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Az Aries Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve
Az előterjesztésből megosztunk önökkel néhány adatot: 
az idei év becslése szerint az Aries által Sziget szent
miklóson ellátott valamennyi munka mennyisége emel
kedik, így a háztartások száma 16 154ről 16 355re, az 
elszállított kommunális hulladék 12 681ről 13 141 tonnára nő. A többi 
között emelkedik az intézmények száma, a lomtalanítási, az építésibon
tási hulladék mennyisége. 

Jó hír a szelektív hulladékgyűjtés tekintetében, hogy tavaly 25%kal 
emelkedett a haszonanyagbegyűjtés mennyisége, ami a lakosság kiemelke
dő aktivitását jelzi. Tavaly 78 161 kg üveghulladék, 393 120 kg vegyes mű
anyag és fémhulladék, továbbá csaknem 500 ezer kg papírhulladék haszno
sulhatott újra. A szállítási költségek egy közelebbi lerakó használatával 
csökkennek, azonban az anyag és üzemanyagköltségeket várhatóan drasz
tikus áremelkedés jellemzi majd idén. A testület elfogadta az üzleti tervet.

Az SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő NKft. 2022. évi üzleti terve
Tíz igennel a testület elfogadta a tervet, melyből kiderül, hogy a bevétel 
és kiadás összegeiben egyaránt emelkedés várható. 

Az nkft. több intézmény mellett a Városi Sportcsarnok üzemeltetését 
is végzi, tervezete magába foglalja a 2022es sportesemények, illetve 
koncertek tervezett listáját, így önök is közel pontosan megtervezhetik, 
mely napokon szeretnének szurkolni kedvenc sportegyesületeiknek, vagy 
szórakozni a zenés eseményeken. 

Keretszerződés csapadékvizekkel kapcsolatos 
kármegelőző beruházásokra
Mint mindannyian tapasztaljuk, a hirtelen esőzések alkalmával városunk több 
helyszínén probléma alakul ki. Minden ilyen esetet azonnali kárelhárítással 
megoldunk, a száraz időszakban pedig folyamatosan történnek a csatornázá
si, ároképítési munkálatok is. Hogy a haváriahelyzeteket és az azok megelőzé
sére irányuló fejlesztéseket hatékonyan folytathassuk, önkormányzatunk 
újabb vállalkozási keretszerződést köt a Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.vel. 

TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése című pályázathoz szükséges döntések
A testület 11 igennel megszavazta, hogy önkormányzatunk indul a fent 
nevezett pályázaton, mely a többi között új épület létesítését is biztosít
hatja. Városunk jelenlegi védőnői körzeteinek infrastrukturális fejlesztése 
céljából egy új védőnői épület létrehozására ad be vissza nem térítendő 
pályázatra támogatási kérelmet. Az új – városunk negyedik – védőnői 
tanácsadó épülete a terv szerint a Bucka városrész Berek utcájában, az 
Egészségház és az épülő óvoda környezetében épülne. A pályázat leg
alább két tanácsadó és egy szűrőhelyiséget magába foglaló épület, vala
mint parkoló kialakítását tűzi ki célul.

2022. évi közvilágítás-fejlesztés
Városunk közlekedés és közbiztonságának növelése érdekében elenged
hetetlen a közvilágítás bővítése, ennek kapcsán a város teljes területére 
vonatkozóan tett javaslatot Nagy János polgármester. Előterjesztésében 
53 fejlesztendő területet sorol (lásd alábbi listák), ahol 2022ben közel 
200 új LEDlámpa és 30 új oszlop kihelyezésével megtörténik a bővítés. 
Valamennyi területet lakossági igények és a szakemberek véleménye 
alapján választották. A testület támogatta a javaslatot.

ÖSSZEFOGLALÓ 
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEINEK FŐBB NAPIRENDI PONTJAI
RENDES, NYILVÁNOS ÜLÉS – 2022. ÁPRILIS 27.
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Forgalomtechnikai módosítások bevezetése a Bucka városrészben
A testület elfogadta a napirendi pontot, mely szerint a Pacsirta utca és az 
Őz köz; a Tiszafa utca és a Paprika utca, valamint a Kikerics utca és Sas 
utcának a Kikerics utca és Kamilla utca közötti szakasza kerül 
egyirányúsításra. A módosítás értelmében az utcákban új közlekedési 
táblák kerülnek ki. 

Sebességcsillapító párnák kihelyezésének módosítása
Korábban a testület arról döntött, hogy amennyiben az érintett helyszí
neken élő lakók is hozzájárulnak, 15 db sebességcsillapító párnát kíván 
építtetni 12 utcában (Vágány u. 1 db, Ady Endre u. 1 db, Komáromi u. 2 
db; Nefelejcs u. 1 db; Kolozsvári u. 2 db (egy keresztmetszetbe); Emelkedő 
u. 1 db, Komp u. 1 db, Rádió u. 2 db (egy keresztmetszetbe), Rév sor 1 db, 
Nap u. 1 db, Hold u. 1 db, Híradó u. 1 db). Egyöntetű lakossági hozzájá
rulásról, egy helyszínről, a Kolozsvári utcából érkezett visszajelzés, így 14 
helyszínen a megvalósítás tervét visszavonták. 

A határozatban szereplő helyszíneken felül újabb helyszínről érkezett 
lakossági megkeresés (Hunyadi utca 2 db). A Hunyadi utcában a lakosság 
teljes mértékben támogatja a sebességcsillapítók kihelyezését.

A később elkészülő kihelyezési tervek alapján a testület összesen 4 db 
(22) sebességcsillapító párnát kíván építtetni a Kolozsvári és a Hunyadi 
utcában.

Nagy János polgármester felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy 
segítsenek a lakókkal való egyeztetésben, hiszen, mint fogalmazott, „a 
tavalyi évben ennek hiánya miatt hiúsult meg több utcában a forgalom
csillapítók kialakítása”.

Kérjük továbbá a lakosokat, vegyék figyelembe, hogy igényléskor a 
lakossági hozzájárulás is szükséges a sebességcsillapító kihelyezéséhez.

Ingyenes lakossági LED-csereprogram
Önkormányzatunk, a képviselőtestület döntése alapján LEDcsere
programhoz csatlakozik, melyre minden olyan szigetszentmiklósi lakos 
regisztrálhat, aki szeretné ingyenesen lecserélni háztartásában a régi, 
hagyományos izzókat. Érdemes részt venni ebben a programban, mert 
LEDizzók használatával a háztartások energiafelhasználása, így villany
számlája is csökken.

A regisztráció néhány percet vesz igénybe. Nem kell mást tenni, mint 
2022. június 30ig regisztrálni a ledcsere.hu oldalon és átvevőpontként 
Szigetszentmiklóst választani. Amennyiben a regisztrációhoz segítségre 
van szüksége, keresse az önkormányzat munkatársát: Horváth Mónika 
(horvath.monika@szigetszentmiklos.hu).

Átadásátvételi pont helye: Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal, 
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos utca 2., 204. szoba.

Nyitvatartási idő: a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében (hét
fő 13.00–18.00, szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.00, péntek 8.00–12.00).

Online regisztráció weboldala és határideje:
www.ledcsere.hu, 2022. június 30ig.
Az átadópont megnyitásának tervezett ideje: 2022. július 11. 

A 12161 hrsz.-ú ingatlan 
(„Lakihegyi Szabadidőközpont” használatba adása) 

A testület elfogadta a napirendi pontot, mely szerint az önkormányzat 
saját tulajdonában álló, 6400 nmes lakihegyi ingatlant (Lakihegyi 
Szabadidőközpont területét) használatba adja a Lakihegyi Szabadidősport 
Egyesületnek. A használatbavétel feltétele a felújítás mellett, hogy a 
majdani központban az egyesület városrészi, illetve városi sport és sza
badidős foglalkozások, rendezvények, nyári táborok megvalósítását teszi 
lehetővé. Vállalja az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 
kulturális szolgáltatások, sport és ifjúsági közfeladatok ellátását, az in
gatlan megfelelő és teljes körű karbantartását, fenntartását, működteté
sét, megfelelő eszközpark kialakítását. Az önkormányzat a felújításra 
részletekben, összesen 40 millió Ft célhoz kötött támogatást nyújt. Az 
egyesület szerződésben foglaltak szerint építési naplót készít, műszaki 
ellenőrt alkalmaz, a szakképzettséget és szakipari céget igénylő munkála
tokhoz szerződést köt szakemberekkel, a beszerzést számlákkal és teljesí
tési igazolással elszámolja. A munkálatokat és a támogatási összeg fel
használását az önkormányzat városfejlesztési osztálya pénzügyileg és 
szakmailag ellenőrzi. 

A nyílt ülésekről készült videófelvételeket 
a „Szigetszentmiklós Város Önkormányzata” YouTube-csatornán, 

vagy a „Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldala” 
Facebook-oldalon megtekinthetik.



Városunk nemzetközi hírű művészének, Ádám Jenő halálának évfordulója 
alkalmából május 13án a megemlékezés virágait helyezték el sírjánál.

A szigetszentmiklósi születésű Kossuthdíjas zeneszerző, kóruskar
nagy, zenepedagógus és népdalgyűjtő 40 esztendeje, 1982. május 
15én hunyt el. 

Sírjánál Miss Nándor, az Ádám Jenő Emlékház múzeumi munkatár
sa mondott beszédet. Az Ádám Jenő nevét viselő általános iskola diák
jai és pedagógusai népdalokat, kórus és zenei műveket adtak elő a 
művész munkásságát idézve.

A megemlékezésen Pálos Annamária, a Szigetszentmiklósi Tankerületi 
Központ igazgatója, Fazekas Mihályné, a zeneiskola létrejöttének kezde
ményezője és korábbi vezetője, a Bíró Lajos Általános Iskola egy osztálya 
Noseda Tibor intézményvezetővel, és Lázár Gergő, a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház igazgatója is jelen voltak. Az emléknap koncerttel zárult 
az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI hangversenytermében.

Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2022. 6. szám2022. 6. szám4

Szigetszentmiklós, a Magyar Vöröskereszthez 
benyújtott pályázatunk eredményeként, elnyerte 
a „Humanitárius település” címet! „Ez újra egy 
olyan eredmény, amit közösen, önökkel együtt 
értünk el, hiszen az elbírálás olyan szempontok 
alapján történt, melyeknek egy része a lakosság 
együttműködése nélkül nem valósulhatna meg. 
Gondolok itt a rendszeresen, nagy részvétellel 
megtartott véradásokra, a Magyar Vöröskereszt 
munkáját segítő önkéntesekre, a járványidőszak
ban nyújtott tevékenységeinkre, az aktuális 
orosz–ukrán háborúban történt lakhatási fel
ajánlásokra és adományozásra például.

Mivel ezt a címet első alkalommal ítélték oda 
Szigetszentmiklós városának, az elismerés mellé 

most egy emléklapot kapunk, a második alka
lommal már emléktáblát avathatunk, majd a 
harmadik évben városunk üdvözlőtábláira ráke
rül a »Humanitárius település« felirat, ezzel tu
datva az ide érkezőkkel, hogy itt bizony szociáli
san érzékeny, segítőkész emberek laknak.

