
MEGHÍVÓ
Koszorúzás Eric Fernihough emlékére

Dabas Város Önkormányzata, a dabasi és
a kistérségi motorosok, valamint a Fóti Motorbarátok Köre

meghívja Önt és ismerőseit 
az Eric Fernihough angol motorversenyző

emlékére és tiszteletére szervezett
motoros emlékkörre és koszorúzásra

Időpont:  2019. április 27. (szombat)
Helyszín: Dabas, „Gyóni Beton”,

           Fernihough-dombormű

Program:

10.00  Gyülekező a London Étteremnél
11.00  Koszorúzás
11.45   Indulás a dabasi emlékkörre, majd 

megállás nélkül tovább Pusztavacsra
13.00   Minden résztvevő számára teljeskörű 

vendéglátás az Old Főnix Motorosok 
pusztavacsi klubházában
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A „GYÓNI BETON” ÉS FERNIHOUGH
A földrajzi adottságoknak és a térség akkori – mai napig meghatáro-
zó – fejlesztésének köszönhetően különleges útpályát építettek előde-
ink, amely rövid idő alatt híressé vált az itt született sebességi világrekor-
dok okán. A tervezéstől a kivitelezésig teljes mértékben magyar útpálya 

– a nagy gazdasági világválságból való kilábalás fényes bizonyítékaként – 
okkal-joggal öregbítette hazánk hírnevét.

A versenyzők mindenféle járművel elindultak és hol két, hol négy, ese-
tenként pedig három keréken igyekeztek egymást túlszárnyalni. Mint az 
mostanra Dabason már széles körben ismert, a rekordkísérletnek 1938. 
április 23-án halálos áldozata is volt, egy angol versenyző személyében. 
Az akkor 33 éves, mindig derűs férfi, Eric Fernihough, akit barátságos ter-
mészete miatt hamar megkedveltek Magyarországon is, közel 300 km/
órás sebességnél vesztette el uralmát motorkerékpárja fölött. Balesete 
megrendítette a sportot kedvelő közönséget. Mai modern technikával 
is rendkívülinek mondható ez a sebesség, de könnyen belátható, hogy 
akkor, a „hőskorban” ezt elérni még inkább különleges képességeket 
igényelt. Szerencsére vannak még városunkban szép számmal olyanok, 
akik ha gyerekként is, de tanúi voltak mindennek és elevenen emlékez-
nek mindenre.

A domborművel a város, több támogató és az FMBK méltó emléket ál-
lított elődeink építőmunkájának és a sebesség határait feszegető em-
bernek.

Az ünnepséghez és az emlékkörhöz való csatlakozásra viszont nemcsak 
a veterán jármű tuljadonosokat biztatjuk, hanem bárkit, akit a hely tör-
ténete, a technika fejlődése vagy a sport érdekel. Szükség szerint meg-
oldható, hogy a gyalogosan érkezőket magunkkal vigyük, ha erre igény 
van.

Eric Fernihough verseny közben…         …a motorkerékpár a baleset után


