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2020-ban merőben átalakultak a korábban hosz-
szú éveket jellemző trendek. A hazai ingatlanpiaci 
árak görbéje immáron nem meredeken ívelnek fel-
felé, hanem kezdenek ellaposodni, sőt néhol már 
visszaesés is felfedezhető. Ez természetesen a ko-
ronavírus hatásának is betudható, de a lassulás 
már a tavalyi évben bekövetkezett egy természe-
tes folyamat következtében. Viszont  a csökkenés 
még csak kis mértékű, ezért az ingatlanpiaci árak 
továbbra is magasan tornyosulnak.

Kedden igencsak forgalmas volt Dunakeszi gyönyörű Duna-parti szakasza, aho-
vá – mint az Dióssi Csaba polgármester (j3) bejegyzéséből kiderült – Szijjártó  
Péter külgazdasági és külügyminiszter meghívására ellátogattak az úgyne-
vezett „bécsi ötök” külügyminiszterei.

Júniustól kiváltható a Dunakeszi Kártya, a városkártya használatával számos előnyt és kedvez-
ményt élvezhetnek Dunakeszi állandó lakcímmel rendelkező lakosai. 

Jelentős kedvezmények 
a helyi lakosoknak

Hazánkból a dunakeszi 
Forrás-Trend volt 

a leggyorsabb

Hihetetlen mennyibe 
kerülnek az ingatlanok 

a Duna bal partján

Vennél családi házat
 500 ezer Ft/m² felett?

Bizony átlagosan több 
mint fél millió forint-
ba kerül egyetlen négy-

zetmétere a Dunakeszin eladó 
családi házaknak. A Duna bal 
partjának városai közül Duna-
keszi házai idén tovább folytat-
ták a drágulást, méghozzá ja-
nuárról júniusra 16 százalék-
kal 560 ezer Ft/m²-re emelke-
dett átlagáruk. Az Ingatlannet.
hu elemzése alapján a második 
legdrágább város Vác. Itt az év 
eleji átlag négyzetméterár meg-
egyezett a nyár elejivel, mely 
410 ezer forint volt. 

2020 első félévében Nagy-
maroson és Szobon egyaránt 
15 százalékos áremelkedés tör-

tént a családi házak átlagárai-
ban. Ennek eredményeképpen 
a nagymarosi házak júniusi át-
lagára 310 ezer Ft/m², a szobia-
ké pedig 220 ezer Ft/m² körül 
alakult. 

 Sem a lakáspiac, sem az 
albérletpiac nem olcsó

Ugyan Dunakeszin a tégla-
lakások átlag négyzetméter ára 
csökkenő tendenciát mutatott 
az elmúlt hat hónapban, de még 
így is magas árszínvonalon fek-
szik. Januári 640 ezer Ft/m²-es 
átlagára júniusra 620 ezer Ft/
m²-re esett. Vác téglaépítésű la-
kásainál ezzel ellentétes folya-
mat zajlott le. Dunakeszi Önkormányzata 

a lakosság érdekeit folya-
matosan szem előtt tart-

va, vizsgálta a dunakesziek szá-
mára több szolgáltatást nyújtó vá-
roskártya bevezetését. Az Önkor-

mányzatnak sikerült kidolgozni 
egy olyan konstrukciót, melynek 
köszönhetően számos előnyben 
részesülnek a város lakosai. A vá-
roskártya azért készült, hogy az itt 
lakó dunakesziek érezzék: ebben a 
városban ők az elsők. 

Fiatalos lendületével a Dunake-
szi Programiroda közel 10 éve szá-
mos olyan rendezvényt és progra-
mot szervez, amely minden kor-
osztály számára minőségi kikap-
csolódást jelent. A Dunakeszi Kár-
tya gyakorlatilag nem más, mint 
egy speciális kedvezményre fel-
jogosító bérlet, ami a városi ren-
dezvényekre ingyenes belépést és 
egyéb kedvezményeket nyújt a kár-
tya tulajdonosának.

A kártya bevezetésének célja, 
hogy a kézzel fogható plasztik- és a 
virtuális városkártya együttes hasz-
nálatával, valamint a helyi vállalko-
zások bevonásával városunk lakói 
„extra” szolgáltatásokat és speciális 
kedvezményekbe részesüljenek.

A Dunakeszi Kártyára igénylésé-
nek feltételei és menete:

• városkártyát minden a Dunake-
szin állandó lakóhellyel és személyi 
igazolvánnyal rendelkező, 6. élet-
évét betöltött magánszemély igé-
nyelhet

• Minden kártya egy személyre 
szól és egyénre szabva, egyedi QR 
kóddal rendelkezik

• A gyors elektronikus igénylés a 
telefonra letöltött Dunakeszi App 
mobilalkalmazáson keresztül a leg-
egyszerűbb és leggyorsabb. A Du-
nakeszi APP letölthető a Google 
Play-ből vagy AppStore-ból

• A városkártya a kiállítástól szá-
mítva 5 évig érvényes

• Elfogadói helyei és szolgáltatói 
köre a helyi turisztikai, vendéglátó- 
és kereskedelmi cégekkel folyama-
tosan, gyors tempóban bővül

A városvezetés célja az évek so-
rán nem változott: olyan várost épí-
tenek, amelyben jó élni, amelyben 
mindenki megtalálja számítását, és 
amelyben Dunakeszi összetartó és 
erős közössége újabb célokat képes 
megfogalmazni és elérni. A „Duna-
keszi brand” a lakosság érdekében 
tett fejlesztéseket előtérbe helyezé-
sével egy modern, minőségi életet 
kínál a város lakosságának.

A Dunakeszi kártya sokkal több, 
mint egy kedvezménykártya: ez 
egy identitáskártya. Annak a pá-
ratlan összefogásnak a jelképe, ami 
erőssé teszi Dunakeszit. A helyi 
vállalkozások támogatása, ismer-
tebbé tétele, valamint gazdasági 
növekedésük stabilitása érdekében 
szeretnénk a bevonni őket a Du-
nakeszi kártya programba, mert 
minden siker alapja, hogy közö-
sen gondolkodunk, és együtt cse-
lekszünk.

Folytatás az 5. oldalon Folytatás az 5. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

A pályázatírásról még 
sokan úgy vélekednek, 
hogy a legfontosabb 
célja szépen megfogal-
mazni a pályázó célki-
tűzéseit. De az egy-
re gyorsuló világunk 
a pályázati rendszert 
is teljesen átalakítja, 
és egyre inkább egy 
olyan „e-sportág”hoz 
fog hasonlítani, ahol 
az a fontos, hogy ki 
milyen gyorsan tudja 
megnyomni az Enter 
billentyűt. 

