
Minden happy volt 
 

Jánosa Ákos és Brunekker Árpád a 2015-ös rali 
szezont igen szép eredménnyel zárta. Rally2-ben az 
A6-os kategória 1. helyét, az A csoport 2. helyét, és 
az Abszolút 3. helyét tudhatják magukénak. A 
bajnokság végeztével a Szilveszter Rallye már csak 
egy levezető futam volt, ahol 88 kategóriatársból a 4. 
helyen végeztek.   
 
 

 
„Már a teszt is nagyon jól sikerült, mely lehetőséget adott, hogy még a verseny előtt kicsit 
közelebb kerüljünk a kocsihoz. Megautóztattuk a partnereket, barátokat, családtagokat, és 
mindenki igencsak élvezte. A verseny első nap esti gyorsaságija nem sikerült jól a köd miatt, 
mert azokkal a lámpabeállításokkal nem találtam le. Ezért viszonylag rossz időt mentünk 
magunkhoz képest. Viszont másnap elkezdtük használni az autót, és jöttek a jobb idők és 
eredmények. A ring külső nekem jobban tetszett, mert hasonlított egy rali pályához. A ring 
belsőben viszont jó volt az ugrató. Voltak improvizálós részek, mikor nem lett visszahelyezve 
a szalmabála a pálya közepéről. Kicsit olyan ráérősen mozogtak a sportbírók, lehet fáztak. – 
mesélte Ákos nevetve. Ilyen akadályok voltak, de megoldottuk őket. Szerintem elég jól 
belaktuk a Citroen C2R2 Max-ot. Igazából nincs ezek között különbség, csak érzetre ad 
többet. Ez azt jelenti, hogy a futómű, a kormány, a fék kicsit jobbnak tűnt és ezek összeadva 
más érzést nyújtottak, de lehet, hogy csak túl régóta ültünk már az előzőben. Az 
eredményünk nem lett annyira rossz, mert 88-ból a 4. helyen végeztünk. Persze az első 
három valamelyike jobban tetszett volna, de így is elégedettek vagyunk. Arra tökéletes volt, 
hogy ne a 2016-os Eger Rallye-n üljünk benne először. Jövőre le is stipi-stopiztuk egész évre 
a Max-ot. Megpróbáljuk majd megvédeni a bajnoki címet, és szeretnénk benne lenni az 
abszolút tízben. Én bírom a Bakó Rally Team-et is, jó kis autókat adnak, mindig tökéletesen 
felkészítve, úgyhogy nem kérdés…. a következő évben ismét együttműködünk.” - mondta 
Áki.  
 
„Nagyon jól éreztük magunkat, minden happy volt. A Max igazán szuper… bár ez nem volt 
kérdés, hiszen ugyanolyan jó, mint a többi kis méregzsák. Sok néző, rengeteg induló, változó 
időjárás. Minden klassz volt. Mi már most készen állunk a 2016-os idény első futamára. 
Hiányozni is fog a versenyzés, de hamar eltelik az a kis szünidő. Egész évben nagyon jól 
felkészített autóval állhattunk a rajtvonalhoz a Bakó Rally Team-nek köszönhetően, és ezt 
most szeretnénk is megköszönni nekik. Nélkülük nem lehettünk volna bajnokok. Jövőre a 
Szilveszter Rallye-n tesztelt Max-szal megyünk egész évben, és bízunk benne, hogy az idei 
évhez hasonló eredményeket fogunk produkálni.” – foglalta össze a lényeget Árpi. 
 
Köszönjük a reklámpartnereink, és a Bakó Rally Team egész éves bizalmát, illetve 
Boldog új évet kívánunk mindenkinek! 
 
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; MIRA 
SAFETY Kft. Munka-, Tűzvédelmi Szolgáltatás, Autóalkatrész Kereskedelem; Automobile France Kft. 
Francia autóbontó; Cafe del Mar – Automata szolárium; HK Trans Kft- Ömlesztett áruszállítás,; V-
System Tam – Informatika; TÉTÉNY – KER – Épületgépészet, HSC Motor Kft – Gépberendezések, 
ECS HUNGARY KFT – Amalidó; SHX GOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Reklámdekoráció; 
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