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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Ádám László
Levelezési cím: 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.
Telefonszám: 06-70-32-80-517
E-mail cím: pusztaszabolcsi.hagyomany@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
Barátság Duatlon
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

 épített környezet
X sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Pusztaszabolcs
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Barátság Duatlon
A Barátság Duatlon Szabolcs Napokon való megrendezéséhez több körülmény szerencsés
összejátszása szükségeltetett.
A Szabolcs Napok elnevezésű nyári rendezvénysorozat 2002-ben már a 4. évébe lépett. A
rendezvény főszervezője Csombók Pál ötlete, és javaslata volt, hogy legyen a programsorozat
része egy sportolási lehetőséget biztosító verseny, ami fizikai felkészültséget, de ugyanakkor
sok ember számára teljesíthető megmérettetést jelent. A második ok a versenyre az akkor
második éve tartó német, staufenbergi partnerkapcsolat volt. A német diákok pusztaszabolcsi
látogatása a nyárnak erre az időszakára esett, így számukra is lehetőséget és maradandó
élményt nyújthatott a versenyen való részvétel. A harmadik indok az volt, hogy abban az
időben egyre több pusztaszabolcsi lakos kezdett el szabadidejében futni illetve kerékpározni.
Mindezen tények eredőjeként fogalmazta meg Csombók Pál, hogy legyen egy
kerékpározásból és futásból álló duatlon verseny, amibe bekapcsoljuk a vendég német
barátokat is. Végül Ádám Lászlóval dolgozták ki a Barátság Duatlon verseny feltételeit. A
verseny első alkalommal egy 10.5 km-es kerékpározással kezdődött, amit egy 5.7-es futás
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követett. Az első rendezvényen csaknem 50 induló állt a rajthoz és teljesítette a nyári,
délelőtti hőségben az edzettséget alaposan próbára tevő távokat. Az első sikeres verseny után
többen panaszolták, hogy a kerékpározás után nagyon elmerevedett a lábuk, és nehezen indult
a futás. Ezért a következő évtől változott a sorrend, előbb a futás, majd utána a kerékpározás
következett.
A verseny azóta is minden évben megrendezésre került, stabil 40-50 körüli résztvevővel. A
versenyzőket négy kategóriában férfiak és nők, 14 és 40 év között, ill. 40 felett értékelik. A
versenynek minden évben van résztvevője a német testvértelepülésről is, sőt már kihirdettek
német győztest is.
Mivel a település 2007-ben partnerkapcsolatot alakított ki a romániai Kisiratossal, így ettől az
évtől kezdve őket is bevonták a versenybe. A táv kerékpáros részének teljesítésébe már több
alkalommal sikerült bevonni a polgármestereket is.
A verseny győztesei és helyezettjei kategóriánként érem, vagy kupa díjazásban részesülnek,
de minden résztvevő emléklapot és emblémázott pólót kap minden évben más-más színben.
A póló barátságot szimbolizáló logóját Dombrovszki György tervezte. Ezt a logót 2011-ig
használták, azóta nem mindenki örömére megváltozott.
A versenynek megvan a régi résztvevői köre, akik többsége már kategóriát lépett előre, de
szerencsére évről-évre vannak új fiatalok, akik szívesen küzdenek a régi tapasztalt
„motorosokkal”.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A települési érték egy sportolási lehetőséget biztosító verseny, ami fizikai felkészültséget, de
ugyanakkor sok ember számára teljesíthető megmérettetést jelent, maradandó élményt nyújt a
versenyen való részvétel a testvértelepülés fiataljainak, örömet okoz a szabadidejében futó
sok-sok szabolcsi sportolónak.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
www.pusztaszabolcs.hu
www.futanet.hu
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület Futó Szakosztálya
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:-

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti
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érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

Rajt előtti pillanatok, amikor a kerékpárok még pihennek (2012. július)

Futással rajtol a mezőny (2013. július)
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Kerékpáros befutó (2012. július)
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
számára az átadott fényképek és leírás felhasználásához hozzájárulok.
Pusztaszabolcs, 2014. március 14.

..................................................................
Ádám László
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