
 

 

„Nyitott szemmel Szigethalmon” 

-pályázati felhívás- 

 

2013. novemberében fotópályázatot hirdettünk „Szigethalom télen” címmel. Ezt 
tekinthetjük pályázati sorozatunk első állomásának, melynek mottója: „Nyitott 
szemmel Szigethalmon!” 

Ezt a helyismereti, helytörténeti sorozatot most szeretnénk folytatni egy újabb 
pályázattal, amelynek célja, hogy feltárja Szigethalom rejtett idegenforgalmi 
értékeit. Feladatul tűzzük ki azt is, hogy a szigethalmiak a fenti cél érdekében 
búvárkodjanak, valamint kérdezzék ki az idősebb, tősgyökeres ismerőseiket. 
Ezen tevékenység közben felkeresik a könyvtárat, valamint az itt élők 
kapcsolatát is elmélyíti a búvárkodás. 

Az írásban benyújtott pályázat címe: 

 

 

„Szigethalom idegenforgalmi jelene és jövője” 

 

A munka 3 fő témából áll. 

 

I. Meglévő értékeink: 

Nem felsorolást várunk, hanem max. 5 megismerésre érdemes hely, épület, 
intézmény, stb. érdeklődést felkeltő leírását. 

 

‐ természeti értékek 
 

‐ népi hagyományaink, nemzetiségeink és kultúrájuk régen és most 



 
‐ „velünk élő művészet“: az itt élt és élő festők, szobrászok, költők, 

rajzolók, írók, bábozók, népi táncosok, stb. 
 
‐ Szigethalomról származó és itt élt és élő híres emberek (pl. Nedeczky 

néni) 
 

‐ helyi civil szervezetek és munkájuk (cserkészek, környezetvédők, 
szakkörök, egyesületek stb.  - lásd: 
http://www.szigethalom.hu/intezmenyek_.php?node=civil_) 

 
‐ a település egy nevezetes időszakának feldolgozása (pl. visszaemlékezés a 

világháborúk idejére, a rendszerváltás korának eseményei Szigethalmon 
stb.) 

 
‐ Szigethalom épített környezete, épületei és emlékhelyei régen és most (pl.  
a könyvtár Szigethalomra költöztetése, más kulturális intézmények 
kialakulása – Városi Szabadidőközpont, Helytörténeti Gyűjtemény, stb.) 

 
‐ városunk szerkezete, felépítése, utcanevek 

 
 
     -   sport (természetjárás, kerékpározás, küzdősportok, egészségre nevelés, 
stb.) 
 

‐ gasztronómia (és ezzel kapcsolatos kezdeményezések: pl. Családi 
Disznóvágás, Lecsófőző verseny) 

 
‐ régi mesterségek, mester emberek, iparosok régen és most 

 
‐ testvérvárosi kapcsolatok 

 
‐ hitélet, helyi felekezetek kialakulása és fejlődése 
 
‐ egyéb értékeink, pl. gazdasági, tudományos (a két nagy gyár révén híres 

feltaláló, újító) 

 



Mindenképpen ki kell emelni 1-1 helyszín egyedi, esetleg csak itt előforduló 
sajátosságait. Utaljon történeti múltjára, létrejöttének, kialakulásának fontosabb 
állomásaira. 

 

II. Idegenforgalmi lehetőségek vázolása 

(Itt olyan lehetőségek részletes megfogalmazását várjuk, mely a környező, 
hasonló adottságokkal rendelkező településeken már megvalósult, hasznos, 
értékes, vagy olyan lehetőségek felkutatása, amely még nincs környékünkön, de 
reális esélye van a megvalósíthatóságnak.) 

Pl.: szabadstrand, sétahajózás, lovas kocsikázás / lovas park, hajómalom 
múzeum, hajómúzeum, vízparti sétaövezet, tanösvény, vízi világot bemutató 
kiállítás, erdei tanösvény, mini arborétum, kerékpártúrázás, kikötő 
rendbehozatala, az itt nyaralók kulturális életben való alternatív lehetőségei, 
kistérségek együttműködése, egyéb. 

A pályázat ezen részében lehet javaslatot tenni a kistérségi együttműködésre is 
(pl. Szigetszentmiklóssal közösen a kikötő fejlesztése). 

 

III.      Milyennek képzelem / milyennek szeretném látni Szigethalmot 10 év 
múlva? 

Ebben a témakörben a pályázóra bízzuk, hogy fantáziáját használva megírja, 
hogy milyen lesz településünk ill. milyennek szeretné látni 10 év múlva. 

Továbbá itt lehet javaslatot tenni azokra a fejlesztésekre, melyek nem csak a 
turistákat, hanem az itt élőket is szolgálják, pl. utak egyirányúsítása, 
tanösvények környékén parkolók kialakítása, stb. 

 

A pályázat kidolgozásával kapcsolatos elvárás, hogy a felsorolt 3 fő téma 
közül kettőt dolgozzon ki a pályázó! 

 

Pályázhatnak Szigethalmon élő vagy itt tanuló felső tagozatos általános 
iskolások, Szigethalmon élő középiskolások , valamint itt élő felnőttek egyaránt. 



Olvasható kézírással és géppel írt pályázatokat is elfogadunk, min. 3, A/4 –es 
oldal, max. 15, A/4-es oldal terjedelemben (gépelés esetén Times New Roman 
betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sorköz). 

Mellékletként fényképek, térképek, rajzok is beadhatók a kidolgozott munka 
végéhez csatolva. (Nem kötelező. A terjedelembe nem számít bele.) 

 

A pályázaton kérjük megjelölni, hogy a pályázó melyik kategóriában indul: 

- általános iskolás felső tagozatos diák 

- középiskolás diák 

- felnőtt 

 

A pályázati kiírást közzé tesszük a Szigethalmi Híradóban, a Lakihegy 
Rádióban, a Hegedüs Géza Városi Könyvtár honlapján és Facebook oldalán, a 
könyvtárban, a Városi Szabadidőközpontban, a Helytörténeti gyűjteményben, 
Szigethalom honlapján, valamint népszerűsítjük a helyi iskolákban. 

A pályázat leadási határideje: 2014. szeptember 30. 

Eredményhirdetés az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretén belül, 
októberben. 

A pályázat díjazása korcsoportonként történik.  

A pályázat elbírálásakor 70.000 Ft pénzjutalmat osztanak szét a helyezettek 
között. Az összeg jelentősebb részét egy könyvtártámogató személy adta, 
kisebbik része különböző magánszemélyek kisebb támogatásaiból áll 
rendelkezésre. 

A Városi Szabadidőközpont értékes jutalmakat ajánlott fel. 

A bírálóbizottság tagjai: 

‐ Kleineizel Mátyásné, a Helytörténeti Gyűjtemény vezetője 

‐ Batáné Brandenburg Magdolna idegenforgalmi szakember 

‐ Veér Jenő nemzetközi utazási tanácsadó 



 