Köszönöm, hogy hozzájárultak ehhez a meg
tisztelő címhez, legyünk rá büszkék, és tartsuk 
meg további soksok éven át!" – mondta Nagy 
János polgármester.

A cím elnyerését igazoló oklevelet városveze
tőnk május 21én, a Humanitárius Települések 
X.  Országos Találkozóján, Szajolban vehette át 
Fodor Antalné dr.tól, a Magyar Vöröskereszt el
nökétől.

ÖNÖKKEL EGYÜTT ÉRTÜK EL
Humanitárius település címet kapott városunk

Rendhagyó véradást szervezett a Vöröskereszt szigetszentmiklósi alap
szervezete, ugyanis a Napsugár Bázisóvodában nyújthatták karjukat a 
segítők. Városunk olyan intézménye a Napsugár Ovi, melyben már a 
legkisebbek körében a humanitárius értékek és tevékenységek terjeszté
sét célozza a Magyar Vöröskereszt. A kicsik így rendszeresen találkoznak 
például az elsősegélynyújtás és az újraélesztés módszerei mellett a vér
adás menetével. Így történt ez május 13án is. Szüleik, rokonaik, ismerő
seik mellett idegenek is beléphettek az intézmény területére. Összesen 
63an adtak vért, 16an első alkalommal. 

Egy véradás akár három ember életét is megmentheti. 

Ha tehetik, jöjjenek el önök is a következő 
alkalomra, mely a Városi Könyvtár és Közösségi Házban 

június 14-én, 10 és 18 óra között lesz.

OVISOK A VÉRADÁSÉRT

ÁDÁM JENŐRE EMLÉKEZTÜNK
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Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt La ko
sokat, hogy az M0híd és a város köz
igazgatási határa között kerékpárút újul 
meg városunkban. 

Szigetszentmiklós Város Önkor
mányzata, a Pénzügyminisztérium Ke rék
párutak létesítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása Pest megye 
területén című pályázati felhívására be
nyújtott „Kerékpárút felújítása az M0-
híd és a város közigazgatási határa 
között” PM_KEREKPARUT_2018/52. azo
nosítószámú projektjavaslatával támoga
tásban részesült. Az elnyert támogatás összege 72,41 millió forint, melynek 
forrása a Pest Megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest 
Megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtandó 
célzott pénzügyi támogatás. 

A beruházás által a szigetszentmiklósi II. Rákóczi Ferenc utcával párhu
zamosan futó kerékpáros és gyalogoslétesítmények újulnak meg mintegy 
640 méter hosszúságban a 8012 hrsz. ingatlan és a város közigazgatási 
határa közötti szakaszon. A meglévő nyomvonal felújítását követően a 
szakaszon elválasztás nélküli korszerű, szakadási pontot nem tartalmazó 
gyalog és kerékpárút, valamint vegyes használatú út kerül kialakításra. 
A járda felújítása során két buszmegálló környezete is érintett, melynél a 

38, 38A, 138, 238, 280, illetve a 938as 
számú buszjáratok közlekednek. A két 
érintett megálló a Háros buszmegálló, 
illetve az Áruházi bekötőút buszmegálló.

A beruházás fő célja, hogy a Budapest 
felé tartó forgalmat is elősegítse egy 
összefüggő, Budapestig tartó, biztonsá
gos és magas színvonalú gyalogos és 
kerékpárúttal. Megvaló sulá sával a helyi 
léptékű munkába járó napi ingázó for
galom számára lehetőség nyílik alterna
tív közlekedési mód használatára, ezzel 
csökkentve a régió kivezető útjainak 

forgalmi zavarait, közlekedési dugókat, növelve a környezettudatos közle
kedést.

Önkormányzatunk a sikeresen és eredményesen lefolytatott közbeszer
zési eljárás eredményeképpen szerződést kötött a nyertes ajánlattevővel, a 
Stravaco Építőipari Kft.vel.

A beruházás kivitelezési munkálatai várhatóan 2022. május első felében 
kezdődnek meg, melyek tervezetten július hónapban befejeződnek. A mun
kálatok idejére a felújítással érintett szakaszon a kerékpáros közlekedés 
időszakosan elterelésre kerülhet. Kérjük a Tisztelt Lakosok és kerékpárosok 
türelmét és megértését.

Jó hír továbbá, hogy az idei évben elkészül a Csepeli úti kerékpárút is.

Önkormányzatunk 800 millió forint támogatást nyert új bölcsőde létreho
zására. A Bölcsődei nevelés fejlesztése című pályázatot a képviselőtestület 
rendkívüli ülésen 2022. február 21én – Nagy János polgármester sürgős

ségi indítványaként – tárgyalta. A pozitív elbírálásról május 23án értesül
tünk. A pályázat tervei szerint egy új, 48 férőhelyes, 4 csoportszobás böl
csőde megvalósítása történik meg legkésőbb 2025. június 30ig 

(A képeken a Lechner Tudásközpont által készített típustervek egyik 
látványterve, illetve a 4 csoportszobás épület vázlatterve látható.)

ÉPÜLHET AZ ÚJ BÖLCSŐDE

KERÉKPÁRÚT ÚJUL MEG SZIGETSZENTMIKLÓSON
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Szigetszentmiklós Város Önkormányzata tele
püléstervezési és építészeti ötletpályázatot írt 
ki városunk új központjának kialakítására a 
Szent Erzsébet teret és környékét érintően, 
amely eredményesen lezárult. Az ünnepélyes 
díjátadót, valamint a pályaművekből készült 
kiállítás megnyitóját tartották május 18án a 
Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A pá
lyázókon kívül a szakmai zsűri is jelen volt, 
melynek szakmai társelnöke, dr. Nagy Béla 
címzetes egyetemi tanár, vezető településter

vező. A szakmai társelnök, valamint a bírálóbi
zottság tagja, Ladányi Sándor, Sziget szent
miklós Városüzemeltetési és Környezet védelmi 
Bizottságának elnöke méltatták a pályamű
veket.

Az összes pályázat díjazásban vagy megvé
telben részesült, hiszen minden beérkezett 
pályamű tartalmazott olyan elemeket, megol
dásokat, melyeket a későbbiek során tovább 
lehet gondolni, fejleszteni.
  Az első helyezést az ADI STUDIO Kft. érte 

el, pályaművük a zsűri véleménye szerint a 
legkomplexebben jelenítette meg az új vá
rosközpont kialakítási koncepcióját, az elvá
rásoknak megfelelt, és a legreálisabb meg
valósíthatóságot irányozta elő. 

  A bírálóbizottság megosztott II. díjazásban 
két olyan pályaművet részesített, amely ér
tékelés és belső pontozás alapján nagyon 
közel álltak egymáshoz. Ők a Kettőpera 
Stúdió Kft., valamint az Opinion Builders 
Kft. A zsűri elismerését kreativitásukkal, 
innovatív gondolataikkal szerezték meg. 

A további három pályamű megvételben ré
szesült:
  Zsebe László településmérnök egyedüli szi

get szentmiklósi pályázóként innovatív, jövőt 
erősen megjelenítő javaslataival nyerte meg 
a bizottságot.

  A Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. 
mun kája letisztultságával és a város identi
tását erősítő ökumenikus zarándokház új 
turisztikai vonzerejének beemelési ötletével 
ért el sikert.

  Illényi Soma András és Janda Martin 
építészhallgatók pályaművének részletével, 
két épület építészeti megjelenítésével érték 
el a bizottság megvételi szándékát.

Gratulálunk minden nyertes pályázónak! 
Az ötletpályázat teljes dokumentációs anyaga, 
a pályaművek és a pályázók bemutatása elér
hető a https://otletpalyazat.szszm.hu web
oldalon. 

A kiállítás június 17-ig tekinthető meg 
a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. 

KIHIRDETTÉK AZ ÖTLETPÁLYÁZAT EREDMÉNYEIT
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Az ötletpályázat kiírója: 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata. 

Az ötletpályázat helyszíne:
2310 Szigetszentmiklós, Szent Erzsébet tér és környéke.

Az ötletpályázat célja: A településtervezési és építészeti ötletpályázat 
célja az volt, hogy olyan pályaművek szülessenek, melyek átgondoltságuk és 
magas szakmai minőségük alapján alkalmasak arra, hogy kiindulási alapként 
szolgáljanak az önkormányzati és magánberuházások megvalósításához, 
valamint az új városközponti fejlesztések elősegítése, a fejlesztésekhez szük
séges közlekedési, környezetalakítási kapcsolatok feltárása, új épületek elhe
lyezhetőségének vizsgálata, funkciósémák kidolgozása, továbbá a pályázók 
által a fenti feladat megvalósítása érdekében legjobbnak tartott település
tervezési, építészeti, közlekedési és környezetrendezési eszközök bemutatá
sa. Az ötletpályázat eredménye során létrejövő megoldások nem helyettesí
tik az új épületekre vonatkozó tervezési feladatot, de ahhoz támpontként 
szolgálnak, valamint az átalakuló településközpont hosszabb távú fejleszté
si koncepciójának meghatározásához járulnak hozzá. 

Az ötletpályázat 2022. január 14-én került kiírásra, április 19-i 
benyújtási határidővel. A pályázat hivatalos eredményhirdetésére 2022. 
május 11én került sor, amelyet követett a 2022. május 18i ünnepélyes 
díjátadó és kiállításmegnyitó. 

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE 
A pályaművek értékelését a Kiíró által felkért, alábbi összetételű bírálóbi
zottság végezte: 
A bírálóbizottság szavazati joggal rendelkező tagjai
Elnök: Nagy János, Szigetszentmiklós Város polgármestere. Szakmai 
társelnök: dr. Nagy Béla címzetes egyetemi tanár, vezető településterve
ző – Szigetszentmiklós Város Önkormányzata által felkért.

Tagok: Ladányi Sándor képviselő, Szigetszentmiklós Város Város üze meltetési 
és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, Gyurcsik József képviselő, 
Szigetszentmiklós Város Városfejlesztési Bizottságának elnöke, Vörös Gábor 
okleveles építészmérnök – Szigetszentmiklós Város Önkormányzata által 
felkért, Gáspár Mátyás közigazgatásszervezési tanácsadó – Szigetszentmiklós 
Város Önkormányzata által felkért, Tutervai Mátyás okleveles építészmérnök, 
a Magyar Építész Kamara (MÉK) alelnöke – MÉK delegáltja. 

A bírálóbizottság szavazati joggal nem rendelkező résztvevői 
Szakértői Bizottság tagjai:
Településtervezés: Koralewsky Anikó településmérnök, Sziget szentmiklósi 
Polgármesteri Hivatal Településrendezési Osztályának vezetője. Közlekedés: 
Pallaga Tamás okleveles építőmérnök, Szigetszentmiklósi Polgármesteri 
Hivatal Városüzemeltetési Osztályának vezetője. Építészet: Tétényi Éva, 
Szigetszentmiklós Város főépítésze. Jogi szakterület: dr. Benis Péter jo
gász, Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinetjének vezetője. 

Titkár: PintérSzövényi Eszter településmérnök, Szigetszentmiklósi Pol
gár mesteri Hivatal Városfejlesztési Stratégiai Irodájának vezetője.

