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Igazi szentélyt kapnak 
Nagykállóban a technikai 
sportok hívei: 2013 nya-
rán nyitja meg kapuit a 
Quadrofónia Motorsport, 
Vitorlás és Túra Bázis, 
amely egy helyi és térsé-
gi turisztikai vállalkozók 
együttműködésére alapo-
zott, sokszínű szolgálta-
tással csalogató, országos 
és nemzetközi szinten is 
vonzó beruházás.

Nagykálló a terepautó és 
rallysportok kedvelőinek 
körében immáron orszá-
gos ismertségnek örvend. 
A Nyírséget domborzata, 
terepviszonyai, illetve a 
technikai versenyek év-
tizedes hagyományai a 
sportág egyik központjává 
avatták. Ezeket a kitűnő 
lehetőségeket kihasználva 

valósul meg az új központ, 
ahol térségi, országos és 
nemzetközi szinten talál-
kozhatnak mindazok, akik 
érdeklődnek vagy rajon-
ganak a technikai sportág 
iránt.

A technikai sportokat 
szinte minden erre alkal-
mas járművel kipróbál-
hatják majd a programo-
kon résztvevők. A zárt 
pályán történő autózás 
mellett lehetőség nyílik 
a versenyzésre is: 4 da-
rab kétszemélyes, egy-
forma teljesítménnyel 
rendelkező terepgokart 
is várja a versenyszelle-
mű vendégeket. Emellett 
a gyerekek is élvezhetik 
az autókázást, ugyanis 
a központ számukra al-
kalmas terepgokartokkal 

is tud szolgálni. A mo-
torozás kedvelői 2 darab 
krosszmotorral hódolhat-
nak szenvedélyüknek, 
míg a vízisportok híveit 
egy vitorlás hajó és 2 darab 
kitesurf várja majd.

A Quadrofónia Motor-
sport, Vitorlás és Túra 
Bázis egy és több napos 
komplex programcsoma-
gokkal várja majd a vendé-
geket. A technikai sportok 
kipróbálása mellett lehe-
tőség nyílik a Nyírséget 
bemutató gyalogos, kerék-
páros vagy lovas túrára, 
amelyek alatt az érdeklő-
dők végiglátogathatják a 
térség kulturális, gasztro-
nómiai és építészeti érté-
keit. Bővebb információ a 
70 338 8600-as telefonszá-
mon.

Quadrofónia: extrém kalanddal várÖrömömre szolgál, hogy az idén április 12. és 14. között 
megrendezésre kerülő tereprali-versenynek Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye adhat otthont, immáron harma-

dik alkalommal. A megmérettetés a Toolimpex Kupa nevet 
viseli és a Vitál-Sziget Kft. szervezésében kerül lebonyolításra. 
Az esemény központi helyszíne a választókerületemhez tarto-
zó Nagykálló, de a verseny érinti a kistérség környező telepü-
léseit is. Nagy megtiszteltetés volt, hogy a verseny szervezői 
felkértek a rendezvény védnökségére. Április 12-én, pénteken, 
a startpisztoly eldördülésekor én is Nagykállón leszek. Bízom 

benne, hogy a korábbiakhoz hasonlóan az egész országból és határainkon 
túlról is lesznek szép számmal nézők és érdeklődök, akár családdal is, hi-
szen nyugodtan mondhatjuk, hogy a futamot kísérő programok a legki-
sebbektől a legnagyobbakig, mindenkinek nyújtanak majd látnivalót. A 
tervezett útvonal érinti Balkányt, Birit, Kállósemjént, és Szakolyt is, így a 
rendezvény útvonala az előző évihez képest változatlan.
A korábbiakhoz képest azonban történt egy komoly előrelépés is, hiszen a 
futam ezúttal már nemzetközi viadalként, a Nemzetközi Automobil Szö-
vetség által kiírt Közép-Európai Zóna Trófea versenysorozat egyik állomá-
saként szerepel, mindazonáltal a verseny természetesen továbbra is része 
a Tereprali Országos Bajnokságnak is. Ez egy igen nagy megtiszteltetés a 
szervezők irányába, és egyszersmind a kistérség településeinek, hiszen 
ők is oroszlánrészt vállaltak a futamok lebonyolításában.
Kérem, a Kedves olvasókat, hogy minél nagyobb számban látogassanak 
ki április 12. és 14. között a dél-nyírségi tereprali-versenyre, teremtsünk 
hagyományt, érezzék jól magukat! Jó időt, és kellemes kikapcsolódást kí-
vánok Mindnyájuknak!

Kedves Olvasók, szeretettel köszöntöm ismét Önöket!
Nyugodt szívvel mondhatom: az idő minket igazolt. 
Mintha csak tegnap lett volna, amikor az első futam 

hírére megmozdult az egész térség, ma pedig már ott tartunk, hogy visz-
szatérő ismerősökként köszöntjük a városunkba látogató versenyzőket, 
csapatokat és vendégeket. Az autó- és motorsport szeretete a városban 
egyre több embert ragad magával, egyre többen lá-
togatnak ki a pályákra a verseny idején. Ez bizonyít-
ja, hogy nemcsak egy szűk réteg hobbijáról van szó, 
sok itt élő életének lett része a tereprali. A verseny 
hagyományai és a helyszín szépsége pedig garantál-
ja, hogy a dicsőségen túl a versenyzők számos kel-
lemes emléket is magukkal vihetnek tőlünk. Köszö-
nöm mindazok munkáját, akik ezt a hagyománnyá 
váló versenyt hatalmas lelkesedéssel szervezik. A 
terepralira érkezőket örömmel fogadjuk most is, a 
Nyírség homokja pedig ismét kemény küzdelemre 
hívja a versenyzőket. Mi már készen állunk a rajtra.

Szakolyban is nagyon várjuk az év első tereprali versenyét, hiszen 
eddig minden alkalommal sok élménnyel gazdagodtunk. Nagyon 
örülünk annak, hogy a mezőny ismét ellátogat 

a térségbe, mivel egyrészt különleges élményt kínál 
a technikai sportok iránt érdeklődőknek, másrészt 
az idelátogatók megismerhetik Szakolyt, megismer-
hetik a környéket, és azt a vendégszeretetet, amivel 
az itt élők várják évről évre a hozzánk látogatókat. 
Remélem idén is szoros futamot láthatunk és az 
időjárás is kegyeibe fogad minket. Látogassanak ki 
minél többen a pályák szélére és szurkolásukkal se-
gítsék a versenyzőket a minél fényesebb eredmény 
elérésében. Mi már izgatottan várjuk a hétvégét!

Néhány hónapja intettünk búcsút a tereprally mezőnyének, most 
pedig ismét versenygépektől lesz hangos a környék. Az a meg-
tiszteltetés ért minket, hogy nálunk startol-

hat el az idei bajnokság, amely még az autósport 
szerelmeseinek is bővelkedik majd újdonságokban. 
Úgy gondolom a felelősségünk most a legnagyobb, 
hiszen nyitófutamot rendezni komoly feladat. Örü-
lök neki, hogy Balkány ismét részese lehet a meg-
mérettetésnek, hiszen megmutathatjuk magunkat 
az egész országnak, ilyenkor mindenki ránk figyel. 
Bízom benne, hogy az idei is sikeres, izgalmakban 
gazdag és balesetektől mentes futam lesz, amely to-
vább öregbíti Balkány és térsége jó hírnevét.

