi Attila
Edzők:
 Juhász Mónika – U12 leány
 Szabó Zoltán – U9 és U10 leány
 Ulicska Milán – U8, U14 és felnőtt csapat
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Kiskunság Néptáncegyüttes és Néptánciskola
Kiskunság Néptáncegyüttes és Néptánciskola
A Kiskunság Néptáncegyüttes és Néptánciskola 2005-ben alakult táncos gyerekek szüleiből,
és műkedvelő fiatalokból. Az együttes először csak egy felnőtt csoporttal rendelkezett, majd
óvodás, később általános iskolás csoportjai is lettek. Mai napig szorosan együttműködik a
kunszentmiklósi művészeti iskolával. Az együttes célul tűzte ki a magyarországi és a
kunszentmiklósi hagyományok őrzését, ápolását, és továbbadását azt minden korosztálynak.
Szorosan kapcsolódnak a „Viselettel viselkedjünk „ programhoz, mely keretén belül évente
több alkalommal elevenítenek fel népszokásokat a város lakóinak és az általános iskolának.
Repertoárjukban mindig megtalálható a kunszentmiklósi zenék és táncok, országszerte viszik
a város hagyományait. Az együttes leghíresebb műsora az I. Magyar-Madjar Találkozó
megnyitójára készült táncszínház, melyet mind idehaza, mind külföldön több ízben előadtak.
Az együttes alapítója és vezetője: Ivanics László Iván
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A Puszta Hangja Egyesület
„A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének
pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség
egészének elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden
ember alapvető joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme,
megőrzése és fenntartása, valamint a nyilvánosság számára történő széleskörű
és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége.”
(1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről)
Az egyesületünk 17 fővel alakult, 2006. május 27-én. Fő célkitűzésünk a magyar kultúra,
azon belül is kitüntetetten lakóhelyünk és térségünk hagyományainak ápolása, s ennek
érdekében kulturális programok szervezése, megvalósítása.
Bírósági bejegyzésünk jogerőre emelkedéséig, mint Puszta Hangja Baráti Kör működtünk.
Első nagy vállalkozásunk az augusztus 20-i városi ünnepség megrendezése volt.
2006 szeptemberében meghirdettük a kunszentmiklósi kistérség tíz települését érintő, „Ide
nekem az oroszlánt is!” című, „Ki mit tud?” jellegű vetélkedőnket, mely akkora sikert aratott,
hogy a következő évben is megszerveztük. Miközben zajlott a versenyzők toborzása, 2006.
november 16-án a Szegedi Ítélőtábla jogerős végzése értelmében, közhasznúsági fokozattal
bejegyezte egyesületünket. Ezt követően több nagysikerű állandó rendezvényt szerveztünk.
Köztük a „Csendes téli esték” című, klubszerű beszélgető sorozatunkat, melyet minden
hónap első szombatján tartunk a művészetet, irodalmat kedvelő érdeklődőknek. Elindítottuk,
és szintén havi rendszerességgel tartottuk „Szülőföldemen” című összejövetelünket, melyen
városunkból elszármazott és még itt élő hírességekkel beszélgetett Balogh Mihály akkori
alelnökünk.
A következő években rendszeresen szerveztünk gyermeknapi programokat,
kórusfesztiválokat, nótaesteket, színházi előadást, festmény és régi fotó kiállításokat,
