Mellékletek:

Hunyady Emese életútjának dabasi vonatkozásai
Hunyady Emese (*Budapest, 1966. március 4. -) olimpiai, világ- és Európa-bajnok osztrák
gyorskorcsolyázó, aki pályáját Magyarországon műkorcsolyázóként kezdte, majd sportágat
váltva gyorskorcsolyázóként vált sikeressé. A gyorskorcsolya sport egyik kiemelkedő
egyénisége. 127 magyar csúcsot javított meg gyorskorcsolyázásban, 1985. évi (néhány év
múlva válással végződő) házasságkötése után osztrák színekben versenyzett. 1994-ben
világcsúcsot javított. Összesen 12 olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmet szerzett, tizenkét
Világkupa-versenyen diadalmaskodott. Hat téli olimpián vett részt, amelyeken három
alkalommal ért el dobogós helyezést: 1992-ben 3000 méteren bronzérmes. 1994-ben
Lillehammerben ugyanezen a távon ezüstérmes, 1500 méteren pedig olimpiai bajnoki címet
nyert.
Kisgyermekkorával, életének első évtizedével kötődik Dabashoz. Születésekor családja
Dabason élt, ugyanis édesapja, dr. Hunyady Béla a Dabasi járás főállatorvosa volt. Munkáját
közmegelégedésre, magas színvonalon látta el, melyet az éppen Emese születése évében
kapott miniszteri dicséret is tanúsít. Édesanyja, dr. Hunyadyné Drozony Emese és bátyja,
Zoltán alkotta azt a szerető családi közösséget, mely elindította és mindenben segítette a
nemzetközi sportvilág élvonalába vezető hosszú úton.
Ötévesen csatolta fel először korcsolyát, pontosabban: „Azaz, hogy anyu! Övé az érdem, hogy
elkezdhettem. Akkor még Dabason laktunk és édesanyám minden edzésre felhozott. Mikor
iskolába kerültem, a tanítás után indultunk a busszal, és bizony sötét este lett, mire
hazaértünk. Már jó ismerősei voltunk a vezetőknek és kalauzoknak, elmaradhatatlan utasok –
útközben tanultam és vacsoráztam.” Édesapja „egy gyönyörű naplót vezetett, ahová minden
eredményét és minden megjelent cikket kivágott és beragasztott.” „A versenyzéshez meg sok
jó tanácsot kaptam a bátyámtól, Zolitól, aki kajakversenyző volt. Ő tanított meg arra is, ha
meglátom a célt, akkor kapcsoljak még rá, ne engedjek még ki!”
1977-ben a Hunyady család a fővárosba költözött, ugyanis dr. Hunyady Bélát a Gödöllőn
székelő Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás igazgatóhelyettes
főállatorvosává nevezték ki. Emese műkorcsolyázó pályafutása véget ért, ugyanis egy felmérő
versenyen csúnyán lepontozták és az igazságtalanság hatására szüleivel úgy döntött, hogy:
„ebből elég volt!” Mivel kisgyermek kora óta a jéghez nőtt, azt is azonnal megbeszélték, hogy
megpróbálja a gyorskorcsolyát, és két hét múlva felvették a Volán gyorskorcsolyázó
szakosztályához. „Elfelejtve a bánataimat, lelkesen versenyeztem a hosszú korcsolyával.
Csodálatos volt, hogy stopperóra segítségével állapították meg, hogy milyen voltam és nem a
pontozók döntöttek!” Ezzel páratlan sikersorozat vette kezdetét, mely ma már sporttörténelem
és részleteiben a sport-szaksajtóban napról-napra követhető.
Legjobb eredményei:
Olimpiai aranyérem 1500 m 1994, Lillehammer; ezüstérem 3000 m 1994, Lillehammer;
bronzérem 3000 m 1992, Albertville.
Összetett világbajnoki aranyérem 1994 Butte, USA; ezüstérem 1993 Berlin, Németország;
ezüstérem 1992 Heerenveen, Hollandia.
Távonkénti világbajnoki aranyérem 1999 Heerenveen, Hollandia; bronzérem 1996 Hamar,
Norvégia; bronzérem 2000 Nagano, Japán.
Összetett Európa-bajnoki aranyérem 1993 Heerenveen, Hollandia; ezüstérem 1992
Heerenveen, Hollandia; bronzérem 1994 Hamar, Norvégia.

Kitüntetései:
1992 Osztrák Köztársasági Érdemérem
1994 Aranyérem az Osztrák Köztársaságnak nyújtott szolgálataiért
1994 Az év osztrák sportolónője
2016 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Életműdíja, Budapest
2016 Golden Arrow Életműdíj Bécs, Ausztria
2017 Sportstars Wien (Bécsi Sportcsillagok) Életműdíja
Aktív pályafutását 2003-ban fejezte be. Jelenleg Svájcban él finn gyorskorcsolya-edző
férjével, Timo Järvinennel és fiukkal, Jasperrel. Folyamatosan jó kapcsolatot ápol a magyar
gyorskorcsolyázókkal is, és amikor csak teheti, ellátogat a Városligeti Műjégpályára.
Hunyady Emese pályafutása számon tartott értéke a magyar sportnak, alakját őrzi a dabasiak
emlékezete is. Életútjának dabasi vonatkozásai értéktárunkat is jelentősen gyarapítja.
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