Nem túlzás azt állítani, hogy a környékünkön fanatikus rajongótá-
bora van az autó- és motorsportoknak. Az előző két verseny sok 
embert csalt ki a pályák mellé, és mindenki élvezte a tereprali-au-

tók száguldását, a bajnoki címért zajló csatát. Most 
az évadnyitó futamon szurkolhatunk a kedvencek-
nek, testközelből tekinthetjük meg, hogyan veszik 
fel a harcot a külföldi ellenfelekkel. Egy ilyen ese-
mény minden szívet megdobogtat. Településünkön 
nagy tisztelet övezi a motorsportokat, így lelkesen 
várjuk már a verseny napját. Örülünk annak, hogy 
a mezőny ismét eljön hozzánk és izgatottan készü-
lünk a rajtra! Sok sikert a versenyzőknek, remélem 
az eredményektől függetlenül örömmel tekintenek 
majd vissza az itt töltött napokra, és jó hírét keltik 
Birinek, valamint a szomszédos településeknek.

Örömmel tölt el, hogy a tereprally mezőnye harmadik alkalommal 
is visszatér hozzánk, hogy Kállósemjénben is újra szurkolhatunk 
a versenyzőknek. Úgy gondolom, ez az ese-

mény üde színfoltja a térség programkínálatának, 
hiszen nagyon sokan szeretik a különböző techni-
kai sportokat, így a tereprallyt is.  Minden kedves 
Olvasónak és versenyre kilátogatónak nagyon jó 
szórakozást kívánok. Kérem Önöket, nézzenek szét 
nálunk, ismerjék meg Kállósemjént és a szomszé-
dos településeket, hiszen sok egyedi értéket és fel-
fedezni érdemes élményt kínálnak az ide látogatók-
nak. Remélem ismét izgalmas viadalt láthatunk, és 
nemcsak mi, hanem a főszereplők is jól érzik majd 
magukat nálunk.
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Juhász Zoltán, Nagykálló polgármestere

Szűcs Gabriella, Szakoly polgármestere

Pálosi László, Balkány polgármestere

Almási Katalin, Biri polgármestere

Belicza László, Kállósemjén polgármestere
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A népszerű raliverse-
nyektől sok mindenben 
alapvetően különbözik a 
tereprali: előbbinél a ver-
seny zárt pályán zajlik, 
amelyet előtte begyako-
rolhatnak a versenyzők, 
feljegyezhetik maguknak 
a kanyarokat, a fékezése-
ket, a sebességeket, majd a 
verseny során a feladatuk, 
hogy a begyakorlott pályát 
a lehető leggyorsabban tel-
jesítsék.

A terepralinál a verseny-

zők nem tudják, merre kell 
majd menniük: az itinert, 
amely az útvonalat tartal-
mazza, minden verseny-
napon csak egy órával a 
rajt előtt kapják meg. Itt is 
a gyorsaság számít, vagyis 
az, hogy ki teljesíti a leg-
rövidebb idő alatt a távot. 
A versenytávon belül két-
féle szakaszt különbözte-
tünk meg: összekötő (vagy 
etap) és szelektív (vagy 
gyorsasági) szakaszokat. 
Az összekötő szakaszok 

az egyes szelektív szaka-
szokat kötik össze, és azért 
van rájuk szükség, hogy 
az egymástól néhány kilo-
méter távolságra lévő mért 
szakaszokat közúton meg 
lehessen közelíteni. Ter-
mészetesen itt is van egy 
limitidő, ami alatt teljesíte-
ni kell, de itt nem mérik az 
időt, igaz, a később törté-
nő beérkezést büntetik. A 
szelektív szakaszokon ér-
telemszerűen a gyorsaság 
számít. A végeredményt 

a szelektív szakaszok ösz-
szesített eredménye adja. 
Egy nap általában 3-4, 
hosszabb távú versenyen 
5 gyorsaságit szoktak ter-
vezni. A tereprali a szó 
szoros értelmében off-road 
verseny, mivel terepen, te-
hát nem aszfalton zajlik. 
Az off-roadtól azonban az 
a lényeges tényező külön-
bözteti meg, hogy az idő 
számít, és nem az ügyes-
ség. Nincsenek kialakított 
akadályok, amelyeken a 

bóják érintése nélkül kell 
áthaladni, és nincsenek a 
távban nehezen teljesít-
hető emelkedők sem. Ami 
mégis nehézzé teszi, az a 
változatos terepviszony. 
Mint az autó- és motor-
sportok minden más mű-
fajában, a győzelemre itt 
is annak van a legjobb esé-
lye, aki minden szempont-
ból jól állítja be az autóját, 
illetve az időjárási viszo-
nyoknak leginkább megfe-
lelő gumit választ.

Rali-tereprali: mi a különbség?

Ápril is 
1 2 – 1 4 - é n 

immáron har-
madízben látogat el 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyébe a Tereprali Orszá-
gos Bajnokság mezőnye: 
az idei szezon első verse-
nyeként megrendezésre 
kerülő Toolimpex Kupa 
küzdelmei három napon át 
zajlanak majd Nagykálló, 
Biri, Balkány, Szakoly és 

Kállósemjén körzetében.
Magyarországra a tereprali 
a nyolcvanas évek második 
felében, olasz közvetítés-
sel jutott el: bajnokságot 
először 1992-ben írtak ki, 
azóta minden évben folya-
matosan megrendezésre 
kerül és a Dakar-rali ismert-
ségének, elismertségének 
és a magyar versenyzők 
sikeres szereplésének kö-
szönhetően a szakág egyre 
népszerűbb. Nem csak ide-
haza számítanak népszerű-

nek a magyar tereprali-ver-
senyzők, hanem külföldön 
is, a hazai bajnokságot a 
nemzetközi szaklapon 
rendre Európa három leg-
nívósabbja közé sorolják. 
A futamok 2-3 naposak, 
nemzetközi szinten vi-
szont nem ritka az egyhe-
tes esemény sem. Általá-
ban pénteken kerül sor az 
adminisztratív és technikai 
átvételre, amely során át-
vizsgálják az autókat, hogy 
megfelelnek-e az előírások-

nak, illetve a versenyzők hi-
vatalosan beneveznek a fu-
tamra. Egyes versenyeken 
rendeznek ún. prológot, 
ami egy rövid, maximum 
10 km hosszú szakasz, ahol 
mérik az időt. Az itteni 
eredmény határozza meg a 
rajtsorrendet.
Mint a Magyar Nemzeti 
Autósport Szövetség egyik 
első osztályú bajnoksága, a 
Tereprali Országos Bajnok-
ság kiemelt figyelmet kap 
az országos sajtó részéről. 

A futamokról beszámolnak 
a nyomtatott (pl. Nemze-
ti Sport, Blikk, Autósport 
és Formula Magazin, Mo-
torsport Magyarországon, 
4X4) és az internetes (pl. 
Nemzeti Sport Online, 
Formula.hu, Autómene-
dzser.hu) sajtóorgánumok, 
valamint a televíziók is: 
a versenyek tudósításait 
rendszeresen sugározza az 
MTV, a TV2, az RTL Klub, 
az ATV, a Hír TV és a Duna 
TV is.