Olimpiai versenyszám 
lesz a pályázatírás?

Külügyminiszterek 
látogatása Dunakeszin
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Dr. Rétvári Bence államtitkár

Tuzson Bence: Együttműködésben, összefogással élővé tudjuk tenni a helyi közösségeket

Szentkirályi Alexandra 
kormányszóvivő

Ahhoz, hogy élővé, lüktetővé váljon egy-egy település, támogatnunk kell 
a helyi vállalkozásokat – mondta lapunknak Tuzson Bence

Helyi termékek, amelyekre büszkék lehetünk

Rétvári: a Dunakanyarnak 
végre saját hajójárata lett

Országos szinten csaknem tizenhétezer cég pályázott már a munkahelyvédelmi bértámogatásra, amelyet közel kétszázezer munkavállaló után kaptak 
meg a vállalkozások, térségünk országgyűlési képviselőjeként pedig külön öröm számomra, hogy ebből csaknem tizennégyezer ember állását Pest 
megyében sikerült megmenteni a munkahelyvédelmi akcióterv részeként – mondta el lapunknak adott nyilatkozatában Tuzson Bence. A kormány ez-
zel, de ezen túlmenően is, tovább erősítette a gazdaság védelmét – fogalmazott a politikus, aki a helyi gazdaság újraindítása érdekében ágazati ke-
rekasztal-beszélgetéseket szervez a Pest megyei 5-ös számú választókerület érintett gazdasági szereplőivel. A politikust a múlt héten megtartott ta-
lálkozó után kérdeztük a tapasztalatairól.

A Nagymaros és Zebegény közötti vonatpótló hajójárat olyan népszerű lett, hogy a Mahart úgy dön-
tött, új körjáratot indít - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a 
nagymarosi kikötőben tartott sajtótájékoztatón.

„Hangsúlyozni szeretném, 
hogy a gazdaság újraindításá-
hoz, a kihívások kezeléséhez 
együttműködésre van szük-
ség. Ugyanakkor nagyon fon-
tosnak tartom azt is, hogy a 
gazdaság helyi résztvevői élni 
tudjanak azokkal a lehetősé-
gekkel, amelyeket a kormány 
kínál nekik” – mondta el la-
punknak adott nyilatkozatá-
ban Tuzson Bence, a Pest me-
gyei 5-ös számú választókerü-
let, vagyis Csomád, Csömör, 
Dunakeszi, Erdőkertes, Fót, 
Göd és Veresegyház ország-
gyűlési képviselője, amikor a 
múlt héten megtartott ágaza-
ti kerekasztal-beszélgetésről 
kérdeztük.

„Ezúttal a választókerüle-
temhez tartozó élelmiszer-fel-
dolgozó gazdasági szereplők-
kel találkoztam. A méhész, a 
gyümölcsbortermelő, a tejfel-
dolgozó, a kisüzemi sörfőzde, 
továbbá a péksüteményeket, 
vagy a sokak számára fontos 
gluténmentes termékeket elő-
állító pékség, és számos más 
kisvállalkozás a mindennapja-
ink részét képezi, ezért mind-
ezek kiemelt figyelmet érde-
melnek. Ahhoz, hogy élővé, 
lüktetővé váljon egy-egy tele-

pülés, támogatnunk kell a he-
lyi vállalkozásokat és termé-
keiket” – fogalmazott a poli-
tikus, aki szerint most, a ko-
ronavírus-járvány elleni véde-
kezés második szakaszában, 
vagyis a gazdaság újraindításá-
nak időszakában mindent meg 
kell tennünk azért, hogy ezek 
a cégek a lehető legtöbb támo-
gatást megkapják, hiszen nem-
csak gazdaságunk, de sok eset-

ben az innováció alapját is ők 
jelentik.

„Számos véleménnyel és 
hasznos tapasztalattal gazda-
godtam a kerekasztal-beszél-
getésen, ezek pedig hozzájárul-
hatnak majd a közös megoldá-
sok és egyetértési pontok kiala-
kításához” – tette hozzá Tuzson 
Bence, akitől azt kértük, emel-
jen ki néhány fontosabb terü-
letet, amelynek helyzetét sike-

rült megbeszélni és felmérni a 
múlt heti találkozón. A képvi-
selő a Dunakanyar Régiónak 
nyilatkozva beszélt a méhészek 
helyzetéről, akiknek nagy se-
gítséget jelent a méhcsaládon-
kénti ezer forintos támogatás. 
Mint mondta, a méhészet a tel-
jes mezőgazdaság egy százalé-
kát teszi ki, ezért egy fontos és 
jelentős ágazat, Magyarország 
méznagyhatalom. A politikus 

előre jelezte azt is, hogy továb-
bi szigorítás várható a magyar 
méz védelmében, ami mézter-
melők számára ugyancsak fon-
tos előrelépést jelent majd.

Emellett már elérhető az 
úgynevezett NÉV Program, 
vagyis a Nemzeti Élelmiszer-
gazdasági Válságkezelő Prog-
ram második üteme, amely-
ben július 27-ig nyújthatják be 
támogatási igényeiket az anya-
juh-, illetve a szarvasmarha-
tartók, a méhészek valamint a 
zöldségnövény termesztők.

Április óta folyamatosan nő 
az érdeklődés a munkahely-
védelmi bértámogatási prog-
ram iránt, amelynek részeként 
eddig csaknem tizenhétezer 
vállalkozás nyújtott be kérel-
met összesen mintegy kétszáz-
ezer munkavállalója álláshe-
lyének megvédéséhez – foly-
tatta a politikus, aki beszélt ar-
ról is, hogy dolgozónként átla-
gosan százhatvanötezer forint 
támogatásra pályáztak eddig 
a cégek. Tuzson Bence felhív-
ta a figyelmet arra is, hogy ez-
zel a lehetőséggel még augusz-
tus végéig élhetnek a vállalko-
zások, tehát még térségünkben 
is dönthetnek úgy egyes cé-
gek, hogy igénybe veszik vagy 

ezt, vagy a támogatásnak egy 
másik formáját, a kutatás-fej-
lesztési bértámogatási progra-
mot. Ez utóbbiban eddig tizen-
nyolcezer munkavállaló után 
pályáztak a vállalkozások, ami 
több mint ezeregyszáz cégnél 
segíti a mérnökök, kutatók ál-
lásának megmaradását.

