
Nem felhőtlen az örömük 
 
Az idei szezonzáró Mecsek Rally sokak számára 
nem azt hozta, mint amit vártak. Igaz, hogy Jánosa 
Ákos és Brunekker Árpád három kupával távozott, 
mégsem zárták szívűkbe ezt a futamot. Az 
Abszolút 5., az A csoport 3., és az A6-os kategória 
2. helyével gazdagodtak, mégsem érzik azt, amit 
kellene.  
 
„Amiért mentünk, azt összehoztuk. De nem azt érzem, 
mint általában egy jó verseny után. Azért hiányzik, 

hogy nem tudtam 100%-on menni, bár ez volt a helyes döntés. Az év végére viszont 
valamelyest sikerült megtanulni, hogy vannak helyzetek, mikor többet ér a célba érés és a 
pontok száma, mint hogy kockáztassunk feleslegesen. A hétvége tanulsága, hogy régi 
gumival nem szabad nekivágni ilyen időjárási és egyéb viszontagságok mellett hasonló 
futamnak. Biztosan nagyon fogok örülni, mikor átvehetem a 3. helyért járó kupát az 
abszolútban, de most nem érzem azt, hogy hűdejó volt ez a Mecsek Rally. Nem volt jó 
verseny. Hiába végeztünk jó helyen, azért kettős érzése van az embernek. Nem tudjuk, hogy 
fog alakulni jövőre a Rally2, mert lehetne egy jó bajnokság is, de jelenleg minden olyan 
bizonytalan. Ez senkinek sem jó. Sajnáljuk azokat a versenyzőtársainkat, akik feleannyit sem 
autózhattak, mint mi. Valószínűleg hasonlóan éreznénk, ha úgy jártunk volna, mint sokan. Az 
idei évet nagyjából ezzel a futammal be is fejeztük. Persze ott lesz még a Szilveszter Rally, 
ami elmaradhatatlan számunkra, de az már más tészta, mint a bajnokság.” – mondta Ákos.  
 
A Mecsek Rally tökéletes bizonyítéka annak, hogy valami nagyon nem jól működik a raliban. 
Itt van két srác, akik jó helyen végeztek, mind a pécsi versenyen, mind a bajnokságban, 
mégsem felhőtlen az örömük. Ez igencsak elgondolkodtató.  
 
„Sokat dolgoztunk a pécsi futamon, de a körülményekhez képest mondhatom talán azt, hogy 
megoldottuk ezt is. Az időjárás minden percben kiszámíthatatlan volt. Köd, sár, eső, 
napsütés. Igazából ezek váltogatták egymást, és így nehéz volt jól felkészülni. De végül 
megcsináltuk. Lehet, hogy nem mentünk úgy, ahogy szerettük volna, vagy Ákos szerette 
volna, viszont biztonságosan megoldottuk ezt a kérdést. A maximalizmus félre tételével 
lehetett szerintem azt kivitelezni, hogy célba is érjünk. Valamit valamiért. Amúgy meg nagyon 
ügyes fiúk ellen kellett autóznunk, és ezért is becsüljük, hogy ott végeztünk ahol. Lehetett 
volna ez a futam sokkal jobb is, de ezen már nem tud senki változtatni. Mi túllépünk rajta, 
várjuk a Szilveszter Rallyt még idén, aztán pedig kíváncsian figyeljük a fejleményeket. 
Bízunk benne, hogy megoldódnak az idei Rally2-vel kapcsolatos problémák, mert a többiek 
sérelmei azért jogosak a mecseki futammal kapcsolatosan is.” – jelentette ki Árpi, közel sem 
olyan vidáman, mint máskor.  
 
Reklámpartnereink: 
MAGreen Kft. – Professzionális terményvédelem; CSMBT. Kft. Fémmegmunkálás; Medito 
Kft. – Játék nagykereskedelem; ASONÁJ 2003 Kft. Munka, - Tűz, - Környezet, - Védelmi Kft.; 
Alga ’93 Kft. – Vas, színesfém hulladék felvásárlás; Global Roll Kft. – LFP, Plotter papírok, 
médiák tekercsben; ConTruck Kft. Tengeri konténerszállítás; Kamiker Kft. Nyomda; Kállai 
Group Kft. - Építőipari kivitelezés; Andrásevits Zoltán Egyéni Vállalkozó – FACSEMETÉS; 

MIRA SAFETY Kft. Munka-, Tűzvédelmi Szolgáltatás, Autóalkatrész Kereskedelem;  
Automobile France Kft. Francia autóbontó; Cafe del Mar – Automata szolárium; HK Trans 
Kft,; V-System Tam – Informatika; SRT – Speed Rally Team; ECS HUNGARY KFT – 
Építőipari kivitelezés; 
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