Amit a hazai terepraliról tudni érdemes

A tereprali hazai bajnokai:
Év Bajnok Csapat Autó

Versenyző Navigátor
1992 Benyó Miklós Hujber János 4WD Club Budapest Mitsubishi Pajero
1993 Balázs János Jójárt András Váci Autó SE
1994 Gál István Oroszlán Tibor Váci Autó SE Mitsubishi Pajero
1995 Selmeczi György Jutassy József Stoll SE Land Rover
1996 Selmeczi György Jutassy József Stoll SE Rover-Audi
1997 Gál István Oroszlán Tibor Váci Autó SE Ssang Yong Musso
1998 Benyó Miklós Brassai György 4x4 Off Road Club SE Range Rover-Audi
1999 Gál István Oroszlán Tibor Váci Autó SE G Proto 5.0
2000 Gál István Oroszlán Tibor 4x4 Off Road Club SE G Proto 5.0
2001 Gál István Oroszlán Tibor 4x4 Off Road Club SE G Proto 5.0
2002 Benyó Miklós Maurer Péter Premier Motorsport Club Hyundai Galopper
2003 Gál István Oroszlán Tibor Autó Eldorádó MSE G Proto 5.0 EVO II.
2004 Gál István Oroszlán Tibor Art Off Road SE G Proto 5.0 EVO II.
2005 Gál István Oroszlán Tibor Art Off Road SE G Proto 5.0 EVO II.
2006 Kis Sándor Czeglédi Péter RTL Motorsport Klub Egyesület Nissan Navara Pick Up
2007 Kis Sándor Czeglédi Péter 4x4 Motor Sport Klub Nissan Navara Pick Up
2008 Palik László Darázsi Gábor RTL Motorsport Klub Egyesület Nissan Navara Pick Up
2009 Miroslav Zapletal Tomas Ourednicek Gar-Zone R.O.P. Kft. Mitsubishi L200
2010 Szalay Balázs Bunkoczi László Opel Dakar Team Opel Antara RR
2011 Fazekas Károly Horn Albert Fazekas Motorsport BMW X5
2012 Fazekas Károly Horn Albert Fazekas Motorsport BMW X5
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Harmadszor tér visz-
sza a terepralis armada a 
Dél-Nyírségbe: Nagykálló, 
Biri, Balkány, Szakoly és 
Kállósemjén térségében 
ezúttal Toolimpex Kupa 
néven kerül megrendezés-
re az összecsapás, amely-
nek útvonala változatlan 
lesz az előző évekhez ké-
pest, mégis elég sok lesz 
az újdonság.

Elég csak az esemény 
időpontjára gondolni: a 
2011-es első összecsapás 
– amelyet a versenyzők 
akkor az év legjobb futa-
mának választottak – és a 
2012-es folytatás évadzá-
ró, bajnokavató viadalként 
került megrendezésre, míg 
idén az évad első forduló-
jának ad otthont a térség. 

A szervezőkre nehezedő 
kihívás így sem kisebb, 
sőt: nyitófutamot ren-
dezni komoly felelősség, 
az első versenyhétvége 
az egész évad hangulatát 
megalapozhatja. Fontos 
változás történt a verseny 
minősítésében is: az első 
két verseny sikeres sport-
szakmai lebonyolítása – 
amelyben a pályák példás 
biztosításával elévülhe-
tetlen érdemeket szerez-
tek a települések polgár-
őr-egyesületei, valamint a 
területileg illetékes rend-
őrőrsök munkatársai – azt 
eredményezte, hogy a 
2013-as futam már 
nemcsak 
a z 

országos bajnokságba, 
hanem a Nemzetközi Au-
tomobil Szövetség (FIA) 
által kiírt Közép-Európai 
Zóna Trófea küzdelemso-
rozatába is beszámít. 

A mostani lehetőség 
példátlan: számos neves 
külföldi versenyző indulá-
sára van kilátás, ráadásul a 
Dél-Nyírség a futam révén 
a zónába tartozó tucatnyi 
európai országnak mu-
tathatja meg rejtett szép-
ségeit, értékeit. Ahogyan 
eddig is, az öt település – 
Nagykálló, Biri, Balkány, 
Szakoly és 
Kállósemjén 

– példásan kiáll a verseny 
megrendezése mellett, s 
remélhetőleg a verseny-
zők és a technikai sporto-
kért rajongó helyi lakos-
ság is megtalálja majd az 
örömét az április 12–14-ei 
hétvége eseményeiben.

– Amikor nekikezdtünk 
a 2011-es, első futam meg-
szervezésének, legfeljebb 
reménykedhettünk ab-
ban, hogy egyszer talán 
nemzetközi minősítésű 
versenynek is otthont 
adhatunk – mondta Mé-

száros Sándor, a futam 
ötletgazdája és a szerve-
zőbizottság vezetője. – 
Ez szerencsére már idén 
megvalósul, így remélhe-
tőleg az eddigieknél szí-
nesebb, népesebb mezőny 
látogat el hozzánk. Az már 
korábban bebizonyoso-
dott, hogy a nyírségi terep 
tökéletesen alkalmas az 
ilyen típusú versenyzésre, 
így minden adott ahhoz, 
hogy az első nemzetközi 
futamunk is emlékezetes 
legyen.

Harmadszor a Dél-Nyírségben
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A kétszeres magyar 
bajnok Fazekas Károlyt 
2013-ban már nem a jól 
ismert X5-ös BMW-vel 
láthatjuk. A BMW ter-
mészetesen maradt – aki 

ismeri a pilótát, 

tudja, hogy igencsak hű-
séges a bajor márkához 
–, de a balatonfüredi mű-
helyben egy X6-os ver-
senygép készül már jó 
ideje. Sajnos azonban e 
sorok írásakor még nem 

lehet biztosan 

tudni, hogy versenykész 
lesz-e a bajnoki nyitány-
ra, vagy sem.

„Nem merem még ki-
jelenteni azt sem, hogy 
ott leszünk, de azt sem, 
hogy nem megyünk. 
Gőzerővel csináljuk az 

autót, ma 
például hat 
ember dol-
gozott raj-
ta, de még 
nem üzem-
képes” – 
mondja a 
pilóta. 

F a z e k a s 
és navigá-
tora, Horn 
Albert 2011-
ben győztek 
Nagykállóban, 
s azzal meg-
szerezték első 
magyar bajnoki 
címüket is, 2012-
ben azonban 

az élen állva felborultak 
a szombati nap végén, 
ennek ellenére a bajnoki 
cím ismét meglett. „Ab-
szolút jó emlékeim van-
nak Nagykállóról, hiszen 
mind a kétszer a bajnok-
ságomat ünnepeltem 
ott, ráadásul a pályák is 
jók, jókat mentünk, na-
gyon szívesen mennék 
ott megint. Tavaly ugyan 
felborultunk a szombati 
nap végén, de nagyon jó 
benyomásaim vannak a 
versenyről, és szívesen 
mennék, sőt, menni aka-
rok.”