„Sok kérdésről esett szó az 
ágazati kerekasztal-beszélgeté-
sen, a résztvevők fontos szem-
pontokat és javaslatokat hoz-
tak, amelyeket munkatársaim-
mal számon tartunk, és azok 
további feldolgozása a felada-
tunk. Azok a kisvállalkozók, 
akik eljöttek erre az esemény-
re, meghatározó módon vesz-
nek részt az általam képviselt 
települések életében. Együtt-
működésben, összefogással pe-
dig élővé tudjuk tenni ezeket 
a közösségeket, lendület, lük-
tetés kell a helyi gazdasági fo-
lyamatokba, éppen ezért ki-
emelten fontos, hogy legyenek 
olyan helyi termékeink, ame-
lyekre mindnyájan büszkék le-
hetünk” – mondta lapunknak 
Tuzson Bence, térségünk or-
szággyűlési képviselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Rétvári Bence úgy fo-
galmazott július 9-én, 
Nagymaroson tartott 

sajtótájékoztatón: a Dunaka-
nyarnak végre saját hajójára-
ta lett.

Az államtitkár, a térség 
KDNP-s országgyűlési képvi-
selője emlékeztetett: június 17-
én két ütemben nagy mennyi-
ségű víz zúdult le, amely 6 ezer 
köbméter hordalékkal borítot-
ta el a vasúti síneket és a köz-
utat. A MÁV leállította a vo-
natforgalmat. Az utazás, első-
sorban a munkába járók segíté-
séért a Mahart vonatpótló ha-
jójáratot indított Nagymaros 
és Zebegény között.

Mivel a járat nagyon nép-
szerű lett, a Mahart úgy dön-

tött, hogy új hajójáratot in-
dít: a Hop on - Hop off körjá-
rattal, amely július 3-án indult 

el, a Visegrád-Nagymaros-
Zebegény-Dömös-Nagymaros-
Visegrád vonalon lehet hajózni 
napijegy váltásával, azaz az utat 
meg lehet szakítani - mondta 
Rétvári Bence. A jegyek szemé-
lyenként 500 forintba, a kerék-
párszállítás 200 forintba kerül, 
hasznos információkat a Helló, 
Dunakanyar civil oldalon lehet 
találni - fűzte hozzá.

Spányik Gábor, a Mahart 
ügyvezetője közölte: a Hop on - 
Hop off körjárat a dunakanya-
ri településeket kívánja össze-
kötni. Az elmúlt hétvége há-
rom napja alatt csaknem 2500 
utas használta a járatot, hét-
köznap pedig egy járaton az át-
lagos utas szám 200 fölött volt.

Jövő héttől napi két hajójá-

rat közlekedik keddtől csütör-
tökig - folytatta -, de hétvégén 
- és szükség esetén hét közben 
is - 3 hajó is forgalomba áll-
hat. Ez az utasok egymás kö-
zötti távolságtartását is szol-
gálja - mondta a koronavírus-
fertőzés megelőzésére utalva. A 
hajókon már teljes kiszolgálást 
tudnak nyújtani, büfé is várja 
az utasokat.        

A sajtótájékoztatón Nyiszter 
Tamás, a MÁV beruházási ve-
zérigazgató-helyettese bejelen-
tette: hétfőtől, június 13-ától 
egy vágányon már közleked-
hetnek a vonatok Nagymaros 
és Szob között. Elmondta: vár-
hatóan a nyár végére fejeződik 
be a közúthoz közelebbi vá-
gányzat helyreállítása, a rézsűt 

megtámasztó támfalak meg-
építése, hogy azon a sínpáron 
is megindulhasson a vonatköz-
lekedés.

Július 13-án a nemzetközi 
forgalom is megindul, néhány 
járat azonban 14-étől közleke-
dik - tette hozzá.

A vezérigazgató-helyettes 
közölte: a károk helyreállítá-
sa 150 millió forintba kerül, és 
a munka nagy része még hát-
ra van.

Szentkirályi Alexandra kor-
mányszóvivő az eseményen ar-
ról beszélt, hogy a koronaví-
rus-járvány az utazási, nyara-
lási terveket is megváltoztatta, 
sokan választhatják a belföldi 
úti célokat. Azt mondta: míg 
Magyarországon folyamatosan 

csökken a fertőzöttek száma, a 
szomszédos országokban más 
a helyzet.

Kiemelte, a belföldi utazások 
biztonságosak, és erre hívja fel 
a figyelmet a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség kampánya is. A 
turisztikai ágazatban mintegy 
400 ezer család megélhetésé-
re van közvetve vagy közvetlen 
hatással a járvány miatt kiala-
kult helyzet - tette hozzá.

A kormány meghozta a szük-
séges intézkedéseket, de a ma-
gyarok is sokat tehetnek azért, 
hogy a hazai turizmus minél 
hamarabb visszakapja lendüle-
tét - hangsúlyozta Szentkirályi 
Alexandra.

Forrás: MTI
Fotó: KesziPress
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A Dunakanyar egyik gyöngyszeme Zebegény, melynek épített értékeit, kul-
turális és művészeti örökségét Hutter Jánosné polgármester ajánlja a nagy-
közönség figyelmébe, akiket az év minden szakában szeretettel várnak.

Szob Város rendkívül gazdag úgy természeti, mint épített kincsekben. Két 
folyó határolja az Ipoly és a Duna, a csodálatos Duna-parton sétálva vagy 
éppen az EuroVelo kerékpárúton kerékpározva páratlan kilátás nyílik a fo-
lyóra és annak környékére – kezdi a város és környezete bemutatását Fe-
rencz Gyöngyi, Szob polgármestere, aki érdeklődésünkre sorolja a turis-
ták felfedezésére váró értékeket.

Havas Boldog Asszony Plébánia-
templom 1910-ben épült Kós Károly 
(1883-1977) és Jánszky Béla (1884-
1945) tervei alapján. A templomot 
1910. július 31-én Koperniczky Fe-
renc szentelte be Havas Boldogasz-
szony tiszteletére. A belső díszítése-
ket Kőrősfői-Kriesch Aladár és nö-
vendékei, a gödöllői művésztelep ta-
nulói készítették. 

Kálvária kápolna 1853-ban épült, 
a stációk hegyre vezető útjának vé-
gén. A kápolna barokk stílusú és 
műemlékvédelem alatt áll. A stációk 
a kápolnával egy időben épültek a te-
mető feletti nyitókápolnával együtt. 

Kálvária-domb alján, a szerpen-
tin mentén található a Sziklakápol-
na, melyben a legenda szerint egykor 
egy remete élt. Az ő munkája a bar-
lang jobb oldalán látható gyönyö-
rű kő dombormű, amely Szűz Mária 
megkoronázását és a Szenthárom-
ságot ábrázolja. A kápolna mellett a 
hegybe mélyedve található a reme-
te sírja. Augusztus 5-én, búcsú nap-
ján tartanak itt litániát. Adventkor 
pedig életnagyságú betlehemet cso-
dálhatnak meg a kápolnában az ér-
deklődők.

