
Három a magyar igazság

SOLID RACING TEAM – Végső Összecsapás, Tököl

Szőke Ákos – BMW E30

Egy hosszabb szünetet követően szeptember 20-21-én, a Végső Összecsapáson ismét aszfaltra 
lépnek  az  Országos  Gymkhana  Bajnokság  résztvevői.  Köztük  lesz  a  SOLID  Racing  Team 
tehetsége, Szőke Ákos is, aki tavaly épp Tökölön szerezte meg első Pro kategóriás győzelmét. A 
váci versenyző emellett 2012-ben is begyűjtötte itt az elsőségért járó trófeát. Három a magyar 
igazság: jó lenne, ha – minimum – harmadik alkalommal is felállhatna a dobogó legfelső fokára.

Szőke Ákos: Nagyon sok idő eltelt  az  utolsó versenyem óta,  ezért  már  nagyon várom a hétvégi 
összecsapást! Szerencsére ezzel nem csak én vagyok így, hanem az egész csapat tiszta lázban ég… 
Rengeteget dolgoztunk a kocsin, hogy Bomba! formában legyen a soron következő megmérettetésre. 
A legnagyobb fejlesztés az volt a BMW-n, hogy új szívet, motort kapott – erről eddig babonából nem 
beszéltem, megvártam inkább azt, amíg összeáll a technika. Izgatottan várom tehát, hogy hogyan fog 
szolgálni éles bevetés közben. Abban azonban már most biztos vagyok, hogy jóval erősebb, gyorsabb 
lesz.

A motor mellett új fékrendszert is beleépítettünk az autóba. Sajnos se alkalmunk, se időnk nem volt 
nagyon arra,  hogy  ebben a  felállásban  kipróbáljuk  az  E30-t,  ezért  mondhatni,  teszt-üzemmódban 
érkezünk majd meg Tökölre. Ennek ellenére a célunkat most sem adhatjuk alább: a múlt, az emlékek 
köteleznek minket a jó szereplésre, hiszen 2 éve Amatőrben, tavaly pedig Pro kategóriában sikerült 
megszereznünk az első helyért járó serleget a Végső Összecsapáson. Jó lenne ismét felállni a dobogó 
legfelső fokára!

Partnereinknek köszönjük az  együttműködést: Bomba!,  KYOCERA – The  new value frontier, 
Sigillanda,  V4  Transport  Szállítmányozási  Kft.,  AVANZO-TRADE  Kft.  -  The  Body  Shop, 
INNOVITAS – Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ, Budatel, TT.risk, Václámpa.hu, Váckonyha.hu, 
Szőke  és  fiai  ácsmunkák,  RetroCar,  Balu  gumi,  Klímatti,  Realsys.hu,  Viczián  István  építőipari 
vállalkozó, Speciál Csapágy, www.royalmagazin.hu

Sajtófőnök:  Horváth  Judit –  Tel.:  30/533-9099;  E-mail:  horvath.juditka@gmail.com,  Facebook: 
https://www.facebook.com/solidracingteam 
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