És hogy mit várhatunk 
az autótól? „Azt, hogy 
ő viseli az 1-es rajtszá-
mot, és reméljük, hogy 
büszkén fogja viselni!” 
– nevet Fazekas. „Remé-
lem, hogy még gyorsabb 
kocsi lesz, mint az X5-
ös volt, hiszen nyilván 
azért építünk új autót, 

hogy jobb legyen, de 
ez akkor fog kiderülni, 
amikor már megyünk 
vele. Elméletileg min-
den részegysége jobb, 
beletettük az X5-össel 
gyűjtött tapasztalatain-
kat is, és bízom benne, 
hogy ez tükröződik majd 
az eredményekben. Kül-
lemre gyönyörű az autó, 
most már végszerelési 
fázisban van, de még 
nem hallottuk a hang-
ját, nem mentünk vele 
egy métert sem, addig 
pedig nehéz lenne meg-
mondani, hogy mire lesz 
képes.

Most mindent megte-
szünk, hogy elkészül-
jünk, ha nem verseny-
zünk, én akkor is ott 
leszek, és ha olyan álla-
potban lesz az autó, le-
viszem, akkor is, ha nem 
tudunk még vele rajthoz 
állni” – ígéri a pilóta.

X6-os BMW-re vált a kétszeres bajnok Fazekas

Mivel a Toolimpex 
Kupa egyben a CEZ, va-
gyis a Közép-európai 
Zóna Trófea nyitó futa-
ma is, szép számú len-
gyel kontingensre lehet 
számítani a versenyen. 
Közülük azonban ki-
emelkedik két pilóta, 
akikre mindenképpen 
érdemes lesz odafigyel-
ni: a korábbi síugró le-
genda Adam Malysz és 
a korábbi Tereprali Vi-
lágkupa-ötödik Lukasz 
Komornicki.

Adam Malyszt aligha 
kell bemutatni azoknak, 
akik az elmúlt két évben 
nézték a Dakart – és plá-
ne nem azoknak, akik 
az elmúlt bő évtized-
ben követték a síugrást. 
A hazájában rendkívül 
népszerű sportember 
karrierjében nagy sze-
repet játszik a négyes 

szám: síugrásban ennyi-
szer nyert összetett vi-
lágkupát, ennyiszer lett 
világbajnok, és olimpiai 
érmekből is ennyit gyűj-
tött. 2011-ben hagyta 
abba a havas sportot, és 
pártolt át a terepralira, a 
Tereprali Világkupában 
pedig történetesen Ma-
gyarországon, az akkor 
Győrben megrendezett 
HunGarian Baján debü-
tált. Élete első Dakarját a 
kiváló 37. helyen fejezte 
be, második nekifutásra 
pedig már az igen elő-
kelő 15. pozícióban ért 
célba idén januárban. 
Nagykállóba a Világkupa 
idei nyitófutamán elért 
negyedik helye után ér-
kezik az Overdrive csa-
pat Toyota Hiluxával.

Malysz sikeres sport-
ágváltásában alighanem 
komoly szerepe van Rafal 

M a r t o n n a k 
is. A legta-
pasztaltabb 
lengyel navi-
gátor pedig 
k o r á b b a n 
nem mással 
ért el komoly 
s i k e r e k e t , 
mint Lukasz 
K o m o r -
n i c k i v e l , 
aki a ter-
vek szerint 
egy koráb-
bi magyar 
b a j n o k 
autóval, a 
Z apletal-
féle Mi-
t s u b i s h i 
L200-assal áll rajthoz 
áprilisban. 

Komor-nicki és Marton 
a kétezres évek elején 
volt a tereprali egyik si-
kerpárosa egy ralliartos 

Mitsubishi Pajeróval, 
több Világkupa-futa-
mon is dobogósok vol-
tak, 2003-ban pedig az 
ötödik helyen végeztek 
a Világkupa abszolút 

értékelésében, ami az 
akkori mezőnyben egy 
nem gyári párostól ki-
emelkedő eredménynek 
számított.

Lengyel szupersztárok a Nyírségben
Több évnyi kihagyás 

után visszatér a bajnok-
ság mezőnyébe Fodor 
Imre, ráadásul a győri 
illetőségű pilóta nem is 
akármilyen autóval in-
dul: a Dakar-ralik egyik 
sztárjának számító 
Toyota-Hiluxot állítja 
hadrendbe.

„Egy legújabb fej-
lesztésű Toyota Hilux” 
– mondta új verseny-
gépéről a rallyheart.hu 
szakportálnak Fodor. 
„1975 kg, 360 lóerős és 
600 nm a nyomatéka. 
A váltó ugyanaz, mint a 
4.6-osban volt némi át-
tétel változtatással, az 
első féltengelyek módo-
sítva lettek, így strapabí-

róbbak. A kabinban pár 
centivel nagyobb helye 
van a navigátornak és 
harmadik generációs 
Reiger gátlókkal van sze-
relve az autó.”

A pilótának az első 
futamon egy vendégna-
vigátor diktálja majd az 
itiner, míg a folytatásban 
Csató Attila látja majd 
el a másodpilótai teen-
dőket. Arra a kérdésre, 
hogy a Toolimpex Kupa 
után milyen futamokon 
láthatja a közönség a To-
yota Hiluxot, Fodor el-
árulta: főként a magyar 
bajnokság versenyei és 
néhány közelebbi meg-
mérettetés jöhet szóba.

„Több céget is veze-

tek, azért ez 
nem teszi 
l e h e t ő v é , 
hogy egész 
E u r ó p á b a n 
a u t ó z g a s -
sak, viszont 
a magyar-
országi és 
a környék-
beli ver-
s e n y e k e n 
nagyon szí-
vesen részt 
v e s z ü n k . 
Ezek mel-
lett tervbe 
van véve 
a Silk Way 
Rally és 
az Africa 
Race.”

Visszatérés gyári Toyotával

Bárki megízlelheti 2013-
ban a tereprali páratlan 
szépségét: az április 12–14-
én esedékes, Nagykálló 
környékén megrende-
zésre kerülő évadnyitó 
Toolimpex Kupán, vala-
mint a bajnokság több fu-
tamán tárt karokkal várják 
az amatőröket is.

Homológ tűzálló overall 
helyett a próbálkozók bár-
milyen zárt öltözéket vi-
selhetnek, a sisaknak sem 
kell a legdrágább modell-
nek lennie. A nevezési díj 
minimális, egy átbulizott 
hétvégi éjszakán sokkal 
többet lehet elkölteni, az 
élmény azonban kétség-
kívül összehasonlíthatat-
lan.

Az inspiráció lehet akár 
Dakar-rajongás, akár a ter-
mészet, az autózás vagy 
a kettő együttes imádata. 
A lényeg, hogy idén min-
denkinek lehetősége kí-
nálkozik kipróbálni, hogy 
milyen érzés professzio-
nálisan szervezett keretek 

között, a legendás sivatagi 
futamokat megjárt bajno-
kokkal egy mezőnyben 
autózni, a verseny valódi, 
tevékeny részesévé válni.

Ehhez nem szükséges 
semmilyen autóverseny-
zői múlt, elég a lelkese-
dés és még a kritériumok 
között sincs különösebb 
ördöngösség. A rész-
vételhez elegendő egy 
összkerék-hajtású terep-
járó, bukócsövek nélkül, 
aminek el- és felkészítése 
már önmagában rendkí-
vül szórakoztató, az pe-
dig semmi máshoz nem 
fogható érzés, amikor a 
járgánnyal a nagyok nyo-
mában lehet döngetni… 
Nem titok, hogy a szakág 
vezetése ezzel a húzással 
az utánpótlást szeretné 
serkenteni. Aki egyszer 
kipróbálja a terepralit, 
biztosan beleszeret: úgy, 
ahogyan az utóbbi évek 
bajnokai, akik közül töb-
ben is ugyanígy kezdték a 
pályafutásukat.