Hétlyukú Vasúti Völgyhíd 1846 
és 1850 között épült. A Malom-pa-
tak völgyét átívelő híd Magyaror-
szág egyik legrégebbi ipari műem-
léke. A budapesti Lánchíddal egy 
időben, a Pest-Vác vasútvonal Pár-
kányig történő meghosszabbítása-
kor, 1846-ban kezdték el építeni és 
1850. december 16-án adták át a for-
galomnak. 

A Trianoni emlékművet észa-
kon, kör alaprajzú nyolc bástyaszerű 

pillér közé épített terméskő fal tart-
ja meg. Az oldalán, két-két pillér kö-
zött a falszakasz közepén csempé-
ből készült kereszt található. A lép-
csősor a négy, kereszt alaprajzú osz-
lophoz vezet fel, melynek közepén 
áll a 14 méter magas országzászló. 
Ettől délre helyezkedik el a három 
részre tagolt kert. A két szélső, ki-
sebb oszlopok közé zárt kert a „hő-
sök tere”. Terméskőre épített korona 
motívumos vas díszmű keríti kör-
be. A tér közepén áll a kereszt alap-
rajzú Krisztus oszlop, melynek tete-
jén Maróti Géza munkája és ajándé-
ka található, a Krisztus fej. 1996-ban 
a Millecentenárium alkalmából, ün-
nepség keretébe a következő felirat-
tal táblát helyeztek el: „Országzászló 
és nemzeti hőseink, tragédiánk em-
lékhelye. Tervezte Maróti Géza ipar-

művész. Készült hazafias közadako-
zásból 1935-1938”. 

A Dőry Kastélyt egy arisztokrata 
sajtgyáros özvegye, báró Dőry Vil-
mosné építtette. Az eklektikus stí-
lusú kastély, a gazdasági épülettel 
együtt az 1910-es években épült a 
Duna-parton. A kastély két szintes, 
tornyos, historizáló stílusú épület. 
Jelenleg magántulajdon. 

A Koperniczky-ház valamikor a 
falu egyik legmódosabb kocsmáro-
sának háza volt. Az épület több át-
építés után nyerte el jelenlegi formá-
ját. A ház homlokzatán lévő emlék-
táblát 2004-ben avatták fel, mely em-
lékeztet a falu egyik tiszteletreméltó 
szülöttjére. Koperniczky Ferenc pá-
pai prelátus, pozsonyi nagyprépost, 
kinek jelentős szerepe volt a főtéren 
álló templom megépítéséhez szük-
séges anyagiak előtermelésében. A 
Koperniczky házban jelenleg könyv-

tár, orvosi rendelő, cukrászda és üz-
let található. 

A vasútállomás épülete az Oszt-
rák-Magyar monarchia tipikus ál-
lomás épülete. A háromtraktu-
sos szimmetrikus kialakítású épü-
let jellegzetes vasúttörténeti emlék. 
Az első vasútvonalat Magyarorszá-
gon Pest és Vác között nyitották meg 
1846-ban. Ehhez csatlakozott a Po-
zsonyig tartó pálya, melynek első, 
1850-ben átadott Párkányig tartó 
szakasza Zebegényt is érintette. Ma 
már csak megállóhelyként üzemel. 

Szőnyi István a 20. századi ma-
gyar festészet kiemelkedő alakja. 
1924-től haláláig élt és alkotott Ze-
begényben. A Szőnyi István Emlék-
múzeum a Bartóky utca 7. számú 
háza. Eredetileg Bartóky József föld-
művelésügyi államtitkár nyaraló-

ja volt, aki az egyszerű parasztházat 
1905-ben, Kurzbacher Antaltól vet-
te meg nyaralónak. Szőnyi István, 
Bartóky József Melinda nevű lányát 
vette feleségül. Melinda halála után 
lett múzeum a ház. Az eredeti bú-
torokkal berendezett szobákban és 
műteremben, gazdag gyűjtemény ta-
lálható Szőnyi István festményeiből 
és rajzaiból. A múzeum kertje Sző-
nyi István számos képét ihlette meg. 

A Napraforgó házak elnevezés 
Apponyi Franciska grófnőtől szár-
mazik, akinek egy kirándulás alkal-
mával megtetszett Zebegény, és ide-
költözött a fóti kastélyból. Sorban 
megvette a Duna-parti házsor háza-
it és 1936-ra kialakította a kékre fes-
tett Duna-parti „Virágnyaralókat”. 
A házakat magyar népművészeti stí-
lusban rendezte be. Gondozott kert 
és strand várta a nyaralókat, zebegé-
nyi gyermekeket. 

A Szőnyi utcában, a Szőnyi mú-
zeum felé vezető úton, a baloldalon 
apró kis házak – valamikori pincék 
– sorát látjuk. Mára legtöbbjük nya-
raló vagy lakóház. Zebegényben a fi-
loxéra járványig nagy szőlőkultúra 
volt, de a járvány teljesen kipusztí-
totta a szőlőket. A pincesor a szőlé-
szet emlékét őrzi. 

Az Erzsébet forrás terméskő ki-
folyóval ellátott bő- és jóvízű forrás. 
A forrás a patak mellett helyezkedik 
el, így az kellemes pihenőhely. A vi-
zét régóta isszák, régebben a telepü-
lés vízhálozatát is ez táplálta. A víz-
minőség ellenőrzése rendszeres.

Mi található a Duna–par-
ton? Kerékpárút, tan-
uszoda, csónakház, kon-

di park, most készül a termelői piac, 
kemping, játszótér, rév és természe-
tesen az ideérkezőket fogadó ven-
déglátóhelyek.

A Szobról induló kisvonattal egé-
szen Nagybörzsönyig el lehet jutni. 
Nem csak folyóból, de kastélyból is 
kettő van a településen, valamint a 
Luczenbacher család „hagyatéka-
ként” más gyönyörű épületek, épít-
mények, amit az idelátogatóknak 
érdemes megnézni.

A legnagyobb kincs, a legna-
gyobb érték az itt élő emberek, akik 
ápolják elődeink hagyatékát, akik 
tovább adják azt gyermekeinknek.

’Hál Istennek egy lelkes csoport 
kreativitása és tenni akarása érde-
messé teszi azt, hogy az ideérkezők 
egyéb érdekességet is fölfedezzenek 
a településen – mondja, és máris so-
rolja a példaként: kicsiny háziasszo-
nyokat képeznek, csodaszép idéze-
tekkel iratoznak fel padokat, ajtó-
kat, meseösvényt készítenek, mesét 
mondanak gyermekeknek és felnőt-
teknek, fát ültetnek, szép dolgokat 
faragnak, táncot tanítanak, de leg-
főképpen végtelenül segítőkészek.