Az ötletpályázat eredményeinek összefoglaló értékelése
A bírálóbizottság az ötletpályázatot sikeresnek és eredményesnek minő
sítette. A beérkezett 6 (hat) db pályamű a kiírás formai, és szinte mind
egyike a tartalmi követelményeinek teljességgel megfelelt. A beérkezett 
pályaművek szerzői a kiírás célját általában megértették. A beérkezett 
pályaművek mennyisége és minősége lehetővé tette, hogy a kiírásban 
szereplő teljes, bruttó 5 000 000 Ft összegű keret kiosztásra kerüljön. 
A bírálóbizottság az összes beérkezett pályaművet díjazásban, vagy pe
dig megvételben tudta részesíteni. 

„Szigetszentmiklós új városközpont kialakítása”
– településtervezési és építészeti ötletpályázat 2022 –

ÖTLETPÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ



A bírálóbizottság 1. díjazásban azt a pályaművet (06 bírálati sorszámú) 
részesítette, amelyik a legkomplexebben jelenítette meg az új városköz
pont elvárásaira megoldási javaslatát és a legreálisabb megvalósíthatósá
got irányozta elő.

A bírálóbizottság megosztott 2. díjazásban két olyan pályaművet (02 és 
03 bírálati sorszámú pályamű) részesített, amely értékelés és belső ponto
zás alapján nagyon közel álltak egymáshoz. Az egyiknél (03 bírálati sor
számú pályamű) a megjelenítés, az attrakció került előtérbe az ütemezhe
tőség erényével, a másiknál (02 bírálati sorszámú pályamű) pedig a jól 
megragadott tervezési koncepciója, ütemezhetősége és a megvalósítás 
realizálhatósága, kisvárosias jellege.

Megvásárlásban a bírálóbizottság azokat a pályaműveket részesítette 
(01, 04 és 05), amelyek ugyan teljességgel nem tudták a kiírói célt elérhetőb
bé tenni, de értékes részmegoldásokat tartalmaztak. Míg az egyik (01 bírála
ti sorszámú pályamű) az innovatív, jövőt erősen megjelenítő javaslataival, 
addig a másik (04 bírálati sorszámú pályamű) a letisztultsága és város 
identitását erősítő ökumenikus zarándokház új turisztikai vonzerejének be
emelési javaslatával, majd a harmadik (05 bírálati sorszámú pályamű) a be
mutatott két épület építészeti megjelenítésével érte el a megvétel szándékát.

A pályaművek rangsorolása és díjazása
A pályaművek részletes bírálatát és értékelését követő bírálóbizottsági 
szavazás alapján a következő döntés született: 
a bírálóbizottság az ötletpályázati kiírásban meghirdetett célt legjobban 
megvalósító három pályaművet I. és megosztott II. díjazásban részesí
tette. 

I. díj: 06 bírálati sorszámú pályamű, bruttó 1 500 000 Ft
II. díj: 02 bírálati sorszámú pályamű, bruttó 1 000 000 Ft
III. díj: 03 bírálati sorszámú pályamű, bruttó 1 000 000 Ft

A bírálóbizottság jelentős részeredményeket tartalmazó három pályamű
vet megvételben részesítette az alábbiak szerint: 

megvétel: 01, 04 és 05 bírálati sorszámú pályaművek, bruttó 
500 000 Ft pályaművenként.

A további oldalakon a pályázók rövid bemutatkozásának részleteit, 
illetve a bírálóbizottság bírálatainak szakmai szemelvényeit olvashatják.
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Pályázó szerző: Illényi Soma András hallgató 
– Építész Szak MSc-képzés, BME (fotón 
jobb oldalon)

Társszerző: Janda Martin hallgató – Építész 
Szak MSc-képzés, BME

PÁLYÁZÓ BEMUTATKOZÁSA

Budapesti Műszaki Egyetem Építész Szakon 
mesterképzést végző hallgatók vagyunk, Bsc
diploma végzettséggel rendelkezünk, több év 
szakmai gyakorlatot végeztünk. 

Szigetszentmiklós gyorsan fejlődő város, 
ezért szakmailag komoly kihívásként fogtuk fel a 
városközpont újratervezésének feladatát, kreatív 
felfogásban dolgoztuk át a megértett problémá
kat, akadályokat. (…) SZAKMAI BÍRÁLAT SZEMELVÉNYEK

A pályamű törekszik arra, hogy minél kisebb 
módosítással lehessen kialakítani új városköz
pontot, ugyanakkor sokkal inkább két tervezési 
terület hasznosítására vonatkozik, mint egysé
ges városközpont kialakítására. A tervezési terü
let kis részével foglalkozik, megőrizve, tovább
fejlesztve a kialakult közlekedési és közmű

adottságokat. A tervezett épületek, együttesek 
építészeti kialakítása kedvező, de nem egy több 
mint 40 000 fős város központjának megfogal
mazására törekszik. Az építészeti tömegformá
lás Szigetszentmiklós egykori falusias beépíté
sére utal, ezzel barátságos, kisléptékű tereket 
hozva létre. Nem ad javaslatot a jelenlegi úthá
lózat átalakítására, valamint a templom előtti 
kritikus térkapcsolat átformálására. A pályamű 

MEGVÉTELBEN RÉSZESÜLT – 05 BÍRÁLATI SORSZÁMÚ PÁLYAMŰ
PÁLYÁZÓ: ILLÉNYI SOMA ANDRÁS
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megőrzi a Szent Erzsébet tér kialakult forgalmi 
rendjét, a parkolási rendszer ponto sítandó, mi
vel jelenleg nem ad javaslatot a közlekedési 
rendszer átalakítására, felülvizsgálatára. A kon
cepció legnagyobb előnye a jelenlegi épített 
környezetben történő minimális beavatkozás, 
amivel jelentős költségmegtakarítás érhető el. 
(…) A környezetbarát megoldások elsősorban az 
épületek szintjén értékelhetők, de a burkolt felü

letek helyenként túlzóak. A bemutatott ábrázo
lás figyelembe veszi a fenntartható tervezés 
szempontjait. A tervezett költségek összességé
ben kedvezőek, de a beavatkozások is a kialakult 
közterületekkel határolt területeken belülre kor
látozódnak. A költségek szinkronban vannak a 
beavatkozás mértékével, ugyanakkor ez csak 
korlátozott erény, mivel a beavatkozás nem a 
teljes tervezési területre vonatkozik. Összes

ségében a pályamű értéke a (város)építészeti 
beavatkozások igényes és érzékeny megoldása, 
de nem ad javaslatot a városközpont arculatá
nak (újra)definiálására, inkább az új épületekre 
koncentrál és a meglévő adottságok figyelembe
vételével alakít ki kisebb léptékű városi tereket. 
A pályamű bemutatott épületeinek építészeti 
megjelenítése miatt a bírálóbizottság megvé-
telben részesítette.

Pályázó szerzők: Czeisz Zsuzsanna okleveles 
településmérnök,

 Pomsár András okleveles építészmérnök, 
Városy Péter okleveles építészmérnök, 
városrendezési szakmérnök.

Társszerző: Wettstein Miklós okleveles köz-
lekedésépítő mérnök, E.V.

PÁLYÁZÓ BEMUTATKOZÁSA

A tervezőiroda 1991 óta működik. Munkatársai 
korábban a nagy állami tervezővállalatoknál 
dolgoztak. Az utóbbi 10 évben megbízóik több
sége vidéki önkormányzat. 

Épületek és településrendezési tervek fele
fele részben teszik ki munkáikat: integrált tele
pülésfejlesztési stratégia, településrendezési esz
közök (szerkezeti terv, HÉSZ, szabályozás), böl
csőde, óvoda, egészségház, irodaház, műemlék
felújítás. (…)

SZAKMAI BÍRÁLAT SZEMELVÉNYEK

A templom előtti tér kialakítása erénye a pálya
műnek, ugyanakkor az új és meglévő térfalak 
együttes megjelenése esetleges. Differenciált és 
egymással kapcsolatban levő városi köztereket 
és azok rendszerét hozza létre, új funkciókat csak 
minimális mértékben helyez el, figyelembe véve 
a meglévő sportolási lehetőségeket is. (…) A dif
ferenciált közösségi terek kapcsolatrendszere jó, 
a város identitását erősítő ökumenikus zarán
dokház új turisztikai vonzerőt hoz a városköz
pontba.

A pályamű radikális közlekedési beavatkozá
saival teljes autómentesítéssel számol, aminek a 

megvalósítása kockázatos a környező úthálózat
ra háruló forgalomteher miatt (…). Kedvező, 
hogy összefüggő gyalogos és kerékpárosfelü
leteket alakít ki. A megvalósítás feltétele lenne, 

hogy előzetesen elkészüljenek azok az infra
struktúrafejlesztések, amelyek lehetővé teszik a 
közlekedési rendszer módosítását. (…) A környe
zetbarát megoldások (útburkolatok csökkentése, 

MEGVÉTELBEN RÉSZESÜLT – 04 BÍRÁLATI SORSZÁMÚ PÁLYAMŰ
PÁLYÁZÓ: POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
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fásítás, vízfelületek stb.) kedvezőek, a burkolt 
felületek egyes helyeken még túlzóak.

A tervezett költségek összességében elfogad
ható nagyságrendűek, de nem tartalmazzák a 
BajcsyZsilinszky utca kiváltásával, valamint a 
bontással összefüggő költségeket. A költségek 

magánbefektető bevonásával részben csökkent
hetők.

Összességében a koncepció elsősorban a te
lepülésközpont közösségi tereire koncentrál, 
amellyel a kiírásban foglaltakat jól megvalósítja 
és a zöldfelületet is növeli. Az ide telepítendő 

funkciók tekintetében új lehetőségeket is bemu
tat. A városközpont építészeti arculatának meg
fogalmazására tett javaslatok további finomítást 
igényelnek (…). A pályázat érdekes felvetései, 
értékes részmegoldásai miatt a bírálóbizottság 
megvételben részesítette.

Pályázó szerző:
Zsebe László településmérnök.

PÁLYÁZÓ BEMUTATKOZÁSA
Szigetszentmiklósi lakos, vállalkozó és sportedző 
vagyok, aki településmérnökdiplomával is ren
delkezik. Korábban részt vettem néhány telepü
lésfejlesztési és építészeti pályázatban mint ter
vező, illetve 3Dábrázoló és grafikai megjeleníté
sért felelős munkatárs.