megemlékezéseket, kemencés programokat. Gyermeknapokat rendszeresen a helyi
rendőrkapitánysággal illetve a Bács-Kiskun Megyei Vöröskereszttel közösen szerveztük. Évi
20-25 alkalommal tartottunk valamilyen programot, több alkalommal közösen a Varga
Domokos ÁMK.-val.
Egyesületünk 2011-ben szerződést kötött az Önkormányzattal a Kossuth Lajos utcai
közösségi ház üzemeltetésére. Nagyon sok rendezvényt szerveztünk itt, de sok helyi
civilszervezet is rendszeresen igénybe vette. Az üzemeltetést megkezdését követő években
önkéntesek bevonásával építettünk egy közösségi kemencét. Szabadtéri rendezvényeinken
kenyeret, kalácsot sütöttünk a résztvevőknek.
2014-től egyesületünk működteti a Kunszentmiklós-Blumberg Baráti Kört, a Szappanos
Lukács Népdalkört, a Kiss József Daloskört és a Kiskun Baráti Kört. Ezek a tagszervezeteink
egyesületünk segítségével, de önállóan végzik tevékenységüket.
2020-ban beköszöntött pandémia óta nem sok lehetőségünk volt a kitűzött céljaink
megvalósítására. A vészhelyzet megszűnésével szeretnénk újra elindítani a rendezvények
szervezését. Terveink között szerepel néhány régi sikeres rendezvény folytatása, de
gondolkodunk újakon is. Továbbiakban is szeretnénk szervezni programokat kicsiknek,
nagyoknak, gyerekeknek, időseknek egyaránt.
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Tűzoltó és Műszaki – Mentő Egyesület Kunszentmiklós
A felkutatott iratok tanulsága alapján Kunszentmiklóson 1924 –ben jött létre az önkéntes
tűzoltóság, melynek parancsnoka, a mai városi Sportközpont nevét is viselő, neves
gimnáziumi tanár, Miklóssy János volt. A tagság létszáma 40 fő volt.
Felszerelésük 1 db fatengelyes nyomófecskendő, 1 db vastengelyes nyomó fecskendő, 1 db
szívó – nyomó fecskendő, 2db fahordó, vízszállító lajt, 4 db angol dugólétra és 2 db tűzhorog
volt.
1928–ban újjáalakult a tűzoltóság a leventékből, a parancsnoka Princcel Gyula volt, aki a
községnél dolgozott. Felszerelésük, az előzőekben felsorolt eszközök voltak. A tüzet és a
tűzhöz való vonulást a harangok félreverésével jelezték. A tűz irányát a templomtoronyból a
tűzőr mutatta nappal piros zászlóval, éjszaka, pedig piros lámpással. Ebben az évben került
tagfelvételre többek között,Kiss Lajos, aki a későbbiekben a tűzoltóság parancsnoka lett.
1931. május 17. –én megalakult az önkéntes tűzoltó testület. Ekkor a parancsnok Csáki
György bor ellenőr volt. Megalakulása után a két szertáron kívül semmi más helyiség nem állt
rendelkezésükre.
Felszerelésük három fecskendő (ebből egy fatengelyes), vödrök, ásók, lapátok és kevés tömlő
volt. Védő felszereléseiket hitelből vásárolták. Pénzbeli bevételük csak rendezvényekből és a
futballmeccsekből tevődött össze.
A nyári aratás, cséplés idején a lerakodási engedélyeket a tűzoltóság vizsgálta felül házanként
és évente. Ahogy teltek az évek, úgy fejlődött a tűzoltóság és a felszerelése. Ezek közé
tartozott a tűzoltó mozdony-fecskendő a Mátrai féle kismotorfecskendő. 1935 –ben vásároltak
használt autót, amit átalakítottak tűzoltókocsinak. 1600 liter víz és 4 + 4 fő szállítására volt
alkalmas ez a szívó – nyomó fecskendő.