A csoport egyik tagja, Kipilláné 
Gonda Mária az idelátogatónak 
nyújt segítséget az eligazodásban- 
és most címszavakban tájékoztatja 
a kedves olvasót a városunk értékei-
ről a következők szerint: 

„A település története a város 

honlapján részletesen olvasható. 
Ami közismert, az a Luczenbacher 
család és a kastély. Az eredeti föld-
szintes kúriát 1904-07 között Alpár 
Ignác vezetésével építették át neo-
barokk stílusban. Jelenleg újból a 
lazaristák tulajdonában van.

A temetőkápolna 1851-52-
ben készült neogótikus stílus-
ban. Itt helyezték el a családalapí-
tó Luczenbacher János és neje ham-
vait, majd később a többi családta-
got is.

A kálvária kápolna 1890-re ké-
szült el Luczenbacher Pál és felesége 
nyughelyéül. A stációk és a keresz-
tek már 1881-ben álltak. A kápolna 
tetejéről szép kilátás nyílik a Duná-
ra és a környező hegyekre.

1885-ben ugyancsak Luczen-
bacher Pál a feleségéről elneve-
zett leányiskolát emeltetett, Czigler 
Győző tervei szerint, helyben szent 

Vincés apácák tanítottak. A kolos-
torszerű épület most a városháza. 
Mögötte szép kis park lett kialakít-
va, ideális helyszín nyári esküvők-
höz.

1960-tól a Börzsöny Múze-
um feladata volt feltárni és gyűj-
teni a környéken található népraj-
zi anyagot. Az épületet 1968-ban 
alakították át a célnak megfelelő-
en. Mi köze van Érdy Jánosnak a 
Luczenbacherekhez? Miért volt a 
szobi szörpüzemnek egy Bernát és 
egy Györgyike nevű hordója? Mi 
a légirégészet? Sok más kérdésre is 
választ adnak itt az érdeklődőnek.

A Szent László templomot 1775-
78 között építették barokk stílus-
ban. A főoltár alkotója Dunaiszky 
Lőrinc 1816-ban kapta a megbí-
zást. A Szent Lászlót – védőszen-
tünket – ábrázoló oltárképet má-
sodszor 1927-ben Lohr Ferenc 
festette meg. Az orgona építésé-
re 1794-ben a Pazsiczky család ka-
pott megbízást. A templom felújí-
tásakor a toronyból előkerült az 
időkapszula. Az 1867-ből és 1967-
ből származó emléket a mostani-
akkal kiegészítve visszahelyezték, 

másolatuk a könyvtárban megte-
kinthető.

A magyar értéktárban a szo-
bi révátkelő, a Csák-hegyi bánya – 
ricerek – és a római kori kikötőerőd 
szerepelnek. Mi nagy értéknek tart-
juk a gyermekeinket is. 2004 óta fa-
csemetét kapnak, amelyre egy kis 
ünnepség keretében a szülők sza-
lagot kötnek. A Duna-parti játszó-
tér és a betonfal festése pedig azért 
étékes, mert nagyrészt önkéntes 
munkával, szeretettel készült.”

- Sok minden kimaradt, az ide-
érkezőt szívesen látjuk és várjuk, 
ahol, és amikor a többi kincsünket 
is szívesen megmutatjuk – invitál-
ja a turistát a város polgármestere, 
Ferencz Gyöngyi, aki szerint Szo-
bon és a gyönyörű természeti kör-
nyezetében eltöltött napok csodála-
tos élményekkel ajándékozzák meg 
a vendégeket. 

Festői környezet, múzeumok, 
a múlt értékeit őrző épületek

A hely, ami az otthonunk, 
ahol szeretünk élni, SZOB!

Vendégváró Dunakanyar
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Olimpiai versenyszám 
lesz a pályázatírás?

Az EU által önkormányzatok számára ki-
írt WiFi4EU pályázat jó példa erre. A pá-
lyázaton cca 5 millió forint támogatás volt 

nyerhető (0,-Ft önerő mellett) arra, hogy egy tele-
pülésen ingyenes, bárki által igénybe vehető WiFi 
szolgáltatást lehessen megépíteni közterületeken. 
A pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálták 
el, és pontosan 13 órakor nyílt meg a lehetőség. A 
benyújtáshoz elég volt az előzetesen már feltöltött 
pályázatnál a „Beküldés” gombra kattintani. Ha 
valaki azt gondolja ennél egyszerűbb már nem le-
het, nagyot téved!

Az előző hasonló felhívásokból ugyanis kide-
rült, hogy a beadás megnyitása után pár másod-
perc(!) alatt kifogy a teljes keret. Tehát a meg-
nyitás után azonnal lépni kell. Aki korán lép, 
máris vesztett, hiszen akkor egy hibaüzenet ug-
rik fel, és újra vissza kell navigálni a „Beküldés” 
gombra. Ez több mint 1 másodperc, így már 
le is késte a lehetőséget a túl korai versenyző.  
Ha valaki netán 2-3 pályázatot akarna beadni, 
annak is fel kell kötnie a tudását, mivel 1 másod-
perc alatt 2-3 előre elkészített internet böngésző 
ablak között sem lehet váltani az egér kurzorá-
val. Aki programozói vénával megáldva a böngé-
sző programozásával oldaná meg a feladatot, az is 
kiesett, mert ezt külön ellenőrzik és kizárják azo-
kat, akik programozott módon akarják beadni a 
pályázatot. 

Az alábbi táblázat kivonat mutatja az idei, 
COVID19 hatására lényegesen megugrott érdek-
lődés hatására létrejött eredményt. Az első egy 
spanyol versenyző, aki a beadási lehetőség meg-
nyílása után mindössze 2 ezred(!) másodperccel 
tudta beadni a pályázatot. 

Magyarországról a dunakeszi székhelyű 
Forrás-Trend Kft. pályázatai érkeztek be első-

ként: 296 és 388 ezred másodperc között, de még 
ezzel is csak 126. helyet érte el a leggyorsabb ma-
gyar pályázat az EU listán. Aki még emlékszik a 
KRESZ tanfolyamra, ott ennek durván kétszere-
sével (700 ezred másodperc) számolnak, mint az 
ember gyors reakció idejével. Sajnos Magyaror-
szágról mindössze 15 pályázat tudott beérkezni 
azon kevesebb, mint 1 másodperc alatt (971 ez-
red másodperc), amíg kifogyott a teljes uniós ke-
ret.  Ennyi eltérés két ember órája között is köny-
nyen előfordul, így a sikerhez még arra is szükség 
van, hogy a beadáskor egy monitor pontosan mu-
tassa a brüsszeli atomórát, amihez az ottani szer-
verek szinkronizálnak.