„Jelen ötletpályázat jellege kapcsán mint 
magánszemély szeretném ötleteimmel a telepü
lés fejlődését és lakosainak jövőjét elősegíteni. 
Olyan koncepcióra van szükség, mely nemcsak 
napjaink problémáit próbálja megoldani, hanem 
előrelátóan már a jövő gondjaira is felkészül. Az 
új városközpontban minden új beruházásnak a 
klímaváltozásra reagálva, a lehető legnagyobb 
mértékben növényzettel fedettnek és borítottnak 

kell lennie, hogy ezzel a közismert »elbetonoso
dott« városi problémákat (forróság nyáron, der
medt hideg felületek télen, vízelvezetési gondok) 
kiküszöböljük. Ehhez nem elegendő futónövé
nyeket telepíteni, hanem az épületek szerkezetét, 
azok magasságát, fásításhoz és csapadékvíz
gyűjtéshez, illetve tároláshoz megfelelően szük
séges kialakítani. (…)

SZAKMAI BÍRÁLAT SZEMELVÉNYEK
A pályamű városszerkezeti javaslata a meglévő 
elemek kiegészítésére és továbbfejlesztésére 
épül. (…) A környezetrendezési javaslatok és az 
építészeti megjelenés nem teszi lehetővé a fel
színi terek közösségi használatát, amelyek nem 
feltétlenül szolgálják a terek közösségi igénybe
vételét. (…)  A pályamű nem kezeli a templom 
környezetének jelenlegi problémáit, de alapve
tően minden olyan funkcióval rendelkezik, amely 
egy új városközpont működéséhez és vonzóvá 
tételéhez szükséges, továbbá ezek a javaslatok 
figyelembe veszik a többgenereciós használha
tóságot, jövőbe mutató ötletekkel szolgál, 
ugyanakkor a nagyon vegyes meglévő építészeti 
környezethez történő illeszkedés helyett egy 
markánsan elrugaszkodó, futurisztikus város
központ megjelenését vetíti elő a terv. (…) 
A megvalósítás módját a koncepciónak megfe
lelően adja meg, amelyből a funkciók és azok 
elhelyezkedései szolgálják a célokat.

A közlekedési kapcsolatok fejlesztése (kerék
páros, gyalogos) kedvező, de a főútvonal elvágja 

a tervezett egységeket, kapcsolatokat, így nem 
alakulhat ki funkcionálisan összefüggő köztér
hálózat. A pályamű a jelenlegi gépjárműforga
lomra alapoz, leginkább utakban és épülettöm
bökben gondolkodik, amellyel a betervezett 
funkciók elhelyezkedése és a városközpont 
 megosztottá válik, de a gyalogosforgalom bizto
sított (…).

A terv nagy hangsúlyt fektet a változó kör
nyezeti hatások kezelésére, a zöldtetős épülettö
megei jó megoldás lehet az épületek fűtésihű
tési fenntarthatóságára.

A költségek nagyrészt az épületek megvalósí
tására koncentrálódnak, melyhez a térszín alá 
vezetett új belső út kialakításának költségei 
adódnak még nagyobb mértékben hozzá, takaré
kosságra törekszik (…). 

Összességében a kiírásnak tartalmilag meg
felel, a tervezési területet jelentősen kihasználja, 
azonban megoldásai, a megvalósítás módja a 
mai kort meghaladja, megoldásai elsősorban 
nem a külső, hanem a belső terek használatát 
részesíti előnyben, építészeti megfogalmazása 
zárt tömböket alkot, ami nem teszi lehetővé a 
nagyobb közösségi terek kialakítását. A térfalak 
rendezési javaslatainak kedvező javaslatait 
gyengítik a javasolt – ma még – futurisztikus 
megoldásokra épülő javaslatok, a jelentősen 
alábecsült költségek és egyes funkciók üzemelte
tésének várható költségei. A pályaművet újszerű 
építészeti megjelenése, továbbá értékes részlet
megoldásai miatt a bírálóbizottság megvétel-
ben részesítette.

MEGVÉTELBEN RÉSZESÜLT – 01 BÍRÁLATI SORSZÁMÚ PÁLYAMŰ
PÁLYÁZÓ: ZSEBE LÁSZLÓ
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Pályázó szerzők: dr. Kádár Bálint PhD, okle-
veles építészmérnök (É 01-4791).

Társszerzők: Dörögdy Anna hallgató – PTE-
MIK építész (MSc) munkatárs, Kertes 
Tamás okleveles településmérnök munka-
társ, Spengler Csaba okleveles építész-
mérnök munkatárs, Szigetvári Balázs ok-
leveles építészmérnök munkatárs, Ve-
reckei Szilvia okleveles építészmérnök 
munkatárs.

PÁLYÁZÓ BEMUTATKOZÁSA
Az Opinion Builders Kft. egy közel 10 éve műkö
dő tervezőiroda. Holisztikus hozzáállásunkkal és 
erős műszaki hátterünkkel idehaza egyedülál
lóan képviseljük az építészeti tervezés teljes 
spektrumát a lakóházaktól egészen a városépíté
szeti tervezésig. Nemcsak meglévő igényeket 
szolgálunk ki, hanem fontos feladatunknak tart
juk, hogy kutassuk, használjuk és megismertes
sük az új technológiai lehetőségeket a piaccal, jó 
értelemben hassunk az iparági szemléletre. 
A tervek megvalósíthatósága, a szakágak közöt
ti összhang, az üzemeltetést és fenntartást már 
az elejétől figyelembe vevő tervezés módszertan 
a gyakorlati erősségünk. Műemléki épületektől a 
legkorszerűbb parametrikus tervezői módszer
tannal létrehozott lakó és irodabeépítésekig van 
tapasztalatunk a generáltervezés összes fázisá
ban. (…)

SZAKMAI BÍRÁLAT SZEMELVÉNYEK
A koncepcióterv igényesen és radikálisan nyúl 
hozzá a területhez, jó tengelyek, értékes felületek 
alakulnak ki. A funkcionális javaslatok elfogad
hatóak, sokszínűek, amelyek a tervezési terület 
határára kerülnek. A koncepció erénye, hogy 
magas minőségű teret hoz létre a templom előtt, 
illetve, hogy a 2. ütem megépültével izgalmas 
térkapcsolatok alakulnak ki a templom előtti tér 
és az új városháza előtti tér létrejöttével. Az 
„A”  jelű terület bekapcsolása a rendszerbe jó 
gondolat, ugyanakkor az utca lesüllyesztése a 
meglévő nyomvonalon nem reális (közműprob
lémák, talajvíz stb.). Funkciók szerint mindent 

figyelembe vett, amit a kiírás kezdeményezett. 
A tervezett vízfelületek, csatornák és zöldfelüle
tek egységes teret alkotnak, a térfalak építészeti 
összehangolására javaslatot nem adott. A kon
cepció kellemes közösségi tereket hoz létre a 
gyalogosok számára.

A pályamű megszünteti a Szent Erzsébet téri 
átmenő forgalmat, ezzel párhuzamosan az aka
dálymentes gyalogos és kerékpároskapcsola
tok kialakítása érdekében különszintű kereszte
zést javasol a BajcsyZsilinszky utca érintett 
szakaszán. Részletesen vizsgálja a város közleke

dési hálózatrendszerét, feltárja az abban rejlő 
problémákat. Az átmenő forgalom megszünteté
sére vonatkozó javaslat radikális, nagy kockáza
tot jelent a megvalósítás során, a jelenlegi gép
járműforgalmat a területről a környező utcákra 
vezeti el, a templom előtti új tér átvezetésre ke
rül egy aluljáró építésével a leszakadó északi te
rületre. A koncepcióban hosszú távú megoldásra 
törekszik, ütemezve mutatja be az ábrázolt kiala
kítás megvalósíthatóságát. (…)

A pályamű fő erénye az ütemezhetőség, en
nek megfelelően minden ütemben önállóan is 
működő terek jönnek létre, és a beruházás kitel
jesedésével a komplex térkapcsolatok kialakítha
tóak. A környezetbarát megoldások (útburkola
tok csökkentése, fásítás, vízfelületek stb.) kedve

zőek, a burkolt felületek egyes 
helyeken túlzóak. Zöld fe lü
leteivel és a közpark részét ké
pező nagyvonalú vízfelületével 
kellemes, élhető környezetet 
biztosít a nyüzsgő városköz
pont látogatóinak. A költségek 
összességében magasak, de a 
tervezett költségek kellőkép
pen részletezettek, javaslatot 
adnak magánbefektetői beru
házások igénybevételére is, 

amelyek növelik a pályamű realitását, és minősé
gi épületállományt, valamint köztérkialakítást 
feltételez. (…)

Összességében a pályamű sok értékes gondo
latot tartalmaz, jó térszervezéssel. Fő erénye az 
átgondolt ütemezhetőség. (…) A városközpont 
építészeti arculatának megfogalmazására tett 
javaslatok további finomítást igényelnek. A pá
lyamű a kiírásnak eleget tesz, értékes részmegol
dásai és megjelenítése, valamint ütemezhetősé
ge miatt a bírálóbizottság a pályaművet meg-
osztott II. díjban részesítette.

MEGOSZTOTT II. DÍJ – 03 BÍRÁLATI SORSZÁMÚ PÁLYAMŰ
PÁLYÁZÓ: OPINION BUILDERS KFT.
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Pályázó szerző: Fazekas Katalin DLA okleve-
les építészmérnök és Vilics Árpád okleve-
les építészmérnök

Társszerzők: Pécsi Máté tájépítészmérnök 
(Objekt Kft.), Darida Dóra okleveles épí-
tészmérnök munkatárs – Kettőpera 
Stúdió Kft., Felföldi Lídia építészmérnök 
munkatárs – Kettőpera Stúdió Kft., 
Kovács Eszter okleveles építész tervező-
művész munkatárs – Kettőpera Stúdió, 
Szekeres Ágnes okleveles építészmérnök 
munkatárs – Kettőpera Stúdió Kft., 
Tyuskay Anna okleveles építészmérnök 
munkatárs – Kettőpera Stúdió Kft.

PÁLYÁZÓ BEMUTATKOZÁSA
A Kettőpera Stúdió alapítótervezőiként másfél 
évtizedes magyarországi és nemzetközi tapasz
talattal rendelkezünk a legmagasabb minőségű 
épületek építészeti és belsőépítészeti tervezésé
ben. Munkáink között – társtervezőként – többek 
között magyar és nemzetközi tervezési pályáza
tokon elért első helyek, kiemelt dicséretek mellet 

több díjazott megvalósult épület is szerepel. 
Nem csak családi házak, hanem nagyobb vo
lumenű középületek, műemléki felújítások terve
zésében, kivitelezésének felügyeletében is részt 
vettünk. Magyarországon az elsők között készí
tettünk minősített passzívháztervet, mely szere
pelt több, passzívházakkal foglalkozó kiadvány
ban, könyvben is.