Tűzoltó „mozdony-fecskendő”

Ettől az időszaktól már versenyekre is jártak és rendeztek is. Az 1940–es években megjelent
egy rendelet, miszerint minden tűzoltónak el kell végezni egy altiszti tanfolyamot. Még ebben
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az évben megalakult a polgárvédelem, a háború közelsége miatt, innentől, pedig már éjjelnappal, azaz 24 órás szolgálatot láttak el a tűzoltók.
A háború kitörésétől a befejezéseséig sajnos nem maradt fenn semmiféle írásos dokumentum
a tűzoltóság működéséről.
A háború után a tűzoltóság színvonala megszilárdult, volt női csapat, színjátszó csapat és
fúvós zenekar is. Az 1950 –es évek elejétől már fizetett tűzoltók is dolgoztak
Kunszentmiklóson.

25 éves jubileumi emlék 1956.IV.15
Balról jobbra
1 sor
Bernáth Gábor, Mészáros István, Bernáth Imre, Kanyó László, Csáki György, P. Bóna Antal,
Ujvári Sándor, Baranya Sándor, Szekeres József
2. sor
Garai Lajos, Horák István, Koczka Gyula, Szekeres Lajos, Lukácsi Péter, Csörgő Ferenc,
Barb Ferenc, Gulyás Jenő, Halmai Ignácz, Harsányi József
3. sor
Gálos Ignácz, Kis László, Cirok Zsigmond
A nevek a fotón található nevekkel megegyeznek. Az akkor használatos írásmóddal kerültek
itt feltüntetésre.
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Ezekben az időkben kapott a tűzoltóság egy CSEPEL -130, köznyelven „vippon” típusú
gépkocsit, egy 1/800 és 1/400 kismotorfecskendőt.
A tűzoltólaktanya, mely a mai napig a tűzoltó egyesület tulajdona és a tűzoltóság elhelyezését
biztosítja 1967 – 1968 –as években épült.
Az 1970-es években az egyesület parancsnoka Kiss Lajos volt, ebben az időben a tűzoltóság 2
db CSEPEL-IKARUSZ 526 típusú, a kor követelményeinek megfelelő gépjárműfecskendővel rendelkezett és egy Zuk típusú tűzoltó járművel.
Az egyik gépjárműfecskendő a mai napig a Tassi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kötelékében
teljesít szolgálatot. A tűzoltóságon ügyelet csak nappal működött, éjszaka mindenki otthon
volt és vezetékes telefonon történt a riasztásuk. Az egyesületnek 60 fő tagja és 40 fő pártoló
tagja volt. Rendszeresen jártak versenyekre, több csapattal, folyamatosan 1. és 2. helyezéseket
értek el. Ebben az időben került az egyesület tagjai közé Sóbujtó Antal és Kálózi Sándor is
akik a mai napig aktív tűzoltók. Ebben a formában működött a tűzoltóság az 1980-as évek
végéig.
Nagy előre lépést jelentett a németországi Baden-Württemberg tartomány ajándéka, az 1991ben kapott Mercedes 1113B típusú tűzoltó gépjárműfecskendő, mely abban az időben
kiemelkedő színvonalú, felszereltségű és állapotú autó volt, a mai napig az egyesület
tulajdonában, működik. Teljes felújítására 2010-ben került sor.

Mercedes 1113 B
Jelenleg a tűzoltó egyesület elnöke Sóbujtó Antal. Mai formájában egy jól és folyamatosan
működő önkéntes szervezet, melynek fő célja a birtokában lévő technikai eszközök
igénybevételével a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatokban való
közreműködés.
Az egyesület szervesen együtt működik a Kunszentmiklós Önkormányzati Tűzoltó
parancsnoksággal.
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Sóbujtó Antal
A lakosság tájékoztatása a tűz elleni védekezés lehetőségeiről,
ifjúságnevelés a tűzmegelőzés fontosságáról és a tűzoltóság
hosszú múltra visszatekintő, helyi történeti emlékeinek,
hagyományainak ápolása.
Az utánpótlás nevelést vezetőségünk és tagságunk kiemelten
fontosnak tartja. E meggondolásból a laktanyánk az év több
napján nyitva áll a képzési intézmények előtt.

Bege Márton Sakk és Kulturális Egyesület
A Sakkegyesület 1991-ben alakult ÁMK Sakk Egyesület néven,
korábbi években is működött sakk klub. Létrehozója Bege
Márton tanár úr, akinek a nevéhez fűződik az Országos
Sakkfesztivál megrendezése, szervezése, több száz fős
részvétellel. 1993-ban az Ő elgondolása alapján indult az első úgynevezett sakk osztály,
országosan is az elsők között. Edző társai segítségével (Kurucsai István, Pál Imre, Marosi
Csaba, Tompa János nemzetközi mester, Örtel Endre) kitűnő sakkozókat neveltek. 1995-ben
az Országos Diákolimpián Debrecenben első lett az ÁMK csapata.
I.helyezett: Felsős leány csapata/ ők több éven át voltak bajnokok/
Gergely Éva, Gergely Nóra, Szabó Zsuzsanna, László Anita, Szabó Ágnes, Őri Ildikó.
I.helyezett: felsős fiú csapat
Tóth Gergely, Bóna Róbert, Tóth András, Végh Zoltán, Zalavári Attila
Alsós leány csapat
Bangó Ágnes, Kreisch Anita, Szőke Rózsa, Vass Edina
Alsós fiú csapat 8. lett
Borák Andor, Bangó József, Szigeti Bálint, Szilágyi Barna, Szalay Tamás,
Számos nemzetközi versenyen is részt vettek: Franciaország, Szlovákia – Besztercebánya,
Erdély,