Terepre fel!  
Amatőröknek is!

c s a p a t  k ö r k é p4 c s a p a t  k ö r k é p 13



A Bioextra Garzone 
Racing párosa, Lónyai Pál 
és Garamvölgyi Zoltán új 
kihívásokkal és technikai 
háttérrel vág neki a 2013-
as évadnak. A tavalyi év 
sikeres kimenetelét köve-
tően (kategóriájuk bajno-
kai lettek) még nagyobb 

feladatokra vállalkozott 
a csapat, amely idén már 
egy X5-ös BMW-t állít 
hadrendbe.

„Az idei évre nagyon sok 
újdonsággal készülünk” – 
mondta Lónyai Pál. „Ren-
geteg az új feladat, új kihí-
vás. Továbbra is a Garzone 
színeiben versenyzünk és 

a Whistler Racing szak-
értelmére bízzuk a tech-
nikát. Megalakult az LP 
Racing Kft., ami a ver-
senyautóink felkészítésé-
nek a hátterét biztosítja. 
Ezzel – vállalkozás lévén 
– sokkal hatékonyabb, 
átláthatóbb rendszerben 
fogjuk üzemeltetni a gép-
parkunkat. Hatékonysá-

gunk meg-
h a t á r o z ó 
eleme Ga-
ramvölgy i 
Zoli csapat-
főnöki stá-
tusza, ami 
azt jelenti, 
hogy a ver-
senyzésünk 
operatív fel-
adatait in-
nentől ő látja 
el. Amit az új 
autóról nagy 
vonalakban il-
lik megemlíte-
nem, hogy egy 
6.2 literes, V8-as 
motor dobogtat-

ja, független felfüggeszté-
se van elől – hátul, és egy 
hatsebességes szekvenci-
ális váltó van benne. Re-
ményeink szerint sikere-
sen teljesítünk majd vele, 
az adottságai megvannak 
hozzá. Az évadra két cé-
lunk van. Az első, hogy 
a bérlőink számára meg-
nyugtató, tökéletes szak-
mai hátteret biztosítsunk, 
a második pedig, hogy a 
magyar abszolút bajnoki 
cím megszerzése mellett 
minél több külföldi ver-
senyen szerepeljünk jó 
eredménnyel.”

Garamvölgyi Zoltán 
hozzátette: „A nagykállói 
futamot mindketten na-
gyon szeretjük. A város, az 
emberek, a szelektív sza-
kaszok, a rövid etapok és 
a hangulat nagyon jó em-
lékeket hagytak bennünk 
annak ellenére, hogy ed-
dig nagyon rapszodikusan 
versenyeztünk itt. 2011-
ben mindennap felborul-
tunk de mindig talpra, és 

sikeresen be is fejeztük 
a versenyt, majd rá egy 
évre – 2012 októberében 
– az első helyen álltunk, 
amikor az utolsó szaka-
szon felrobbant az első 
diffink és visszacsúsztunk 
a második helyre. Itt meg-
éreztük a győzelem ízét 
és mindent el fogunk kö-
vetni azért, hogy a tavalyi 
I-re feltegyük a pontot... 
Nagy boldogság lenne 
számomra, ha a nyírbátori 
rokonságom és szurkoló-
ink személyesen élhetnék 
meg velünk az első közös 
győzelmünket.”

A Lónyai-Garamvölgyi 
páros március közepén, 
az Italian Baja Világku-
pa-futamon már átesett 
a tűzkeresztségen az X5-
ös BMW-vel: a csapattal 
együtt sokat tanultak 
az új autóról, amelynek 
köszönhetően – mint fo-
galmaztak – „teljesen új 
dimenziók nyíltak meg” 
előttük a Nissan-korszak 
után.

Nissan után BMW-vel támad Lónyai és Garamvölgyi

Varga Imre és Szegedi 
Ferenc a tavalyi verse-
nyen nagyon belopta 
magát a nagykállóiak 
szívébe, hiszen Nissanja 
hátuljára kitűzte a ma-
gyar mellé Nagykálló 
zászlaját is. Amit viszont 
nem feltétlenül tudtak a 
nézők, az az, hogy Var-
ga – aki egyben a MNASZ 
Tereprali Szakági Bizott-
ságának vezetője is – en-
nél sokkal többet is tett, 
hiszen amikor úgy né-
zett ki, hogy az Év Ver-
senyévé választott 2011-
es futamnak támogatók 
hiányában nem lehet 
folytatása, ő karolta fel a 
kezdeményezést. 

„Nagyon tetszettek a 
pályák, nagyon tetszett a 
verseny és a hely hangu-

lata. A zászlókat is azért 
tettük fel tavaly, mert 
tetszett a környékbeliek 
lelkes hozzáállása, ami-
vel a tereprali felé for-
dultak. A kedvencünk a 
homokbánya, remélem, 
hogy az idén is szerepel 
majd a programban. Az 
autóm idén is ugyanaz, 
és megígérhetem, hogy a 
zászlók ismét ott lesznek 
rajta. Sajnos idén nem én 
rendezem a nagykállói 
versenyt, de bízom ben-
ne, hogy sok verseny 
lesz még a térségben” – 
mondja a szakágvezető. 

Vargáék márciusban 
sikeresen teljesítették az 
első Világkupa-futamot, 
a 19. helyen értek célba. 
A két verseny közötti né-
hány hétben pedig még 

arra is jutott 
idejük, hogy 
ideiglenesen 
„ s z a k á g a t 
váltsanak”, 
és részt ve-
gyenek az 
Eger Rallyn 
e l ő f u t ó -
ként egy 
Subaruval.

V i s s z a -
k a n y a -
rodva a 
z á s z l ó k -
hoz, igen, 
e z ú t t a l 
is felke-
r ü l n e k 
majd a 
Nissanra, 
de Vargáék ezúttal még 
egyet csavartak a dol-
gon: a Toolimpex Kupa 

után a sokat látott lo-
bogókat kisorsolják, így 
érdemes lesz figyelni a 

csapat Facebook olda-
lát!

Vargáék nagykállói lobogó alatt
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Új színt hoz a 2013-as 
tereprali-mezőnybe a 
Cargo Racing: a formá-
ció életre hívása egy 
debütáns pilóta, Fekete 

Antal nevéhez fűződik, 
akinek az ország egyik 
legrutinosabb navigáto-
ra, Tóth György diktálja 
majd az itinert. A páros 
egy bérelt Nissan Pickup 

versenyautóval készül az 
első idény kihívásaira.

Mint Tóth György a 
rallyheart.hu szakportál-
nak elárulta, az új egység 
életre hívásában a két-
szeres magyar bajnok 

Fa z e -
k a s 
K á - 

rolynak 
is szere-
pe volt: 
„Megke-
resett és 
feltette a 
kérdést, 
h o g y 
c s a t l a -
koznék-e 
a csapa-
t á h o z . 
Ezután ta-
lálkoztam 
Antival, aki 

elmondta, hogy régóta 
szemezget a terepralival, 
és most enged a csábí-
tásnak, versenyezni fog. 
Felvázolta az idei és tá-
volabbi terveit, ezután 
tette fel a kérdést, hogy 
betölteném-e a navigá-
tori posztot mellette.”