Az Egyesült Államokban az egyik legkiválóbb 
„design firm”, Allied Works, tervezőjeként eltöl
tött két év alatt nemzetközileg is jegyzett divat
márka számára készítettünk belsőépítészeti ter
veket, valamint energiatudatos, fenntartható 
irodaházakon dolgoztunk. Jelenleg több ki
emelkedő minőségű családi ház, társasház terve
zésével foglalkozunk, valamint általunk tervezett 
XII. kerületi villaépületek kivitelezését művezetjük 
és készítjük el. (…) 

SZAKMAI BÍRÁLAT SZEMELVÉNYEK
A pályázat alaposan elemzi azt a problémakört, 
amely az ötletpályázat kiírását is indokolta. 
A  pályamű értékes környezeti analízisre épül. 
A városszerkezeti elképzelés a Szent Erzsébet tér 
átmenőforgalmának megszüntetésére épül, és 
összefüggő gyalogos „térfűzért” alakít ki, vízfe
lülettel. (…) A létrejövő térrendszer sokrétű 
hasznosításra ad lehetőséget, felvállalva azt a 
döntést is, hogy a BajcsyZsilinszky út feletti 
területet csak parkolóként veszi figyelembe. 
A pályamű környezeti elemei előremutatóak, jól 
megfogalmazottak, ugyanakkor viszonylag kevés 
épületberuházás nem jelent megfelelőnek. (…) 
A funkcionális javaslatok megjelenítik a zöld és 
a kultúra találkozását. Foglalkozik a templom és 
annak tágabb környezete formálásával. A leendő 
igazgatási épületek és rendezvényhelyszínek ki
alakítására ad lehetőséget. A városias épülettö
megek a meglévő épületekhez csatlakozó térfa
lakkal egységesítik a térszerkezetet. A környezet
barát megoldások (útburkolatok csökkentése, 

MEGOSZTOTT II. DÍJ – 02 BÍRÁLATI SORSZÁMÚ PÁLYAMŰ
PÁLYÁZÓ: KETTŐPERA STÚDIÓ KFT.
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fásítás, vízfelületek stb.) kedvezőek, a burkolt 
felületek egyes helyeken túlzóak. Megvalósít ha
tóságának legjelentősebb kihívása a megszünte
tendő út kiváltása. (…)

A koncepció megoldásai érzékenyek a kör
nyezetvédelemre és a fenntarthatóságra. Mivel 
viszonylag kevés új épületet hoz létre, így a 
költségei is alacsonyabbak, törekszik a költségek 
hatékony elköltésére, viszont a megvalósítási 
költségek tervezése túl alacsony, amennyiben a 
Polgármesteri Hivatal és egyéb intézmények is 

elhelyezhetőek lesznek a területen, további költ
ségvonzattal járhat. (…) Összességében a kon
cepció a kiírásnak megfelel. A pályamű értéke a 

részletes analízis, a látványtervek kedvező kör
nyezeti bemutatása. A Szent Erzsébet tér forgal
mának kiváltása kedvező, de a pályamű nem 
használja ki az ebben rejlő előnyöket. (…) A kon
cepció mindenképp alkalmas arra, hogy egyes 
elemei alapos átgondolást, finomítást követően 
beépüljenek egy későbbi fejlesztésbe. A pályamű 
értékes részmegoldásai, nagyon jól megfogal
mazott tervezési koncepciója és ütemezhetősége 
miatt a bírálóbizottság a pályaművet megosz-
tott II. díjban részesítette.

Pályázó szerző: Dávida Eszter okleveles épí-
tészmérnök.

Társszerzők: Bozsik Barbara településtervező 
munkatárs, Gugi Anna építész tervező 
munkatárs, Mészáros Pál építész tervező 
munkatárs, Michelisz Éva építész tervező 
munkatárs.

PÁLYÁZÓ BEMUTATKOZÁSA

Az ADI STUDIO fő profilja ma a stratégiai tervezés 
és településtervezés, de több mint 20 éves gyakor
latunk van a lakó és középülettervezésben is. Az 
építészeti tervezést komplex és integrált módon 
kezeljük, a városi stratégia és koncepciók felállítá
sától az épületek tervezéséig, megvalósításáig. 
Kiemelt területként foglalkozunk a hazai települé
sek épített környezetének kihívásaival, többek kö
zött az élhető városi turisztikai fejlesztésekkel, 
meglévő épületek értékmegőrző átalakításával, 
kistelepülések digitalizációjával, fenntartható és 
zöldfejlesztésekkel, korszerű gyakorlatok városter
vezésbe és üzemeltetésbe való integrálásával. 

Számos referenciával rendelkezünk a telepü
lési önkormányzatokkal való együttműködésben: 
a településszintű stratégiák elkészítésétől, sza
bályozási és tendertervek összeállításán át lakos
sági bevonás lebonyolításáig bezárólag. Értjük az 
önkormányzatok – és budapesti székhelyű cég
ként a Pest megyei települések – kihívásait, ezért 
tudunk projektmenedzsmenti és művezetői tá
mogatást is adni a projektek mellé. Az utóbbi 10 
évből kisebb települések településfejlesztési ter
vezését (Nadap, Iszkaszentgyörgy), különböző 

operatív programokból finanszírozott település
fejlesztési projekteket (Bodajk, Enying), TAK, 
ITS és FVSalkotást és pályázatelőkészítést 
(Enying, Mogyoród, Újhartyán), és nagy projek

tek megalapozó vizsgálatait készítettük (Déli 
Városkapu Fejlesztési Program megalapozó vizs
gálat, Európa Kulturális Fővárosa Veszprém–
Balaton regionális kutatás). (…) 

I. DÍJ – 06 BÍRÁLATI SORSZÁMÚ PÁLYAMŰ
PÁLYÁZÓ: ADI STUDIO ÉPÍTÉSZETI KFT.
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SZAKMAI BÍRÁLAT SZEMELVÉNYEK

A pályamű olyan észszerű változtatásokra tesz 
javaslatot, amelyek jelentős és radikális beavat
kozások nélkül, ütemezhetően is megvalósíthat
ják az új városközpont kialakítását, jó arányban 
alkalmazza az új zöldfelületeket és városi tere
ket, megfelelő térstruktúrákat alakít ki. A vá
rosházavárosházatér periferikus elhelyezése, 
egyes épületek funkcionális kialakítása (például: 
északi terület) további pontosítást igényel. 
A koncepció funkcionális javaslatai jól illeszthe
tőek a településközpont funkcióhoz, sokrétű, jól 
szeparált hasznosítási javaslatokat ad, például a 
templom előtt egy díszteret hoz létre, a környé
kére pedig egy új városi parkot kis tóval kialakít
va, illetve az új igazgatási központ létesítése. Az 
építészeti megjelenés kissé elnagyolt, inkább 
csak tömegvázlatjellegű, de hordozza a későbbi 
igényes építészeti megjelenés lehetőségét. 

A pályamű racionális választ ad a helyszíni 
közlekedési anomáliákra, megfelelő mértékben 
avatkozik be a meglévő közlekedési rendszerbe, 
jól átlátja a fennálló közlekedési kapcsolatrend
szer hibáit, hiányosságait. A pályamű átalakítja 
a Szent Erzsébet tér kialakult forgalmi rendjét, a 
közterületek racionalizálásával jelentős össze
függő területet nyer a templom előterében és a 
Tököli út felé vezető szakaszon. A forgalom át
szervezését a korrigált nyomvonal és a Losonci 
utca utcapár biztosítja, ami szintén kedvező 
megoldás. Létrehozza a szükséges gyalogoszó
nákat a megfelelő közlekedési kapcsolatokkal és 

a kerékpáros közlekedés korszerűsítésének lehe
tőségét is biztosítja. Egyes épületek gyalogos
forgalmat nem zavaró árufeltöltése, kiszolgálá
sa (például kávézó) és a parkolási rendszer to
vábbi finomítást igényel.

A pályamű pontosan megfogalmazza a ter
vezési területtel kapcsolatos feladatait. A meg
valósítás ütemezhető, a Szent Erzsébet tér idő
szakos lezárhatósága fő erénye a megoldás 
megvalósítása módjának. A tervezett épületállo
mány megvalósításához magántőke is bevonha
tó, így, bár magasak a költségek, de azok meg
oszthatóak az önkormányzat és a külső szerep
lők között. További erénye az összefüggő, 
ugyanakkor elemenként is jól működő városi 

terek kialakítása, megfelelő léptékű területeket 
biztosítva kisebbnagyobb szabadtéri városi 
rendezvények céljára is. Jó érzékkel vizsgálja a 
bontandó és megtartandó épületeket. A korsze
rű épületszerkezeteken túl ezzel válik „környe
zetbaráttá”. A környezetbarát megoldások, mint 
például a csapadékvízgazdálkodás, a mikroklí
ma, a növényzet stb. kedvezősége mellett a 
burkolt felületek helyenként túlzóak.

A tervezett költségek összességében ma
gasak, ugyanakkor a magánbefektetői beruhá
zásban megvalósítható projektek növelik a pá
lyamű realitását. Az ütemezhetőség biztosítja a 
költségek megfelelő tervezését, a lehetősé
gekhez igazított beruházási ütemterv megvaló
sítását.

Összességében a pályamű értéke a városköz
pont arculatának (újra)definiálása, a közlekedési 
rendszer és a terület átalakításának racionális 
átgondoltsága (…). A közlekedési rendszerbe 
történő minimális racionális beavatkozáson túl, 
a benyújtott pályaműben kialakított terek mind
egyike megfelelő térfalakkal rendelkezik. A tere
ket övező épületek funkciói kielégítik a közönség 
szerteágazó igényeit. A terek kapcsolatai megfe
lelőek, az épületek léptékei jó arányúak, illetve a 
hozzájuk tartozó parkolóhelyek a területen el
osztva megfelelő mértékben biztosítottak. 
A pá  lyamű a kiírás feltételeit szinte teljeskörűen, 
magas színvonalon teljesítette, ezért a bírálóbi
zottság I. díjban részesítette és továbbgondo
lásra javasolja.
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„Mert mi nemcsak használjuk, hanem tisztán is 
tartjuk a kedvenc folyónkat!” – a Sziget szent mik
ló si Vízi Sport Egyesület, hagyományaihoz híven, 
e jelmondattal évente két alkalommal rendezi 
meg környezetvédelmi programjait. Május 21én, 
a „Tavaszi Dunatakarításon” az egyesület tagjai, 
sportolók és lakosok bevonásával vízről és száraz
földről egyaránt végezték a Ráckevei (Soroksári)
Dunaág egyes szakaszainak – köztük a Sziget

szent miklósi Úszóláp és Tanösvény – területének 
takarítását. Idén az esőzés késleltette, de kedvét 
nem szegte a résztvevőknek. 47en indultak útnak 
gyalogosan, vagy szálltak kajakba, kenuba, zsá
kokkal felszerelkezve, hogy összegyűjtsék a vízen 
úszó, vízparton fennakadt hulladékot. Szemetet 
szedett Tóth János Öcsi világbajnok kenus és 
Rukkel László kajakvilágbajnok is. Néhány óra 
alatt egy konténernyi hulladék gyűlt össze.

„Az októberi szennyezettség mértékével ösz
szehasonlítva, a mostani mennyiség közel válto
zatlan, se több, és sajnos számottevően nem is 
kevesebb. Ez részben annak az eredménye is, 
hogy nem történt hirtelen áradás, és zárva van
nak a zsilipek” – mondta el Szabó Krisztina, az 
egyesület kommunikációs titkára.

Szigetszentmiklósi Dunatakarításon legkö
zelebb ősszel vehetnek részt az érdeklődők.

TESZEDD! SZIGETSZENTMIKLÓS!

NEM CSAK HASZNÁLJÁK KEDVENCÜKET

Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hi va
talának munkatársai és városunk lakói idén is 
csatlakoztak a TeSzedd Önkéntesen a Tiszta 
Magyarországért elnevezésű országos akcióhoz. 
Május 5én városunk négy pontján, a Tűzoltó
öbölben, a Gát utcai kiserdőben, a Barázda úton, 

valamint a Csepeli úton próbálták összegyűjteni 
az eldobált, illetve az illegálisan lerakott hulladé
kot. Csakúgy, mint az előző években, sajnos idén 
is rengeteg szemét gyűlt össze. Önkénteseink, 
sok egyéb mellett, találtak például kerékpárt, 
karácsonyfát, televíziót, de komplett konyhafel

szerelést is. A gyűjtőpontokon összegyűlt több
konténernyi szemetet az Aries Nkft. munkatársai 
szállították el. 

