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Nemzeti Sport 

 

Alessandro Zanardi is elindul a New York Marathonon 

 

Egy kézihajtású, háromkerekű járgánnyal elindul a jövő hónapban esedékes New York 

Marathonon Alex Zanardi korábbi Formula–1-es autóversenyző (képünkön), aki 2001. 

szeptember 15-én egy szörnyű balesetben mindkét lábát elvesztette a Lausitzringen. A 41 éves 

olasz pilóta a mozgáskorlátozottak kategóriájába nevezett. 

 

„Korábban is egy csomó őrült dolgot tettem, és mindig úgy táplálkoztam és edzettem, mint 

egy sportoló” – mondta a Formula-1 mellett korábban a CART sorozatban, az olasz az 

európai túraautó-bajnokságban, jelenleg pedig a túraautó-világsorozatban szereplő Zanardi. 

 

„Remélem, hogy jó állapotban végig tudom csinálni, és jó időt futok majd, a célom az, hogy 

két órán belül teljesítsem a távot. Már csak egy hónapom van edzeni, ezért nagyon komolyan 

veszem majd.” 
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Levegőbe emelkedett a Toyota Kecskeméten 

 

Összehangolt, közös akciót szerveztek a rokkantparkolókba jogosulatlanul beálló autósok 

ellen a kecskeméti közterület-felügyelők és a rendőrök. Csütörtök délelőtt "autólopó" emelő 

kocsikkal járták a parkolókat és azonnal elszállították, amelyikben nem volt kint 

"rokkantkártya". 

 

Nem olcsó a parkolás, ha valaki jogosulatlanul beáll egy mozgáskorlátozottak számára fent 

tartott, kijelölt parkolóba. Ahol csak megkezdték az intézkedést, és közben odaért a kocsi 

gazdája, ott "csupán" 19 ezer 500 forint kiszállási díjat kellett fizetetni. Amennyiben viszont 

elszállították a tilosban parkolót - egy volt ma ilyen -, akkor már 23 ezer 400 forintot kell 

befizetnie csekken a tulajdonosnak, hogy visszakapja a kocsiját. 

 

- A jövőben rendszeresek lesznek a rendőrökkel közös akciók - mondta el tudósítónknak 

Molnárné Gondi Etelka, a közterület-felügyelet vezetője. 

 

Elszállítás előtt egyébként gondosan körbevideózták a tilosban parkoló járművet, hogy utólag 

ne tudjon reklamálni a tulajdonos. Mondván: szállítás közben sérült meg a jármű. A mai akció 

tapasztalata egyébként az volt, hogy viszonylag kevesen parkoltak jogosulatlanul a 

mozgáskorlátozottaknak kijelölt helyeken. Az egyik bevásárló központban ráadásul egyetlen 

autó sem állt ott: az áruház parkolójában ugyanis éppen ma újították fel a "rokkant kocsis" 

jelzést a burkolaton. 
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Hírextra 

 

Hajrá Vidámpark 

 

Több mint kétezer mozgás-, látás-, hallássérült vagy valamilyen fogyatékossággal élő vendég 

ülhetett fel korlátlan mennyiségben a játékokra, ingyenesen a Fővárosi Vidámparkban 

csütörtökön. Az esemény keretében Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes bemutatta 

Kőfalvi Tamást, a park új vezérigazgatóját. 

 

A Budapesti Vidámpark Zrt. kilencedik alkalommal rendezte meg a Mozgássérültek 

Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ) és a Mozgássérültek Budapesti 

Egyesületével (MBE) közösen a Fogyatékkal élők napját. 

 

Míg a korábbi években 20 darab jegyet használhattak fel ezen a napon a fogyatékkal élők, 

idén jóval többen regisztrálhattak az eseményre a helyi szervezeteken keresztül. Sokan 

vidékről érkeztek. A résztvevőket fogyatékosságra, életkorra való tekintet nélkül hívták meg. 

Többen kísérővel érkeztek - mondta Tábiné Hídvégi Csilla, az MBE programszervezője. 

 

Az eseményen Hagyó Miklós főpolgármester-helyettes bemutatta a Vidámpark új 

vezérigazgatóját. A 35 éves, közgazdász végzettségű Kőfalvi Tamás október elsejétől vezeti a 

létesítményt. Pályafutását az ÁPV Zrt.-ben kezdte, ahol privatizációs és vagyonkezelési 

tranzakciók előkészítésében vett részt. Ezt követően a magánszférában tanácsadói területen 

dolgozott, illetve vezető tisztségviselő beosztásokat látott el. "A Vidámpark is olyan 

gazdasági társaság, mint az összes többi, amellyel találkoztam. Év végéig biztosan 

megismerem működési folyamatait, addig a főváros vezetésétől türelmi időt kaptam" - tette 

hozzá Kőfalvi Tamás. 

 

Hagyó Miklós hozzáfűzte: a hosszú távú tervek között szerepel, hogy új helyszínt találnak a 

Vidámparknak, amelynek helyét az Állatkert kapná meg, természetesen a védett játékokat - 

mint a fa hullámvasút vagy a körhinta - nem vinnék el. "Ennek a koncepciónak az elkészítése 

és kidolgozása az új vezérigazgató feladata, amelyet szeretnénk, ha 2008. március végéig 

elkészítene" - mondta a főpolgármester-helyettes. 
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Ötvenkét magyar arany a speciális olimpiáról 

 

A 68 fős magyar csapat összesen 52 aranyérmet nyert a Sanghajban rendezett XII. nyári 

speciális olimpián, amely csütörtökön véget ért. 

A küldöttség az első helyek mellett 31 második és 19 harmadik helyet is szerzett. 

A tíznapos eseményen 159 ország 7000 értelmi fogyatékossággal élő sportolója küzdött az 

érmekért. 