A másodpilóta az új 
versenyzővel kapcso-
latban sokat sejtetően 
megjegyezte, hogy „sze-
reti a gyors és erős au-
tókat, illetve a Forma–1 
szerelmese”. A tervekről 
a navigátor elmondta: 
„A magyar futamokon 
szeretnénk részt venni 
és lehetőség szerint egy 
pár külföldi viadalon is, 
gondolunk itt például 
a lengyel versenyekre! 
Mindezt egy bérelt T1-es 
versenyautóval tesszük 
az idén. A célunk az, 
hogy egy összeszokott 
versenyzőpárost alkotva 

tudjunk nekivágni a jövő 
évi bajnokságnak egy új 
BMW X6-tal, amely a Fa-
zekas Motorsport műhe-
lyében készül.”

Míg Fekete Antal az 
első éles, terepralis ta-
pasztalatok megszerzé-
sére készül a Toolimpex 
Kupán, addig Tóth 
György jól ismeri a 
dél-nyírségi pályákat, 
ugyanis az előző két év-
ben is ott volt a mezőny-
ben. „Minden megvan 
az ottani pályákban, ami 
a tereprali savát-borsát 
adja” – mondta a navi-
gátor. „A homokbánya, 
a hosszú pálya tempó-
sabb, technikásabb sza-
kaszai komoly kihívást 
jelentenek, ráadásul az 
egész verseny hangula-
tát megalapozza a lelkes 
helyi közönség, akik az 
első két évben nagyon 
kitettek magukért!”

Új formáció, rutinos navigátorral

A tavalyi nagykállói 
versenyen nagy visz-
szatérőként üdvözöl-
hettük a Murczin Zsolt 
– Bagics Róbert párost, 
akik az előző évi ápri-
lisában elszenvedett 
horrorisztikus ( de sze-
rencsére szerencsés 
kimenetelű) balesetük 
után először próbálták 
meghódítani a tereprali 
pályákat az újjávarázsolt 
Mitsubishivel. Érthető 
módon igen óvatosan 
kezdtek, de folyamato-
san szerezték vissza a 
régi tempójukat, és végül 
megnyerték a viadalt. 
Áprilisban pedig termé-
szetesen visszatérnek.

„Nem volt biztos, 
hogy tudunk-e menni 
Nagykállóra, mert elég-
gé meg voltunk csúszva, 
de Nyíregyháza környé-
ke nekünk nagyon fon-

tos, ezért összekaptuk 
magunkat, és el fogunk 
indulni. Sajnos elég kap-
kodósra kell vegyük a fi-
gurát, de bízunk benne, 
hogy azért minden rend-
ben lesz.

A tavalyi verseny na-
gyon jól sikerült, nekem 
nagyon fontos volt a ta-
valyi, mert ott volt Fa-
zekas Karcsi, márpedig 
mindig a bajnok adja a 
mércét. Viszont akkor az 
autó hátulja nem annyi-
ra tetszett, azon muszáj 
volt finomítani. Most 
éppenhogy van annyi 
időnk, hogy átalakítsuk, 
de a finomabb beállítá-
sokra már biztosan csak 
a verseny közben kerül 
sor. 

Sajnos egyéb elfoglalt-
ságaim miatt a teljes baj-
nokságban nem tudok 
végigmenni, jelenleg 

úgy néz ki, 
hogy két 
v e r s e ny t 
is ki kell 
hagynom, 
így Nagy-
kállóban 
a saját 
magunk 
s z ó r a -
k o z t a -
t á s á r a 
verseny-
z ü n k . 
De min-
d e n -
képpen 
m e -
gyünk, 
ott le-
szünk, 
és megpróbálunk 
helytállni,” – ígéri Mur-
czin.

Ahogy tavaly, a mitsu-
bishis páros idén sem 
egyedül jön a versenyre. 

„ K é t 
vagy három autóval le-
szünk ott. Most is in-
dul egy helyi páros a mi 
csapatunk színeiben, ők 
Mikucza Tamásék, akik-

nek a tavalyi 
nagykállói futam volt az 
első tereprali-versenye, 
illetve jönnek velünk 
Géczi Viktorék is.”

Újra itt lesz a tavalyi győztes
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2012-ben egy motor-
probléma miatt (ahogy a 
pilóta fogalmaz, konkré-

tan szétrepült az erőfor-
rás) befejezetlen maradt 
Horváth Béla, azaz Gom-
bi számára a nagykállói 

verseny, idén azonban 
ismét ott lesz a rajtnál 
a mezőny egyik legta-
pasztaltabb pilótája a 

látványos zöld Dodge-
dzsal.

„ N a -
g y o n 
szeretjük 
N a g y -
kállót, bár 
j e l e n l e g 
50%-osak 
vagyunk a 
versenyen, 
2 0 1 1 - b e n 
végigmen-
tünk, 2012-
ben nem. Az 
autónk ma-
radt a jól is-
mert Dodge, 
és egyelőre 
marad a zöld 
szín is, de a 

téli szünetben teljesen 
szétszedtük, kijavítot-
tuk azokat a hibákat, 
amik tavaly előjöttek. 
Ami a motort illeti, ma-
radtunk a korábbi 3,6 
literes AMG-nél, de ter-
mészetesen teljesen új 
blokk került a verseny-
gépbe. Szerettünk volna 
kimenni márciusban az 
olaszországi Világkupa-
versenyre bemelegíteni, 
de sajnos a hóhelyzet 
közbeszólt” – idézi fel az 
elmúlt hetek-hónapok 
történéseit Gombi.

És hogy mit szeret 
annyira a nagykállói 
versenyben? „Van ben-
ne minden, autózha-
tó, élvezhető, techni-
kás a pálya, a régi idők 
terepraliját idézi. Rá-
adásul a hangulat is jó, 

nagyon kedvesek az 
emberek, biztos vagyok 
benne, hogy idén is egy 
jó versenynek nézünk 
elébe. A mi csapatunk a 
családiasságáról híres, 
versenyezni jövünk, és ki 
vagyunk éhezve a siker-
re, de az is fontos, hogy 
közben jól érezzük ma-
gunkat. Örülünk, hogy 
a válság ellenére tudunk 
versenyezni, és annak 
is, hogy úgy tűnik, elin-
dult egy fejlődés a sport-
ágban, új versenyzők és 
új autók érkeznek, ami 
biztosan jót tesz majd a 
versenynek és a bajnok-
ságnak is.”

Gombiék videói a ko-
rábbi nagykállói verse-
nyekről megtalálhatók 
a honlapjukon: http://
www.adriengombi.com/

Gombiék imádják a nagykállói versenyt

Idén sem kezdődhet el 
a Terep-Rallye Országos 
Bajnokság a Korda Racing 
párosa nélkül: Korda Erik 
és Fábián Csaba egy, a Da-
kar-ralin már bizonyított 
Toyota Hilux-szal érkezik a 
nagykállói Toolimpex Ku-
pára. A fiúk az idén nagy 
fába vágták a fejszéjüket, 
hiszen nem kisebb dol-
got vettek a fejükbe, mint 
hogy a sportág legmaga-
sabb szintjén, a Világku-
pa-sorozatban próbálnak 
szerencsét. Ennek első lé-
péseként már túl vannak 
az első versenyen, alig pár 
hete Olaszországban, az 
Italian Baján mutatkozott 
be a Korda Racing idei fel-
állása. „A mi csapatunk fo-
lyamatosan azon dolgozik, 
hogy évről évre sikerüljön 
valamiben előrelépnünk 
és szerencsére 2013-ban 
számos újdonsággal ruk-
kolhatunk elő” – mesélte 
Korda Erik a szezonkezdet 
előtt. 