Rövid videót is készítettünk a szemétgyűjtési 
akcióról, melyet YouTubecsatornánkon tekint
hetnek meg.

Ismételten felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy vegyék igénybe a térítésmentes lomtalanítási akciókat, köztük 
a házhoz menő lomtalanítás lehetőségét (http://arieskft.hu/content/hu/hazhoz-meno-lomtalanitas), 

kövessék oldalainkat a legfrissebb információkért, és kérjük, ha tehetik, tájékoztassák ezekről ismerőseiket is.
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FOLYAMATOS A KARBANTARTÁS 
Összesen 11 szigetszentmiklósi játszótéren vé
geztek májusban karbantartási munkálatokat az 
Aries NKft. dolgozói. 

Több hintát és csúszdafeljárót, lábtartókat, 
kapaszkodókat, korlátokat és léceket, valamint 
zárakat cseréltek ki annak érdekében, hogy a 
gyermekek biztonságosan használhassák játszó
tereinket. 

A munkálatok júniusban folytatódnak csúsz
dák, kötélháló és rugós játékok cseréjével.

Tisztelt Szülők, kérjük önöket, hogy ha bárme
lyik eszközön hibát, rongálást, veszélyes elemet 
látnak, jelezzék a varosgondozas@arieskft.hu 
emailcímre küldött leírással, esetleg fotókkal!
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SZTÁROK AZ ÁLLATOKÉRT. Május 14én egész 
napos jótékonysági koncertsorozatot szervezett 
a közelmúltban alakult szigetszentmiklósi egye
sület, a Felidae Hungary. Az állatvédők célja 
 eleinte főként az illegális tenyészetek megszün
tetése volt, majd az ukrajnai háború kezdetekor 
a határon áthozott házi kedvencek megmentésé
re szentelték idejüket, mely segítő munkát jelen
leg is végzik. Aktuális adománygyűjtő esemé
nyükön belépőjegy helyett kutya vagy macska

eledelt kértek, az összegyűlt tápot magyarorszá
gi állatmenhelyeknek szállítják el. 

A Kéktó színpadán neves előadók léptek fel az 
állatvédelem jegyében. A gyerekeket kis vidám
parki hangulat várta, a vöröskeresztes sátorban 
pedig rajzversenyen ajándékokat nyerhettek. 

A színpadon Sári Évi, Schwartz Dávid, Singh 
Viki, Vásáry André, Csordás Tibi, Bebe, Miss Bee, 
Vincze Lilla, Tóth Andi, Takáts Tamás, Csongrádi 
Kata, Zalatnay Sarolta, Winkler Noah, DJ Do mi

nique, DR. BRS, a Dívák, a Rex Alex & Cherry, a 
Groovehouse, az Action, a Griff és a Dolly 
Plusssz együttesek léptek fel. A szervező egyesü
let felkérésére a műsorvezető szerepét Nagy 
János polgármester vállalta el, akit tiszteletbeli 
tagjának is választott a Felidae. 

A koncert látogatói összesen 1259 kg tápot, 
110 db alutasakos és 442 darab dobozos konzer
vet, valamint 14 rúd szalámit gyűjtöttek a men
helyeken lévő állatok számára.

TAVASZI VIRÁGÜLTETÉS A SZEBB KÖRNYEZETÉRT

A tavaszi virágültetés keretében az Aries 
Nonprofit Kft. a fenntartásában lévő zöldterü
leteken tervezi színesíteni a város
képet. Az ősszel ültetett ár
vácskák kiszedését követően 
új egynyári növények dísz
lenek majd a parkokban, 
körforgalmakban, virág
ágyásokban és virágládák
ban. Május végétől érde
mes figyelni a kiültetésre 
kerülő virágokra, melyek a vá
ros összképét pozitívan fogják be
folyásolni.

A munkálatokat 1185 m2nyi területen vég
zi társaságunk. Elsőként a tavalyi ültetésű egy

nyári növényeket távolítjuk el, majd az ágyáso
kat a talaj átforgatásával előkészítjük az új vi
rágok fogadására. Ezzel nemcsak megteremtjük 
az ideális minőségű talajszerkezetet az újonnan 
kiültetésre kerülő növényeknek, hanem a gyo

mokat, a kárvetőket és azok lárváit is eltá
volítjuk a földből, melyek egyébként 

komoly károkat okozhatnak a virág
ágyásokban. Ezután – ahol szükséges 
– a tápanyagszegény földet marha
trágyával kevert karámfölddel töltjük 
fel. Csak a szakszerű talajelőkészítés 

után kezdik meg munkatársaink a nö
vények kiültetését. Társaságunk ebben az 

évben közel 14 000 tő virággal fogja beültet
ni a virágágyásokat. 

Különlegességként egy új virágkompozíció
val is készülünk, amely a Városi Könyvtár és 

Közösségi Háznál lesz látható. Reményeink 
szerint ez majd tovább emeli ennek a kiemelt 
területnek a szépségét és a hangulatát.

Természetesen a virágok kiültetésénél nem 
ér véget a munkánk, hiszen szépségük csak ak
kor maradandó, ha vigyázunk rájuk, ápoljuk és 
kezeljük őket. Bízunk abban, hogy a jövőben is 
sikerül megvalósítani a virágosítással kapcsola
tos ötleteinket, terveinket, elképzeléseinket, hi
szen egy városban fontos feladat a természetes 
környezet szebbé tétele. Reméljük, hogy ezzel a 
szemet gyönyörködtető, kulturált, rendezett 
környezettel, a színpompás virágokkal elnyerjük 
a lakosság tetszését. 

Csáky Bernadett 
városgondozási egységvezető
Aries Nonprofit Kft.
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Városi anyák napi ünnepségre hívtuk a szigetszentmiklósi anyukákat, nagy
mamákat, dédnagymamákat az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI 
Hangversenytermébe. Az elmúlt két évben sajnos nem lehettünk együtt ezen 
a szép ünnepen, felemelő volt látni, ahogy megtelt a terem, és a Pitypang 
Óvoda Napraforgó csoportjának kedves előadásával elkezdődött a műsor. 
A legkisebbek után az immár 20 éves Csillag Születik Énekiskola növendékei 
és vezetőjük, Junek Adrienn léptek színpadra, egy ABBAslágert, valamint a 
Bagossy Brothers Zenekar népszerű dalának feldolgozását adták elő. 

Nagy János polgármester anyák napi gondolatait osztotta meg, majd a 
születésnapos nagymamákat köszöntötte a színpadon: Ferenczy Károlynét, 

György Imrénét, valamint Tóth Lászlónét, ők mindhárman a 80. évüket 
töltötték be e hónapban. A Városi Anyák Napja záró akkordjaként az Ádám 
Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola musicalosztályának 
összeállítását láthattuk, slágereket, musicalrészleteket és verseket adtak 
elő. A vastaps mindent elmond az ünnepségről. Búcsúzóul Nagy János vi
rágot ajándékozott a megjelent hölgyeknek.

Tekintsék meg önök is a 2022es anyák napi ünnepségről készült ké
peinket Facebook és weboldalunkon, illetve a Szigetszentmiklós Város 
Önkormányzata YouTubecsatornánkon, a „Szigetszentmiklós Városi anyák 
napi ünnepség 2022.” címszavak beírásával.

ANYA CSAK EGY VAN, ÜNNEPSÉG TÖBB

A városi ünnepég mellett a nyugdíjasklubok is köszöntötték az anyukákat, vala
mennyien a Városi Könyvtár és Közösségi Házban gyűltek össze. 

Április 26án az Őszirózsa Nyugdíjas Klub remek hangulatú műsorának elején 
Nagy János polgármester egy József Attilaverssel köszöntötte az édesanyákat, majd 
további verseket hallhattunk Balczer László, Szabán Zsuzsa, Ozsváth Ferenc és Zá
henszky Ágnes előadásában. Színpadra lépett az Ezüsthárfa énekkar is, végül Patai Éva 
és férje egy csodálatos bécsi keringővel tette varázslatossá az anyák napi délutánt.

Nemcsak az édesanyákat, hanem a szülinaposokat és a férfiakat is köszöntötték 
május 4én a Lila Akác Nyugdíjas Klub tagjai között. A színházterem egy órára igazi 
vidám színpaddá alakult, hiszen a vicces sztorik, a nevetés és felcsendülő slágerek kitű

nő hangulatot teremtettek, köszönhetően NémediVarga Tímea színművésznőnek, 
valamint Nagy János polgármesternek. A köszöntők mellől a virágok sem maradhat
tak el. 

Május 19én tartotta ünnepségét a Szigetszentmiklósi Német Nemzetiségi Klub. 
Polgármesterünk német nyelven, verssel köszöntötte az egybegyűlteket. Kovácsné 
Juhász Lídia és Záhenszky Ágota klubtagok szintén szavaltak, a klub férfi kórusa pedig 
dalokkal ünnepelte a hölgyeket.
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Az első nyilvános rendez
vény az 1987es majális 
volt. Az évforduló kap
csán idézzük fel, honnan 
kapta a helyszín a nevét, 

és milyen hangulata volt az első 
eseményeknek!

A 20. század első negyedében vá
sárolta meg a mai szabadidőparknál 
kicsit nagyobb területet egy Pfandler 
Mihály nevű magánvállalkozó, hogy 
sóderbányát létesítsen. Az akkor még 
a HÉVsínekig tartó területről vasúton 
szállították el a kézzel, fáradságos 
munkával kitermelt sódert.

Körülbelül tizenöt évnyi bá
nyászkodás után a talajvízzel meg
telt tóban Tárnok Ferenc tulajdonos 
fürdőt létesített, ekkor kapta nevét 
is a mederben meggyűlt szép kék 
vízről. A munka nyomán eredetileg 
három különálló állóvíz keletkezett, 
ezek közül kettőt betemettek, a te
rület köré pedig fákat ültettek. 
A mesterséges tó mellé fürdőkabi
nokat létesítettek, és beton lépcső
vel biztosították a vízbe való köny
nyű bejutást. A tóparton egy tiroli 
házat húztak fel, ahol vendéglő 
működött, a tóba pedig a horgá
szok legnagyobb örömére halakat 
telepítettek.

Amikor az 1950es években el
kezdték építeni a lakótelepet, bené
pesült a környék, az egyre 
népszerűsödő tóra pedig a Csepel 
Autógyár vezetősége még vízi szín
padot is épített. 1964ben a falu 
700. évfordulós ünnepségeit is itt 
tartották május 1jén. A Jegenye 
utcában az épülő lakótelep gyerme
kei számára szükségiskolát építet
tek, melyből a végleges iskola elké
szültével három termet az újonnan 
induló Helytörténeti Gyűjtemény 
kapott meg 1966. május 1jén.

