
Jöjjön, aminek jönnie kell 
 

A 49. Mecsek Rallyra készülő Jánosa Ákos és 
Brunekker Árpád duó most azt állítja, hogy ésszel fog 
autózni Pécsen. Viszont aki ismeri őket, az tudja, hogy 
ennek a párosnak egész évben számítottak a pontok, és 
ők nem is titkolják, hogy fontos számukra az eredmény. 
Igaz már csak az abszolút helyük megtartására 
koncentrálnak. 
 
 
  
 

 
„A legeslegfontosabb, hogy tovább jussunk, mint Kassán. Valamint az évi egy törést már eljátszottam. 
Tehát egy karcmentes autóval szeretnénk célba érni, úgy hogy megtartjuk az abszolút helyünket. 
Négy különböző gyors, melyen egyszer-egyszer megyünk, az igazi kihívás lesz. Ami nehezíteni fogja 
még a versenyzést, az az eső, mert vannak olyan szakaszok, ahol a hegyről folyni fog le a víz és a 
sár. Azok kicsit olyan túlélő pályák lesznek, ami azt jelenti, hogy ott nem szabad majd 100%-on menni. 
Nyárásvölgy-Hetvehelyt pedig nagyon szeretjük, de a változatosság kedvéért este fogunk itt rajtolni. 
Ami nem baj, csak a lámpasor mégsem nappali fényt ad, és másképp kell helyezkedni a pályán. 
Összefoglalva ésszel próbálunk majd haladni, hogy ne legyen baj, és meg tudjuk tartani az jelenlegi 
helyünket abszolútban. A másik, ami számomra talán idén először furcsa, hogy ezen a futamon 
igazán mostohagyerek lesz az R2. Ugye most leginkább a Historic EB lesz kiszolgálva, és emellett az 
ORB, ami már megszokott. Illetve itt leszünk mi R2-sök, akiknek meg lett ígérve, hogy nem fog 
elmaradni gyorsasági. Erre nagyon kíváncsiak vagyunk, mert ha törlik valamelyik szakaszt, akkor ott 
már sok minden borulhat a km kiesés miatt. Biztos vagyok benne, hogy lesznek csúszások, de 
megpróbálunk optimisták maradni. Jöjjön, aminek jönnie kell. A tervünk most csak annyi, hogy 
viszonylag jó helyen érjünk célba.” – latolgatta az esélyeket Ákos. 
 
 
 
„Szerintem nagyon jó, és izgalmas pályák lesznek. Ami annyira nem jön be, az a délutáni kezdés, de 
majd belejövünk. Az tuti, hogy esőben gondolkozunk, semmi kétség. Kassát semmiféleképpen nem 
szeretnénk lekopírozni, mert célba kell érnünk. Belső tükröt sztornóztuk, csak külső tükrök lesznek 
most már, az jól jöhet a körgyorsnál. Mondanám, hogy óvatosak leszünk, de felesleges lenne. Mindig 
mást mond előtte az ember, és mást csinál majd ott a pályán. Amikor elgurul a gyógyszer, akkor ott 
nincs mit tenni. Valószínűleg menni fogunk, mint a távirat. – nevet közben Árpi. Lesznek nagyon 
ügyes pilóták, és sokesélyes futam előtt állunk. Kell egy nagyon jó itinert írnunk, és pontosan kell 
autóznunk, ahhoz, hogy karcmentesen célba érjünk, és még megfelelő helyen is végezzünk. Várjuk 
nagyon, mert szeretnék már újra bent ülni a kisautóban. Az ész azt mondja, hogy óvatosan kellene 
menni, és mégiscsak szerezni pár pontot. Aztán persze majd minden ott fog kiderülni, mint mindig.” – 
mondta Árpi.  
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