19

1995 Országos Diákolimpia kunszentmiklósi sakkozók, akik első illetve nyolcadik helyen
végeztek Debrecen alsósor balról: Vass Edina, Kreisch Anita, Szőke Rózsa, Bangó
Ágnes,Gergely Éva, Borák Andor,Szalay Tamás,Szigeti Bálint, Szigeti Anna, BEGE
MÁRTON edző, tanár
második sor balról: Szilágyi Barna,Bangó József, Végh Zoltán, Tóth Gergely, Zalavári Attila,
Bóna Róbert, Tóth András, Szabó Zsuzsanna, Őri Ildikó,Andóczi- Balogh Ádám és a szülök
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Bege Márton Emlékverseny-Kunszentmiklós
2000-től Bege Márton halála után nehezen, de folytatódott a megkezdett munka. Az egyesület
megváltoztatta nevét, ÁMK Bege Márton Sakk Egyesület lett. Elnök Tóthné Józan Teréz /
21 éve/ A régi edzők nyugdíjba vonultak. Régi tanítvány Tóth András és Tóth Gergely
edzőként is mindent megtettek, hogy korábbi eredmények megismétlődjön. A munkának
eredményeként évek óta van megyei bajnokcsapatunk akik, az országos döntőn képviselhették
megyénket. Ők a Baksay Sándor Reformárus Gimnázium tanulói és az egyesület tagjai.
Egyesületünk tagja, Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi tanár, versvándor, Radnóti-díjas
versmondó 2010 óta több tízezer anyaországi és határon túli magyarnak tolmácsolta József
Attila, Radnóti Miklós, Arany János, Kányádi Sándor és Petőfi verseit Kassától Zágrábig,
Beregszásztól Újvidékig, Csíkszeredától Budapestig: iskolákban, színházakban, művelődési
házakban, múzeumokban, templomokban: 240 határon túli településen több mint félezer
előadással.
Irodalmi és történelmi előadásaival járt a Kárpát-medencén túl is: többek között Moszkvában,
Szentpéterváron, Prágában, Párizsban, Szarajevóban és három alkalommal utazhatott ki a
kanadai magyar közösségekbe is. Magyarországon több mint 100 településen járt, 200 feletti
előadással.
Az 1956-os Emlékbizottság kiemelt programjaként 95 kárpát-medencei település magyar
közössége, valamint Kanada, Bosznia Hercegovina és Oroszország magyar közösségei
hallhattak a Corvin közi hősökről, a „pesti srácok” szabadságért vívott harcáról. 2017 őszétől
az Arany János Emlékév hivatalos programjaként több mint száz előadást vitt a magyar
közösségekbe Arany János életéről. 2018-ban Kálló Béla szabadkai Jászai Mari-díjas
színművésszel mutatták be Arany és Petőfi barátságáról szóló színházi előadásunkat
„Szabadságharc” címmel.
Tóth Péter Lóránt 2019. augusztus 31. és szeptember 24. között a 110 esztendeje született és
75 éve meghalt Radnóti Miklós tiszteletére 850 kilométeres gyalogos vers-zarándoklatot
tartott a szerbiai Bortól Abdáig. Útja során a magyarok lakta településeken „...lélek vagyok,
élni szeretnék!” címmel pódiumműsorral emlékezett a tragikus sorsú költőre és az ártatlanul
elhurcolt bori munkaszolgálatosokra.
A Bege Márton Sakk és Kulturális Egyesület évtizede ápol kiváló szakmai és baráti
kapcsolatokat a Kárpát-medence több kulturális és oktatási fórumával, például: Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Romániai
Magyar Pedagógus Szövetség, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Vajdasági Magyar
Versmondók Egyesülete.
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Közösségi interjú
A projekt célja, hogy erősítse a helyi közösséget, a már meglévő cselekvő közösséghez újabb
embereket vonjon be és minél nagyobb számú a településért és a közösségért tenni képes és
tenni akaró csoport alakuljon. A közösségi interjúk elkészítése a kapcsolatépítés első lépése,
amelyek megalapozza a remélhetőleg sikeres közös munkát a helyi emberekkel.
A közösségi interjú célja
A közösségi interjúkkal azt a célt próbáltuk megvalósítani, hogy a település néhány vezetőjét,
közismert alakját, aktív személyiségét kötetlen beszélgetésre invitálva kialakítsuk a később
kialakuló közösségi élet aktív magját, és a segítségükkel később egy aktív és önmagáért tenni
akaró és tudó cselevő közösség jöjjön létre.
A közösségi interjú válaszai jó alapot szolgáltatnak az elkövetkezendő közösségi felmérés és
közösségi beszélgetések témáira vonatkozva mintegy konkretizálva, kiemelve a legfontosabb
igényeket.
A közösségi interjú lebonyolítása
A kérdőívek kitöltése név nélkül és önkéntes alapon történt. Az interjúk során az alábbi három
kérdés köré csoportosítottuk a beszélgetést:
- Mit jelent számára itt élni? (Mi a jó az itteni életben? Mi a rossz?)
- Min változtatna, és hogyan?
- Ön mivel tudna hozzájárulni a változáshoz?
Az interjúkészítés során tapasztalhattuk, hogy városunkban nehezen nyílnak meg az emberek
és csak a későbbiekben oldódott bizalmatlanságuk. Módszerünkben arra törekedtünk, hogy az
emberekkel kötetlen beszélgetés formájában találjuk meg a közös hangot, majd rátérve a
konkrét kérdésekre, ezekre is választ kapjunk. Az interjúk során próbáltunk minél több
korosztályt megkérdezni.
Kitöltők életkor szerinti megoszlása:
20 év alatti:3 darab