Azonban az olyan speciális eszközökkel fel-
készült pályázatíró cégnek, mint a Forrás-Trend 
Kft. is van mit tanulni az eredményből: ugyan-
is az említett 2 ezred másodperces spanyol ered-
mény olyan gyors, hogy ennyi idő alatt a szem-
ből egy ingerület nem ér el az agyba. Tehát ah-
hoz, hogy Magyarország az elsők között lehessen 
az elhozott pályázatok számát tekintve, olyan fej-
lesztésekre van szükség, amelyek nagy sebessé-
gű internetes hálózaton automatikusan figyelik 
az időt és nyomják meg az előkészített pályázatok 
beadásához szükséges gombokat.

A Forrás-Trend Kft.-ról bővebben a http://
forrastrend.hu honlapon olvashatnak.

A szerk.

Hihetetlen mennyibe kerülnek 
az ingatlanok a Duna bal partján

A Dunakanyar régió köz-
pontjában ugyanis egyre fel-
jebb léptek az árak. A váci tég-
lalakások az elmúlt fél év alatt 
átlagosan 5 százalékkal, 520 
ezer Ft/m²-ről 550 ezer Ft/m²-
re drágultak.

 Az albérletpiacon sem ró-
zsásabb a vevői oldal. Vácon 
egy 60 m² alapterületű lakás 
bérlése idén júniusban havi 
144 ezer forintba került. Per-
sze a fővároshoz képest ez az 
összeg egészen barátságos-
nak tűnik, mivel Budapest ki-
adó lakásai közül egy szintén 
60 m²-eset átlagosan havi 200 
ezer forintos bérleti díjért kí-
náltak bérlésre a lakástulajdo-
nosok a nyár első hónapjában.

A vízparti ingatlanok 
még drágábbak

Ha egy víz partján fekvő in-
gatlanra fáj a fogunk, bizony 
még mélyebbre kell nyúlnunk 
a zsebünkben. A Duna vagy 
más folyó/tó által nyújtott gyö-
nyörű látványt ugyanis rende-
sen meg kell fizetni. Szakér-
tők szerint a rozsdaövezetek 
fejlesztését célzó kedvezmé-
nyes lakásáfa bevezetése újabb 

lendületet adhat a Duna-par-
ti ingatlanok ma is viszony-
lag élénk piacának. De mégis 
mennyibe kerül az extrás pa-
noráma?

Budapesten a legdrágább víz 
közelében elhelyezkedő ingat-
lanok az V. kerületben vannak. 
A lakóingatlanok négyzetmé-
terének átlagára itt az egymil-

lió forintot is megközelíthetik. 
Amennyiben Dunára néző ki-
látással is rendelkezik az adott 
ingatlan, úgy akár 20-25 száza-
lékkal többet kérhet érte az el-
adó. Ez azt jelenti, hogy több 
tíz millió forintot is érhet a du-
nai panoráma. 

Szász Tünde
ingatlannet.hu

Külügyminiszterek 
látogatása Dunakeszin

A Magyar Távirati Iroda a budapesti hi-
vatalos tárgyalásokról többek között azt 
írta: Az úgynevezett bécsi ötök informá-

lis csoportosulás sajtótájékoztatóján Szijjártó Pé-
ter közölte: Magyarország 34,5 milliárd eurónyi 
(több mint 12 200 milliárd forint) kereskedelmi 
forgalmat bonyolít le a másik négy állammal. Ez 
a magyar kereskedelmi forgalom egyhatoda. Kö-
zép-Európa sikeresen védekezett a koronavírus-
járvány ellen, ezért úgy döntöttek, hogy fenntart-
ják a bécsi ötök együttműködését. Ennek különö-
sen nagy a jelentősége most, amikor sok környező 
országban egyre rosszabbak a fertőzöttségi ada-
tok – tette hozzá a magyar miniszter.

Szijjártó Péter azt szorgalmazta, hogy igazságo-
san osszák el az európai uniós forrásokat a követ-

kező hétéves ciklusra. Elfogadhatatlan, hogy töb-
bet kapjanak a koronavírus-helyzetet felelőtlenül, 
magukat eladósítva kezelő, valamint a gazdagabb 
államok – jelentette ki.

A fővárosi sajtótájékoztató után a Dunake-
szin élő Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter meghívta kollégáit a városba - Alexan-
der Schallenberg, Ausztria európai- és nemzet-
közi ügyekért felelős szövetségi minisztert, To-
más Petricek cseh külügyminisztert, Ivan Korcok, 
Szlovákia külügyi és Európa-ügyi minisztert, va-
lamint Anze Logar szlovén külügyminisztert – 
ahol közös ebéden vettek részt egy Duna-parti ét-
teremben. 

Dióssi Csaba örömtelinek nevezte, hogy a 
szomszédos országok és Csehország külügymi-
niszterét Dunakeszin köszönthették.

Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról
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Költöztetés, fuvarozás a gondja?
A PATAKI TRANS MEGOLDJA!

Pataki Barnabás: 
+ 36-70-621-5415

patakitranskoltoztetes@gmail.com
www.koltoztetes-fuvarozas-szallitas.hu

+36 27 640 518
2132 Göd Duna út 1/b

Facebook: Rizmajer Sörház Göd

Köröndi esték – még kétszer
Vajon a zenekedvelő közönség vagy a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar muzsikusai várták-e jobban, 
hogy a Köröndi Esték első idei koncertjén, július 10-én teljes felállásban, Farkas Pál karnagy veze-
tésével népes közönség körében valóságos örömzenéléssel indítsák el a nyáresti sorozatot? Az em-
lékezetes este sikere mindenki számára igazolta ezt a várakozást.

Kezdéskor először Csoma  
Attila, a VOKE József 
Attila Művelődési Köz-

pont igazgatója mondott kö-
szöntőt. –  Nagy öröm szá-
momra és munkatársaim szá-
mára ez a koncert, hiszen az el-
múlt hónapokban a zenekar-
nak a fellépések hiányoztak a 
legjobban. Nagyon készültünk 
erre az estére, melyen a klasz-
szikus zene kedvelőinek szólal-
tat meg a zenekar igényes mű-
veket.

– Három hónapos szünet 
után találkozhat a közönség is-
mét a teljes zenekarral – mond-
ta bevezetőben a műsorközlő 
Somogyi Ágnes művészeti tit-
kár. – Júniusban, kisegyüttesi 
formációban már találkozhat-
tak zenészeinkkel a város kü-
lönböző pontjain, de így, nagy-
zenekarként most indítjuk el a 
Köröndi Esték sorozatát. 