A Községi Tanács döntésére a 
Csepel Autógyárban bővülő kikap
csolódási lehetőségek miatt 1967
ben egy hét alatt betemették a ta
vat. A tó eltűnésével megszűnt a 
kikapcsolódás lehetősége, és két 
évtizedre a hatholdas terület parla
gon maradt…

Szigetszentmiklós 1986ban ka
pott városi rangot – ezzel együtt 
fokozatosan létre kellett hozni azo

kat a létesítményeket, amelyekre 
egy városnak szüksége van. 
Szigetszentmiklóson ekkor még 
nem volt olyan művelődési intéz
mény, ahol színpadhoz kötött kul
turális programokat lehetett volna 
tartani – szükség volt tehát egy 
helyre, ahol legalábbis szabadtéri 
rendezvényeket lehet szervezni. 
Kapóra jött az évtizedek óta bete
metett, szeméttel elhalmozott 
Kéktó területe.

Az akkori KISZtitkár irányításá
val helyi fiatalok társadalmi mun
kában takarították ki a Kéktót. Több 
mint száz teherautónyi szemetet, 
sittet szállítottak el. Felszabadult a 
régen volt tó medre, és kialakult a 
ma is jól ismert teknő – akkor még 
a színpad és az ikonikus sziluett 
nélkül.

A terület adottságait kihasználó 
első rendezvény harminc évvel ez
előtt, 1987ben a majális volt. 
A színpadon neves előadók váltot
ták egymást, mint például a 
Mikroszkóp Színpad tagjai, vagy az 
akkoriban jól ismert Kemény Henrik 
bábjátéka, de a fellépők között ott 
volt például a 100 Folk Celsius. 
Korszerű technika hiányában a 
hangosítást a P. Mobil Kulturális 
Kisszövetkezet biztosította Schuster 
Lóránt vezényletével egy teherautó
ról. Eközben a fennmaradó hatal
mas területen sportversenyek zaj
lottak: sakkszimultán, karate, birkó
zás, és természetesen foci. 

A recept bevált, és a következő 
években is újra és újra megrende
zésre került a népszerű majális, a 
rendszerváltás után már politikai 
beszédek nélkül. Az évek alatt foko
zatosan kialakult a ma is működő 
műsorrend: a sportolók és a gye
rekfoglalkozások délelőtt, a zeneis
kola fúvószenekara, a mozgásos
táncos, gyerekeknek szóló színpadi 
program délután, késő délutántól 
kora estig pedig a sztárfellépők 
műsorai szórakoztatják a látogató
kat. Közben az egyre jobban szapo
rodó egyesületek, civil szervezetek 
is megjelentek sátraikkal, saját 
programjaikkal, valamint önálló 
programjaikkal a pártok is képvisel
tették magukat.
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IMMÁR 35 ÉVE VÁRJA LÁTOGATÓIT 
A KÉKTÓ SZABADIDŐPARK

Miss Nándor, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház múzeumi munkatársának írása

Képeinken:
1. Kavicsbányászat ladikról 1927ben 
2. A Kéktó fürdőzőkkel az 1940es években 
3. Temetik a tavat 1967ben 
4. Az 1988as majális programja a jól ismert színpadon 
5. Gáspár Lacikoncert 2022ben, a Miklósi Majálison
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Június 11., szombat  18.00–23.00
Tanévzáró koncert
Fellép: Soulwave 
Koncertkezdés: 21.00
Kísérőpogramok: Grafitiverseny; Tablóverseny
A belépés ingyenes! 
Helyszín: Kéktó Szabadidőpark

Június 18., szombat  20.00
Nemcsak Jazz Klub Nyáresti koncert:
Fellép: Canarro
Tagok. Sidoo Attila – gitár, Szakál Tamás – hege
dű/ének, Marosi Zoltán – harmonika,
Jakab Viktor – gitár, Soós Márton – bőgő
Helyszín: Garden Café kerthelyisége

Június 25., szombat
Magyar–Finn Baráti Kör
Juhannus ünnep
Helyszín: Buga Iskola udvara

Június 24–26., péntek–vasárnap
Szabadtéri Színházi Hétvége 2022

Június 24., péntek 20.30
Budapest, Te! zenés városnézés 
Rendező: Pelsőczy Réka

Június 25., szombat 20.30
Kaktuszvirág – vígjáték (+16) 
Rendező: Novák Eszter

Június 26., vasárnap 10.00
Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas pa-
gonnyal? – mesemusical
Rendező: Háda János

Június 26., vasárnap 20.30
Jöhetsz Drágám! – vígjáték 2 részben
Rendező: Háda János
Jegyár: 15003500 Ft/fő
Helyszín: Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti 
téren kialakított szabadtéri színpad, Sziget szent
miklós, Tököli u. 19.

Július 4–8., hétfő–péntek  8.00–16.00
IV. Kerámia-Kézműves Napközis Duna-parti 
Tábor
Jelentkezés, érdeklődés: varosi.galeria@sargahaz.
com
Info: 0620/9935955; www.facebook.hu/varosi.
galeria

Helyszín: Önkormányzati Üdülő, 2310 Sziget
szentmiklós, Ádám Jenő sétány 89. 
A tábor helyszíne közvetlen a Dunaparton talál
ható, inspiráló környezetben. Dunában való für
désre nincs lehetőség.

Július 15., péntek 20.00
Nemcsak Jazz Klub Nyáresti koncertek
Fellép: SoulBlaster
Lüktető funkyritmusok, brutális fúvósszekció és a 
funk & soul éra legnagyobb dalai, a zenekar élén 
a szigetszentmiklósi Török Viktorral.
Helyszín: Lóbár vendéglő kerthelyisége

Augusztus 12., péntek  20.00 
(esőnap aug. 14.)

Nemcsak Jazz Klub - Nyáresti koncertek
Fellép: Jumping Matt and his Combo 
Helyszín: Lóbár Vendéglő kerthelyisége

Augusztus 15–20.  hétfő–szombat
Summerfest Nemzetközi Folklór fesztivál 
Sziget szentmiklós
A fesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet nemze
ti folklórkincseinkre. Idén 6 napon keresztül vár
juk látogatónkat minden este színvonalas kon
certekre, táncbemutatókra!

Augusztus 15., hétfő 16.00
Bolgár–Német est. Vendég a Pomázi OPANKE 
Táncegyüttes

Augusztus 16., kedd 20.00
Csík zenekar koncertje

Augusztus 17., szerda 20.00
Taven Baxtale!
Legyetek szerencsések! – A Fitos Dezső Társulat 
fergeteges táncszínházi előadása

Augusztus 18., csütörtök 20.00
Magyar Gála – NapraforgókKéveRőzse
SzigetTököli Délszláv Együttesek részvételével
Fellép a Bara Zenekar és Gersy Lili és zenész ba
rátai, növendékei

Augusztus 19., péntek 20.00
„Ásó, kapa, nagyharang” Menyegző a Kárpát
medencében, Jászberény, Debrecen, Nyíregyháza 
Százhalombatta, Szekszárd és Budapest nagyhírű 
együtteseinek 200 táncosa előadása két kiváló 
vőfély közreműködésével.

Augusztus 20., szombat 20.00
Szent István király napi ünnepség
Örökség zenekar koncertje
További információ és jegyár: www.summerfest.
szigetszentmiklos.hu 
Helyszín: Fesztiválszínpad, Városi Sportcsarnok 
(aug. 15–19.); Szent Erzsébet téri parkoló (aug. 
20.), Fesztiválsátor, Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház előtti parkoló, Városi Könyvtár és Közösségi 
Ház, Aula Galéria

Augusztus 15–20., hétfő–szombat
Gyermekek Summerfestje
A fesztivál ideje alatt a gyerekeket is számos 
programmal várjuk! A mesekoncertek, gyermek
előadások mellett táncházzal, kézműves foglalko
zásokkal, népi játékokkal várjuk a kicsiket. 
Augusztus 20án 10.00től KisDuna Családi Nap 
a Dunapartonm a hajóállomásnál. Fellép a 
Kolompos együttes, lesz Berebe Játszóház, 
kézműveskedés, élménytúra a tanösvényen, hajó
kázási lehetőség 15 óráig.

Augusztus 15–20., hétfő–szombat
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál 
Szigetszentmiklós
A magyar kékfestő – Hungarikum kiállítás

Minden belépődíjas rendezvényünkre jegyek elő
vételben vásárolhatók a Városi Könyvtár és 
Közösségi Ház információján és a jegy.hu ol
dalon!

A Csepel Autógyár Gyártmánymúzeum április és 
október között előzetes bejelentkezés alapján lá
togatható.

A Városi Könyvtár és Közösségi Ház hétfőtől 
csütörtökig 11től 18ig, szombaton 9től 13ig 
tart nyitva, és továbbra is elérhető Ablakot nyi
tunk a világra programunk, melynek keretében 
hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között ablakos 
kölcsönzésre is van lehetőség.

A Helytörténeti Gyűjtemény és Ádám Jenő 
Emlékház előzetes bejelentkezés alapján látogat
ható.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendezvényeink az érvényes járványügyi szabá
lyok szerint látogathatók!

2022. júniusi, júliusi és augusztusi programajánló

Szigetszentmiklós Önkormányzatának lapja  2022. 6. szám2022. 6. szám



21

ÚJRA ITT A „NAGY” CSAPAT! Az ország legered
ményesebb csapata lett a Sziget Sport Club sza
badfogású csapata az április végén rendezett fel
nőtt szabadfogású birkózó országos baj nokságon. 
Sporttörténelmi sikert értek el a Zsivnovszky 
György és Tomin Márton által irányított sziget
szentmiklósi birkózók. A Kozma István Magyar 
Birkózó Akadémián rendezett obn mindhárom 
fogásnemben képviseltették magukat a miklósiak, 
de szabadfogásban a 86 kgban versenyző Nagy 
Mihály bajnoki címének, a 79 kgos Nagy 

Zsombor ezüstérmének, valamint a nehézsúlyú 
Nagy Mihály és Tóth Rafael bronzérmeinek kö
szönhetően csapatban a klub történetében elő
ször sikerült elhódítani az országos trófeát. 
A  csa  patelsőséghez Tomin Márton 5. és Márai 
Kende 8. helyezése is hozzájárult. A nőknél Márai 
Csenge bronzérmet szerzett, kötöttfogásban 
Petrovics Dejan 4. helyezést ért el. A klub színei
ben Ebbronzérmet szerzett Nagy Mihály a máso
dik bajnoki címének megszerzése után az idei or
szágos bajnokságon fejezte be aktív pályafutását.

A Szigetszentmiklósi Vízisport Egyesület nagy 
lendülettel vágott bele az idei kajakkenu ver
senyszezonba! Évek óta rendszeres résztvevői 
vagyunk az MKKSZ által rendezett Hazai Vizeken, 
Evezzitthon.hu rendezvénysorozatnak. Május 
7én új helyszínen, Győrben, a Mosoni-Duna-
beevezésen 16 egyesületi tagunk szállt vízre az 
extrém 75 és 45 kmes távon, és a hagyományo
sabb 16 és 8 kmes távon. 