Közösségi interjú
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30-40 év: 14 darab

20

40-50 év:22 darab
50-60 év: 8 darab
60-70 év:3 darab
70 év feletti: 1 darab

Kitöltők száma

20-30év: 12 darab

15
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0
20 év alatti 20-30 év

30-40 év

40-50 év

50-60 év

60-70 év

70 feletti

Életkor szerinti megoszlás

A 20 év alattiak véleménye megoszlott már az első kérdésnél is. Volt aki úgy érezte, hogy
neki csak ez jutott, míg más élhető városnak nevezte Kunszentmiklóst. A Min változtatna
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kérdésre a szórakozási helyek és közösségi programok hiányát írták. Az utolsó kérdésre az
önkényeskedés a reklámozás volt nagyobb többségben.
A20-30 éves kitöltők a „Mit jelent Ön számára itt élni? kérdésre többségében a kitöltők a
család, barátok, szülőváros szavakat kötötték össze Kunszentmiklóssal. A kitöltők válaszai
között szerepelt a nagyobb bevásárlásra alkalmas, a szórakozási lehetőség és a családi
programok hiánya is. A második kérdésre szinte az összes ember a programok hiányát
említette. Az utolsó kérdésre sokan a „részt veszek a programokon” választ adták.
A 30-40 éves kitöltők hasonlóan a 20-30 évesek csoportjához az első kérdésre a „szeretek itt
élni”, „itt él a családom”, „itt van a munkahelyem” válaszokat adták. Szintén sokan írták a
szórakozási lehetőség hiányát. A „Min változtatna, és hogyan?” kérdésre a programok hiánya
a legnépszerűbb válasz, de a munkahelyek hiánya is felmerült több helyen is. Az utolsó
kérdésre a részvételt, szervezést és önkényeskedést írták a kitöltők.
A 40-50 éves korú kitöltők voltak a legtöbben, az ő számuk 22 volt. Ők mint családos
emberek a család, barátok, nyugodt élet szavakkal jellemezték Kunszentmiklóst. A kitöltők
közül sokan ide születtek és itt is nőttek fel. A 30-40 és a 40-50 éves kitöltők válaszai között
sok hasonlóságot lehet felfedezni a három kérdés kapcsán. Ők szinte ugyanúgy gondolkoztak
a kérdések megválaszolásánál. A második kérdésre az utak javítása, több munkalehetőség,
több program a fiataloknak, nagyobb bevásárlóközpont válaszok szerepeltek. Az utolsó
kérdésre a részvételt, a tapasztalatátadást, önkéntes munkát írták a válaszadók.
Az 50-60 éves válaszadók körében Kunszentmiklós egy megszokott hely. A család, barátok itt
is népszerű válaszok voltak. A második kérdésnél a munkahelyek bővítése, fedett uszodára
való szükség, turizmus fellendítése, utak javítása válaszok érkeztek. Az utolsó kérdésre nem
igazán tudtak választ adni a kitöltők. Aki válaszolt az a segítőkészséget és a szervezést írta.
A 60-70 éves korú kitöltők hárman voltak. Mindhárman az első kérdésre az „itt születettem”
választ adták. Mindannyian itt élték le életüket Kunszentmiklóson. A második kérdésre a piac
hiánya, utak javításának szükségessége és a fürdő felújítása válasz született. Az utolsó
kérdésre egy válaszadó írta a „szívesen megélek a régi időkről” választ, míg a másik két
kitöltő nem tudott érdemi választ adni.
70 év feletti kitöltő összesen egy darab volt. Ő arról írt, hogy itt nőtt fel és itt öregedett meg.
Elégedett a várossal, de azért egy két észrevétele lenne az utak felújításával kapcsolatban. Az
utolsó kérdésre az életkora miatt úgy fogalmazott, hogy Ő már nem igazán tud gyakorlatban
segíteni.
Szerkesztette: Kohan Adrienn, Honti Roland, dr. Sipeki Gerda
A kalendárium elkészítésében közreműködtek:
Miklósi Kékrókák Kosárlabda Egyesület, Kortárs Gasztronómiai és Kulturális Egyesület,
Közösen Bábonyért Egyesület, Miklós KC, Kiskunság Néptáncegyüttes és Néptánciskola, A
Puszta Hangja Egyesület, Tűzoltó és Műszaki – Mentő Egyesület Kunszentmiklós, Bege
Márton Sakk és Kulturális Egyesület
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