„Március első napjaiban 
végre megérkezett a csa-
patunkhoz a várva várt 
dél-afrikai építésű Toyota 
Hilux, amire komoly fel-
adatok várnak az idei év-
ben. Sajnos az Italian Baja 
nem úgy sikerült, ahogyan 
sikerülhetett volna, egy 
műszaki hiba miatt ko-
rán búcsúznunk kellett, 
de az egyik legnagyobb 
problémánkkal már a ver-
seny előtt szembe kellett 
néznünk, ugyanis a FIA 
megváltoztatta a szűkítők 
méretét. Emiatt kénysze-
rültünk meghozni, azt a 
döntést, hogy kihagyjuk 
a két áprilisi közel-keleti 
világkupaversenyt.” 

A fiúk viszont a hirtelen 
nyakukba szakadt szabad-
időt nem egy karosszékben 
szerették volna eltölteni, 
ezért úgy döntöttek, hogy 
ők is rajthoz állnak a ma-
gyar bajnokság nagykállói 
szezonnyitóján.

„Korábbi terveink kö-

zött ugyan 
nem szere-
pelt a magyar 
b a j n o k s á g , 
de többek 
között új fő-
támogatónk-
nak, a HELL 
E n e rg y n e k 
k ö s z ö n h e -
tően mi is 
ott leszünk 
N a g y -
k á l l ó n ” 
– tette hoz-
zá Fábián 
C s a b a . 
„Személy 
szerint én 
még so-
sem verse-
nyeztem ezeken a pályá-
kon, de nemcsak nekem, 
a Toyotának is új lesz ez a 
környék. Ugyan az Italian 
Baja számunkra idejekorán 
véget ért, azonban voltak 
biztató részeredményeink, 
így bizakodva tekintünk 
a Toolimpex Kupa elé” – 

zárta szavait a navigátor, 
utalva arra, hogy az olasz 
Világkupa-futam első sze-
lektív szakaszán egy ab-
szolút harmadik időt pro-
dukáltak a világszínvonalú 
mezőnyben.

A Korda Racing párosá-
ra nem csak a látványos 

versenyzés miatt lesz 
érdemes odafigyelnie a 
Toolimpex Kupa közönsé-
gének, ugyanis a különít-
mény a hétvége folyamán 
számos apró meglepetés-
sel kedveskedik majd a he-
lyi drukkereknek!

Tavaly nagy feltűnést 
keltett a nagykállói futa-
mon egy különleges jár-
gány: egy buggy, mely a 
T3-as kategória első fecs-
kéje Magyarországon. A 
Klement Mosquito vo-

lánjánál a korábbi kiváló 
quadost, Hangodi Zol-
tánt láthattuk – és láthat-
juk az évadnyitón is. 

Hangodi amolyan 
tesztversenynek szánta 
a tavalyi nagykállói via-

dalt, hiszen gya-

korlatilag az első kilomé-
tereket tette meg az új 
géppel. A téli holtszezon 
alatt azonban nagyot vál-
tozott a Mosquito. „Telje-
sen átépítettük az autót, 
szerintem most nyerte 
el a végleges formáját, 

és remélem, 
hogy idén 
azt is meg 
tudom mu-
tatni, hogy 
mennyire jó 
kocsit sike-
rült csinál-
nunk,” – me-
séli a pilóta.

A látványos 
ve r s e nyg é p -
nek persze a 
„belseje” is kü-
lönleges. „Ta-
valyhoz képest 
idén felemelték 
a súlyhatárt, 
550 kg helyett 
750 kg lett a mi-

nimális súly, így egy cso-
mó olyan dolgot beépí-
tettünk, amit egyébként 
nem tettem volna bele, 
de így, hogy a súlyba 
belefért, jól jöhet a ver-
senyeken. Ilyen például 
kompresszor. A 750 ki-
lóhoz 200 lóerős a gép, a 
végsebessége 150 km/h, 
mert ott leszabályoz az 
elektronika, de ezt na-
gyon hamar elérem. Na-
gyon jól sikerült beállí-
tani a futóművet, szóval 
szerintem nagyon jó lett 
a kocsi. Folyamatban 
van a sportrendszám ki-
váltása, úgyhogy rendes, 
rendszámos autó lesz.”

Eredetileg a márciusi 
olaszországi Világkupa-
futam lett volna a hi-
vatalos bemutatkozás, 
csakhogy a hókáosz köz-
beszólt, így Nagykállón 
teszi meg az első ver-
senykilométereit az im-

már végleges Klement 
Mosquito. Hangodi pe-
dig szívesen jön vissza, 
hiszen kellemes emléke-
ket őriz az októberi via-
dalról. 

„Nagyon tetszett a pá-
lya, fekszik is az autónak, 
csak azt remélem, hogy 
nem lesz sár, mert az az 
egyetlen ellenségem. 
Tetszik a környék is, 
szimpatikusak, rendesek 
az emberek, biztos va-
gyok benne, hogy ismét 
jó hangulatú lesz a ver-
seny. Várom már, hogy 
mehessek, és hiszek ab-
ban, hogy nem lesz mű-
szaki gond az autóval. A 
csapatunk háromfősre 
bővült, nálam versenyez 
a tavalyi EB-bronzérmes 
Hodola Richárd motoros, 
és jön velünk egy új ver-
senyző is, Simon Leven-
te, akinek mi építettük a 
quadját.”

Hangodi megújult buggy-val tér vissza a Dél-Nyírségbe

Fennállása második 
idényére készül a Vadász 
Racing: Molnár „Vadász-
kutya„ István és Kaposi 
„Tati” Zoltán egy-egy 
Nissan Pickup volánja 
mögött igyekeznek hasz-
nosítani a tavalyi szezon 
futamain megszerzett ta-
pasztalatokat.

A különítmény gerin-
ce változatlan maradt, a 
2012-es évad lezárulta óta 
azonban számos változás 
ment végbe a békéscsa-
bai központtal működő 
együttesnél. A csapat új, 
modern főhadiszállásra 
költözött, ami megköny-
nyíti a megfelelő műszaki 
háttér biztosítását, mind-
két versenyző új navi-
gátorral áll rajthoz az új 
idényben, Molnár István 
pedig – miután tavaly több 
autót is kipróbált – Kaposi 
Zoltánhoz hasonlóan a 

Nissannál kötött ki.
„Autók tekintetében 

számos lehetőség felme-
rült a téli hónapokban, 
de végül a Nissant vá-
lasztottuk. Tati maradt 
a dízelnél, míg jómagam 
egy erősebb, dél-afrikai 
motorral hajtott benzi-
nessel kezdem a szezont. 
A tesztek jól sikerültek, 
az autó bivalyerős és na-
gyon remélem, hogy ez 
már a nagykállói futamon 
is látható lesz. Tavaly 
nem indultam ezen a ver-
senyen, de ott voltam és 
nagyon tetszett, amit lát-
tam. Alig várom, hogy el-
kezdődjön!” – nyilatkozta 
Molnár.