A koncerten népszerű és ke-
véssé ismert zeneszerzők mű-
vei hangzottak el a művésze-

ti titkár igényes, hangulatos 
bevezetőit követően.  Először 
Rossini A tolvaj szarka című 
operájának Nyitányát hallgat-
hattuk meg. Érdekesége a mű-
nek, hogy az opera bemutatója 
előtti estén a zeneigazgató egy 
emeleti szobába zárta be a ze-
neszerzőt, hogy akkor jöhet ki 
onnan, ha a hiányzó nyitányt 
megírta. A zseniális zeneszer-
ző eleget is tett a nyomatékos 
kérésnek. 

A finn komponista, Fidelius 

Karélia című szvitjének Ma-
gyarországon ritkán hallható 
első és harmadik tétele követ-
kezett, majd Offenbach Orfe-
usz az alvilágban című operettje 
nyitánya csendült fel, melynek 
záró részletét, a közismert és vi-
lághírre is szert tett kán-kánt 
a közönség vastapsa kísérte, a 
háttérben, a nagyméretű kive-
títőn stílszerűen, a zene ritmu-
sával párhuzamosan táncosnők 
virtuóz produkcióját láthattuk.  

Valódi ősbemutatóként a 
kétszáz éve született, korának 
népszerű alkotója, karmes-
tere, hegedűművésze, Kéler 
Béla Komikus nyitányát és a 
Wiesbadeni emlék című pol-
káját adták elő. Érdekesség, 
hogy a komponista 1863-tól 
több éven át katonakarmester-
ként járta zenekarával az or-
szágot. Néhány zenei motívu-
mát Brahms is felhasználta a 
Magyar táncok komponálá-
sa során, s ezek közül az I. és 
V. magyar táncát játszotta el a 
zenekar az est befejezéseként. 
A hálás közönség nem elége-
dett meg ennyivel, így ráadás-
ként Sosztakovics Keringőjével 
is „megajándékozta” a muzsika 
barátait a zenekar. 

A koncertet a Dunakeszi 
Önkormányzat és az EMMI 
mellett kiemelten a Dunakeszi 
Járműjavító Kft. is támogatta.

– Júniusban, kisegyütte-
si formációban négy hétvégén 
tizenhat koncertet tartottunk 
Dunakeszin köztéri parkolók-
ban, lakótelepeken – mondta 
kérdésünkre Farkas Pál. 

– Siófokon a Kálmán Imre 
Kulturális Központban is el-
indult a sorozatunk, amely au-
gusztus végéig tart. Egerben a 
Víg özvegy című operettet ad-
juk elő jeles szereplőkkel, au-
gusztus 15-től az ország több 
pontján adunk hangversenyt. 
Bártfán, Kéler Béla szülőfalujá-
ban a komponista születésnap-
ján, több éves hagyományt kö-
vetve két koncertet is tartunk 
műveiből. 

A Köröndi Esték folytatá-
saként augusztus 7-én a Mu-
sicalvarázzsal, Ress Hajnalka 
és Solti Ádám művészekkel, a 
műfaj avatott képviselőivel ta-
lálkozhat a közönség, majd au-
gusztus 28-án Opera-operett 
mánia című esttel zárul az idei 
szabadtéri sorozatunk. Közben 
augusztus 20-án városunkban 
ünnepi műsorral színesítjük 
Szent István király ünnepét. 
Október 2-án elindul a Farkas 
Ferenc Zenei bérletsorozatunk, 
erre már lehet jegyet-bérletet 
váltani. Az elmúlt három hó-
nap alatt huszonkilenc előadá-
sunk maradt el, van mit bepó-
tolnunk – mondta befejezésül 
az optimista karmester. 

Katona M. István
A szerző felvételei 
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A legelszántabbak 22 kilométert 
eveztek a rekkenő hőségben

Aranyeső a bojkott árnyékában

- A Magyar Kajak-Kenu Szövetség július 11-én immár harmadik alkalom-
mal rendezte meg Dunakeszin a Vízitúra Kupa fordulóját. Hazánk egyik 
legnépszerűbb szabadidősport rendezvénye ezúttal kiegészült az után-
pótláskorú versenyekkel, hogy újabb lehetőséget biztosítsunk a Dunaka-
nyar településein működő sportegyesületek fiataljai számára is – tájékoz-
tatta a Dunakanyar Régiót Ifj. Bauer Márton a verseny szervezője, a város 
közkedvelt sárkányhajó egyesületének vezetője. 

Amikor 1980. július 19-én kezdetét vette Moszkvában a nyári ötkarikás já-
tékok, nem sokan gondolták volna, hogy a később Dunakeszihez sok szál-
lal kötődő Növényi Norbert emlékezetes teljesítménnyel lesz aranyérmes 
a kötöttfogású birkózás 90 kilós súlycsoportjában.

Az egykori világbajnok kajakozótól meg-
tudtuk: a versenyen 170 fő szállt hajó-
ba 33 kategóriában, és természetesen a 

gyerekektől kezdve egészen a 99 éves korig bár-
ki indulhatott a férfiak és a nők mezőnyében. A 
versenyzők a dunakesziek egykori kedvelt régi 
strandjának partjánál sorakoztak fel a képzelet-
beli rajtvonalhoz a Dunán. Az országos vízitúra 
kupán az utánpótláskorúak mezőnyében a Duna-
kanyarból hat egyesület – köztük a dunakeszi és a 
szomszédos gödi versenyzői mellett – a főváros-
ból az MTK, a BKV, a Vasas kajak-kenu szakosz-
tálya is képviseltette magát.  

Látványos és igen sok izgalmat hozó versenyt 
színesítette a négy sárkányhajó csapat időmé-
rő futama, valamint az utóbbi időben világszer-
te nagy népszerűségnek SUP, az az Stand-Up 
Paddle is. Ez utóbbiban a férfiak és a nők felfúj-
ható és merevdeszkás hajóval versenyezhettek.

Bármennyire is volt kellemes a rekkenő hőség-
ben a Duna hűsítő vizének közelsége, a külön-
böző versenytávok - a 2 km-es ügyességi pálya, 
a 4-6-8 kilométeres táv, míg a legelszántabbak-
nak 22 km – bizony jócskán kivette az erőt a ki-
váló sportemberekből. 

- A legbátrabbak megkerülik a Lupa-szige-
tet, és Budakalásznál fordulnak vissza – ismer-
tette ifj. Bauer Márton, aki hozzátette: - öt mo-
torcsónakkal biztosítjuk a teljes pályaszakaszt, 
vigyázunk a versenyzőkre. Egyébként a Covid-
intézkedések kedveznek a szabadtéri rendezvé-
nyeknek, jóval könnyebb betartani a szabályokat. 
Délelőtt a fiatalok számára rendeztük a versenyt, 
délután pedig a Vízitúra Kupa fordulóját, hogy az 
idősebbek és a fiatalok ne egy időben tartózkod-
janak a parton. 