Eredményeink: 
  75 km Hajdú István–Maróti István kenupáros 
  46 km versenykajak1, részt vett Törteli 

Ferenc (4. hely), Agócs Dániel (6. hely)
  16 km Rukkel László, Liptai Vera, Igonda 

Réka, Víg Géza túrakenu, vegyes csapat I. hely

  16 km Pintér Dániel túrakajak I. hely
  16 km Szabados Gábor túrakajak III. hely
  8 km Z. Szabó Krisztina túrakajak I. hely
  8 km Vígh János túrakajak II. hely
  8 km Patai Ágnes, Szabó Richárd túrakajak 

csapathajó I. hely
A verseny remek hangulatban, ideális időjárás
ban zajlott, csak az eredményhirdetéskor zúdult 
ránk egy frissítő zápor.

A következő héten, május 14én a hagyomá
nyos Nagy-Duna-beevezéssel folytattuk az 
éremszerzést Dunakeszin, ahol 11 benevezett 
versenyzőnk indult. A jól ismert helyszínen ra
gyogó napsütés és váratlanul heves szél fogadta 
a résztvevőket. Mindent leküzdve, kitartóan da

colva a széllel és a hullámokkal, sikeresen teljesí
tettük a versenytávot. Gratulálunk a nyertesek
nek és a sportegyesületünk versenyzőinek:
  Hosszú táv, 24 km, Igonda Ráka, Igonda 

László, Boros Zsuzsa, Víg Géza túrakenu ve
gyes csapat II. hely

  Rövid táv, 8 km túrakajak férfi1, Pintér 
Dániel II. hely 

  Rövid táv, 8 km túrakajak női1, Z. Szabó 
Krisztina II. hely

Lapzárta utáni, következő verseny: május 28., 
Tisza-tó, Sarud, ahol hasonló létszámmal, lelke
sedéssel, és ismét dobogós helyezésekkel szeret
nénk büszkélkedni! (Z. Sz. K.)

ARANY- ÉS EZÜSTESŐ
– egyesületi beszámoló –

VILÁGKUPA EZÜSTÉRMES A MIKLÓSI ÖT TU-
SÁZÓ. Május 1jén vegyes párosban Kasza Róbert 
és a szigetszentmiklósi Erdős Rita a dobogó máso
dik fokán állhatott a Budapesten rendezett öttusa 
felnőtt Világkupaversenyen. A magyar páros ví
vásban, lovaglásban, futásban és lövészetben har
madik, úszásban hetedik helyen végzett, így össze
sítésben második helyen zárták a versenyt. Erdős 
Rita már tavaly is kiválóan szerepelt a felnőttvilág
bajnokságon, akkor bronzéremmel gazdagodott. 
Kiemelkedő sporttevékenységéért 2021ben váro
sunk önkormányzatának elismerésében is részesült. 

(Fotó forrása: Hungarian Modern Pentathlon/Magyar Öttusaszövetség) 

BAJNOKOK A MIKLÓSI KÉZIS LÁNYOK 

A Szigetszentmiklós Női Kézilabda Sportegyesület 
felnőtt női csapata nyerte az idei év NB II. Déli 
csoportban a bajnokságot!

Az SZNKSE 27 éves fennállásának legnagyobb 
sikerét érték el a lányok, egyedülálló teljesítmény 
lenne, ha felkerülnének az NB I/Bbe. Ehhez azon
ban még rögös út vezet, hiszen az idei évtől vál
toztak a szabályok, nem lesz automatikus a felju
tás. Ahhoz, hogy bekerüljenek az első osztályba, 

osztályozót kell játszaniuk az NB I/B középmező
nyének egyik csapatával. A miklósi lányok május 
15én játszották utolsó hazai meccsüket, a Vecsés 
csapata ellen győztek 2826ra. Ugyan még van 
egy idegenbeli mérkőzésük, de matematikailag 
már elvehetetlen tőlük a bajnoki cím. A találkozó 
után az egyesület szakmai stábja mellett, Ladányi 
Sándor önkormányzati képviselő, városunk 
Ifjúsági és Sport Bizottságának alelnöke is kö
szöntötte a bajnokcsapatot. Az aranyérmek még 
nem kerültek kiosztásra, mert a szabály úgy szól, 

hogy hivatalosan csak az utolsó mérkőzés után 
hirdethetnek bajnokot és kerülhet a nyakukba a 
győzelmet jelentő érem. 
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A futsal csapatjáték, így eredmé
nyességét közösen adják a játéko
sok, edzők, és maga az egyesület, 
amiben létezik. Időnként mégis 
vannak kisebb mérföldkövek, ami
kor egy pillanatra meg kell állnunk 
és tisztelegnünk egyegy egyéni si
ker előtt, hiszen ezek az egyéni si
kerek összeadódva hatnak ki újból 
és újból a csapatra.

A Szigetszentmiklós Futsal 
2016 óta íródó történelmében most 
épp egy ilyen mérföldkőhöz érkez
tünk! Egyik saját nevelésű játéko
sunk, Mayer Levente elsőként és 
egyszerre érte el a 100 mérkőzésen 
való pályára lépést és a 100 rúgott 
gólt egyesületünk színeiben!

Óriási teljesítmény ez, főleg an
nak tükrében, hogy az elmúlt hat év 
alatt, NB Iben, NB IIben és NB 
IIIban is nagyszerű futsalosok és 
labdarúgók öltötték magukra egye
sületünk címeres mezét.

Levente a Szigetszentmiklósi TK 
(6 mérkőzés), majd a Tököli VSK (15 
mérkőzés) színeiben kezdett futbal
lozni nagypályán. Ezekben az egye
sületekben összesen 21 mérkőzésen 

lépett pályára és 1 gólt lőtt. Tizen
három éves korában igazolt egye
sületünkbe, de a futsallal már akkor 
is jó barátságban volt, hiszen álta
lános iskolai csapatában testneve
lője (Estók László) – későbbi edzője 
– folyamatosan és sikeresen szere
peltette a korosztályos diákolimpiá
kon, valamint a körzeti és területi 
futsalversenyeken.

Egyesületünk színeiben először 
2018. szeptember 8-án (14 éve
sen) lépett pályára egy első osztályú, 

U17es futsalbajnoki mérkőzésen a 
Dunaújváros Futsal csapata ellen, és 
mindössze a 3. percig kellett várni, 
hogy első gólját megszerezze. Ugyan 
ezen a hétvégén saját korosztályá
ban, a Pest megyei U15ös első 
osztályú futsalhétvége FC Dabas el
leni mérkőzésén kezdte meg igazi 
pályafutását, ahol szintén a 3. perc
ben szerzett gólt. Első futsalos sze
zonjában, centerjátékosként azonnal 
26 gólig jutott. Második és harmadik 
évében védekezőbb szerepkörben, 

többnyire biztosítóként játszott, de 
így is mindkét szezonban 1212 gólt 
lőtt az ellenfeleinek.

A jelenleg futó szezonban mind 
technikailag, mind taktikailag be
érett a játéka, amit csapatkapitány
ként az U18as első osztályú és az 
NB IIIas bajnoki mérkőzéseken is 
rendre bizonyít. Az eddigi három 
leggólgazdagabb mérkőzését is eb
ben a szezonban játszotta. Novem
berben Érden az AC Villám NB IIIas 
felnőttcsapatának hatszor, decem
berben hazai pályán a Sárvár U18as 
csapatának ötször, majd idén január 
végén Pécsen, a Pécs U18as csapa
tának hétszer zörgette meg a háló
ját. 2022. április 18-án az U18 
első osztály Nyugati csoportjának 
Airnergy elleni mérkőzésen meglőtte 
idei 50. (majd 51.) gólját is, amivel 
egyesületünk első „századosa” 
lett!

Szívből gratulálunk neki és bí
zunk abban, hogy soksok éven át 
erősíti még csapatunkat hasonlóan 
szép és eredményes játékkal!

(Szigetszentmiklós Futsal beszá
molója)

A sport iránti elkötelezettségem miatt szerettem volna valami új – nem 
vagy kevéssé ismert – sportágat beemelni városunk sportéletébe. A végle
ges döntést a gyermekkori élményeim hatására hoztam meg, és 2011ben 
megalapítottam az Unihockey Szigeti Rókák Sport egyesületet, melyben a 
floorball és a jégkorong egyaránt helyet kap, mint két egymást kiegészítő, 
átjárható és élvezhető sportág. Így adódott a lehetőség, hogy a 2011/2012
es tanévben beneveztem a Kispályás Floorball Diákolimpiára azt a marok
nyi gyereksereget, akikkel akkor megnyertük az első diákolimpiai aranyér
münket. És most ők, az akkor második osztályos tanulók idén érettségiznek. 
Azóta is minden évben a Diákolimpián felállhattak a dobogó legfelső foká
ra, ami példátlan az egész országban. Az eltelt 11 évben a Diákolimpia 
Országos Döntőiben összesen 11 aranyéremmel gazdagodott ez a csapat. 

Náluk a siker egyik kulcsa az volt, hogy a József Attila Általános Iskolából 
mindenki a Batthyány Kázmér Gimnáziumban folytatta tanulmányait. 
Ennek köszönhetően az elmúlt években is sikerült egyben tartani a csapat 
magját – Fodor Attila, Fodor Dávid, Sándor Tamás, Szabó Ákos, Szabó Máté  
–, akik ezt a hihetetlen teljesítményt letették az asztalra. A floorballsport 
iránti szeretet, az alázat, az akarat, a kitartás, a csapatszellem hozta meg 
az évek sikereit. A középiskolai diákéveik utolsó országos diákolimpiai dön
tő mérkőzésein – 2022. április 20án – a Szigetszentmiklósi Városi Sport
csarnokban, hazai közönség előtt is bebizonyították, hogy ők az ország 
legjobb és legeredményesebb csapata. Felkészítő tanárok és edző: Sándor 
Enikő, Bertáné Palatics Mária. 

(Sándor Csaba elnök beszámolója)

MAYER LEVENTE „SZÁZADOS” LETT

AZ ORSZÁG LEGSIKERESEBB 
FLOORBALL DIÁKOLIMPIAI CSAPATA A MIKLÓSI
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A lapban közölt információk lapzártánk idején aktuálisak. 
A legfrissebb hírekért kérjük, kísérjék figyelemmel 
a www.szigetszentmiklos.hu weboldalt vagy Facebookon 
a Szigetszentmiklós Város Hivatalos Oldalát, 
illetve a buszmegállókban kihelyezett InfoPontok tartalmát. 

A programváltozás jogát valamennyi rendező intézmény fenntartja!
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Kerekes Dóra – Reinholcz Tamás; Király Brigitta – Aszalos Zoltán Attila;
Hegyi Judit – Csesztanovits István
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SZIGETSZENTMIKLÓSI GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE: 
23. hét: június 6–12., Kígyó Gyógyszertár; 24. hét: június 13–19., Elixír 
Gyógyszertár; 25. hét: június 20–26., Melissa Gyógyszertár; 26. hét: június 27.–
július 3., Szent Miklós Gyógyszertár; 27. hét: július 4–10. Regina Gyógy szertár.
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üzletsor; Melissa Gyt.: 24/517040, Petőfi S. u. 12.; Regina Gyt.: 24/540915, 
Tököli u. 99.; Szent Miklós Gyt.: 24/365700, Radnóti u. 4.
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