A versenyt – melyen a két SUP világbajnokunk, 
Horváth Noémi és Nagy Szabolcs és számos or-
szágos bajnok mellett a jövő reménységei mér-
ték össze tudásokat, felkészültségüket - a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség, Dunakeszi Város Önkor-
mányzata, a Dunakeszi Programiroda, és a Du-
nakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. támogatta – 
mondta elismeréssel ifj. Bauer Márton, aki a kü-
lön köszönetet mondott a segítő támogatásért a 
hagyományőrző Takács Norbertnek, akinek ka-
tonai gulyáságyújában ízletes babgulyást főztek 
gyermekkori barátjával, a mesterszakács Bondár 
Viktorral. 

A fiatal versenyzők díjátadó ünnepségén köz-
reműködött Sipos Dávid, Dunakeszi alpolgár-
mestere, a Dunakeszi Programiroda vezetője 
is, aki lapunk érdeklődésére elmondta: - A vá-
rosi önkormányzat örömmel támogat minden 
olyan nemes ügyet, amely hozzájárul a Dunake-
szin élő emberek jó közérzetéhez, tartalmas kul-
turális és sportélményt biztosít számukra. Ez egy 
ilyen nagyszerű sportesemény, melyen nagyon 
sok dunakeszis fiatal és felnőtt van jelen, és nem 
kevesen vannak, akik versenyzőként is megmé-
rettetik magukat. Büszkék vagyunk rájuk, és arra 
is, hogy a színvonalas rendezvény tovább öregbí-
ti Dunakeszi jó hírét. Dunakeszi markánsan fel-
rajzolta nevét az Országos Vízitúra Kupa rendez-
vény-sorozat térképére, amiért elismerés illeti ifj. 
Bauer Mártont, és mindenkit, aki egy ilyen nagy-
szerű sport- és közösségi programot támogatott 
– hangzottak az alpolgármester elismerő szavai, 
aki szerint a szombati verseny is bizonyította, 
hogy Dunakeszi a sportok városa. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Amikor 1974 októberében a 
Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság bécsi ülésén Moszk-

vának ítélték oda az 1980-as nyá-
ri játékok megrendezését, még sen-
ki sem gondolta azt, hogy a politi-
ka miatt történelmi olimpiára kerül 
majd sor. Ugyanis a szovjet főváros – 
miután 39:20 arányban futott be el-
sőként egyetlen riválisa, Los Ange-
les előtt – hihetetlen erőket mozgósí-
tott ettől a pillanattól kezdve, hogy a 
szocialista világrend vezető hatalma 
bizonyítsa, igenis méltó házigazdája 
lesz az olimpiának. Ignatyij Novikov 
miniszterelnök-helyettes vezetésével 
korszerűsítették a repülőteret, pazar, 
a kor kihívásainak minden szem-
pontból megfelelő sportlétesítmé-
nyeket építettek, és szinte teljesen át-
rendezték a várost.

Már mindenki egy sikeres olimpi-
áról beszélt, amikor a szovjet csapa-
tok 1979-ben bevonultak Afganisz-
tánba, és ennek következtében az 
Egyesült Államok bojkottra szólítot-
ta fel a demokratikus világ országait. 
Végül összesen 65 ország maradt tá-
vol a moszkvai olimpiától.

A politikai nyomás ellenére 
Moszkva jól vizsgázott, méltó há-
zigazdának bizonyult, és 81 ország 
részvételével emlékezetes olimpi-
át rendezett. Azt ugyanakkor kár 
tagadni, hogy a bojkott rányom-
ta a bélyegét az ötkarikás játékokra. 
Sok itteni aranyérmes nem érezhet-
te magát teljes jogú bajnoknak, hi-
szen nem volt jelen minden ellenfe-
le. A magyarok összesen 263 sporto-
lóval vettek részt az olimpián, és 32 
érmet szereztek: 7 arany, 10 ezüst és 
15 bronz volt a termés.

A magyar olimpiai bajnokok kö-

zül az egyik legemlékezetesebb telje-
sítményt az a Növényi Norbert nyúj-
totta, aki sok szállal kötődik Duna-
keszihez. Birkózó- és küzdősport 
szakosztályt hozott létre városunk-
ban, számos fiatallal ismertette meg 
az önvédelem és a küzdeni tudás 
sportágait, majd alig több mint egy 
évvel ezelőtt a VS Dunakeszi kerete-
in belül folytatta tovább az általa pat-
ronált, vezetett klub is.

Növényi esélyesként utazott ki 
Moszkvába, hiszen egy esztendővel 
korábban, 1979-ben két ezüstérmet 
szerzett: az egyiket az Európa-baj-
nokságon, a másikat a világbajnok-
ságon. Mindkétszer a kor egyik bir-
kózózsenije, a svéd Frank Andersson 
tudta legyőzni. Az olimpián azon-
ban Növényi lett a bajnok – a svéd 
végül negyedik lett –, miután mind a 
hat mérkőzését megnyerte, ráadásul 
az első négyet hihetetlen tussal. Az 
elődöntőben az orosz Kanyigint ver-
te 7-6-ra – ki tudná feledni, ahogy az 
eredményhirdetés után megcsókolta 

Norbi a bírót –, majd következett a 
döntő az addig mindig legyőzött ro-
mán Petre Dicu ellen. Növényi két-
szer levitte a románt, aki nem bírta 
felvenni a tempóját. A 90 kilós ma-
gyar 4:1-re nyert, az öröme pedig 
szimbólum lett. Csak azt kiabálta 
bele a világba, hogy jaj, sikerült.

„Úgy készültem erre az olimpiá-
ra, hogy ne lehessen engem megver-
ni. Nagyon fentem a fogam Frank 
Anderssonra. San Diegóban, ahol a 
vb-döntőben már majdnem elkap-
tam, a dobogón állva megbökött és 
azt mondta, hogy nézzem csak, me-
lyik zászló kúszik fel a legmagasabb-
ra az árbocon. Én azt mondtam neki: 
majd meglátjuk, hogy Moszkvában 
melyik lesz az!” – idézte a szavait a 
Népsport.

És, ugye, hogy igaza lett?
B. M. L.

Fotó: MTI

Növényi Norbert emlékezetes teljesítménnyel 
nyert olimpiát Moszkvában
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Napjaink bajnokai és a jövő reménységei a vízitúra kupán Éppen negyven évvel ezelőtt rendezték meg a csonka 
moszkvai olimpiát, ahol felért a csúcsra Növényi Norbert