A Vadász Racing páro-
sa március elején igazi 
exkluzív lehetőséget ka-
pott: a csapat jó barátja, 
a korábbi WRC-menő 
Armin Schwarz Mexikó-

ba invitálta a 
versenyzőket, 
ahol testközel-
ből ismerked-
hettek meg 
az amerikai 
tereprali rej-
telmeivel. A 
közép-ame-
rikai kiruc-
canás nem 
csak a harci 
kedvet tü-
zelte fel…

„Az otta-
ni tereprali 
e g é s z e n 
más, en-
nek ellené-
re számos 
olyan hasznos gyakor-
latot és fogást lestünk el 
a vendéglátónktól, amit 
igyekszünk a mi csapa-
tunknál is meghonosí-
tani” – mondta Kaposi. 
„A télen egyébként min-

dent megtettünk az ala-
pos felkészülés érdeké-
ben. Sokat teszteltünk, 
ennek köszönhetően a 
megújult legénységnek is 
volt alkalma összeszok-

nia. Tavaly 
élvezetesnek találtam a 
Nagykálló környéki pá-
lyákat, így várom, hogy 
újra ott versenyezhes-
sünk!”

Vadász Racing: kezdődhet a második szezon!
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Korda Erik és Fábián Csaba Toyotát hoz Nagykállóba



Horváth Lajos, azaz 
Laller a motorosok me-
zőnyét erősíti KTM-jével. 
őt 2011-ben láthatta ver-
senyezni a nagykállói 

közönség, tavaly azon-
ban sajnos nem, ugyanis 
néhány héttel korábban 
egy másik magyar bajno-
ki futamon igen súlyos 
balesetet szenvedett, így 

hosszú időre le kellett 
mondania a motorozás-
ról. De a versenyhangu-
lattól nem bírt elszakad-
ni, és „civilben” ugyan, 
de ott volt a pálya szélén, 
és szurkolt a többiek-

n e k . 
É s 
m á r 
a k k o r 
g ő z -
e r ő ve l 
készült 
a visz-
s z a t é -
résre.

H o s z -
szú lá-
badozás 
u t á n , 
egy igen 
k o m o l y 
e d z é s -
program-
nak hála 
nem csu-
pán telje-

síteni tudta a márciusi 
olaszországi Világkupa-
futam távját, de úgy érzi, 
jobb erőben van, mint 
valaha. „Azt hiszem, 
technikailag továbbra is 
van hova fejlődnöm, de 
kondi tekintetében na-
gyon jól állok” – mond-
ja Laller. Ez pedig igen 
fontos, hiszen a hazai 
bajnokság mellett az Eu-
rópa-bajnokság futama-
in is szeretne pontokat 
gyűjteni.

A pilóta hosszú kény-
szerszünet alatt kü-
lönleges vállalkozásba 
fogott: egy komplett ru-
hakollekcióval rukkolt 
elő, melyben többek 
között sapka, sál, kendő 
is helyet kapott, de to-
vábbi darabok is készül-
nek folyamatosan. „Ezt 
azért találtam ki, mert 
úgy gondolom, hogy a 
motorozás mellett az is 

fontos, hogy hogy néz ki 
a csapat. Ha sikeres lesz 
a kollekció, akkor lehet, 
hogy árulni is fogjuk, a 
bevételt pedig jótékony 
célra fordítom. Sok időt 
töltöttem kórházban az 
elmúlt időszakban, és 
azt hiszem, lenne helye 
a segítségnek” – magya-
rázza a pilóta.

De kanyarodjunk visz-
sza a motorozáshoz és 
Nagykállóhoz. „Nagyon 
jó verseny, szeretem, 
bár a bánya kicsit meg-
tréfált, ott eltévedtem” 
– mosolyog a motoros. 
„De jó volt a rendezés, 
szép a környék, nagyon 
vendégszeretőek a he-
lyiek, így nagy örömmel 
jövök vissza. Ráadásul 
a balesetem után most 
versenyzem először Ma-
gyarországon, ami miatt 
különösen várom már a 
rajtot.”

Laller újra versenyben a KTM-mel

A Sólyom Team is 
képviselteti magát a 
nagykállói bajnoki nyi-
tányon. A csapatnál két 
fontos dolog kezdődött 
el a Toolimpex Kupa 
előtti felkészülés utolsó 
heteiben: a darabokban 
lévő Hawkia verseny-
autó összeszerelése és a 
pilóta, Sólyom Olivér ro-
hamos gyógyulása.

A tél folyamán a csapat 
versenyautóját súlycsök-
kentési céllal darabjaira 
kellett szedni: ami feles-
legesnek találtatott, re-
pült is kifelé. (A Sólyom 
Teamért nagymértékben 
aggódók megnyugtatásá-
ra: a csövezés nem jelent 
felesleges súlytöbbletet, 
éppen ezért nem is lett 
módosítva.) Most történt 
meg a teljes ráncfelvar-
rás is, ami az évek során 
idő hiányában elmaradt. 

Teljesen új vonalveze-
tést kapott a „kis szöszi”, 
amely már nem is szöszi, 
sárga helyett grafitszür-
ke lett.  

Sólyom Olivért feb-
ruár elején gerinctájéki 
cisztával műtötték, s bár 
az orvosok bizakodóak 
a felépülésével kapcso-
latban, nem zárják ki a 
gyógyulás elhúzódását 
sem.

„Sajnos még mindig 
egy nyílt seb van a dere-
kam tájékán. Rengeteg 
mindenben akadályoz, 
és 3-4 óra megterhelés 
után nem bírok talpon 
maradni. Kiváló gyó-
gyítómmal, dr. Szabó 
József főorvossal azon 
vagyunk, hogy időben 
készen álljak a verseny-
zésre.

A műhelyben zajló 
munkálatok szerintem 

jó úton ha-
ladnak. A 
f e l ü l e t e s 
szemlélő-
nek úgy 
t ű n h e t , 
hogy a 
darabok-
ban lévő 
járművet 
nem le-
het ösz-
szerakni 
ennyi  idő 
alatt, de 
én már 
látom a 
v é g é t , 
időben 
készen 
l e s z 
minden. A tél során 
elbúcsúztattunk pár 
szponzort, ugyanakkor 
a csapat kötelékében kö-
szönthetünk néhány új 
támogatót, mint a Gam-

ma Trans és a Kincses 
Szerszám, és néhány év 
szünet után ismét együtt-
működő partnerünk 
lett a Speedy Racing” – 

mondta Só-
lyom Olivér, aki Galbács 
Mátyás navigátorral al-
kotja a különítmény ver-
senyzőpárosát.

NEM HIVATALOS NEVEZÉSI LISTA
Rajtszám/N° Nevező/Entrant Pilota/1St Driver-Navigátor/2St Co-Driver National Jármű/Car Kat./Class

1 Bioextra Garzone Racing Lónyai Pál – Garamvölgyi Zoltán HUN-HUN BMW X5 T1.1

2 Sandlander Management Kft Korda Erik – Fábián Csaba HUN-HUN Toyota Hilux T1.1

3 Varga Racing Team Varga Imre – Szegedi Ferenc HUN-HUN Nissan KingCab T1.1

4 Raid Adventure Team Ulrich Juraj – Ulrichova Daniela SVK -SVK Nissan Navara D40 T2.2

5 3D Racing ASE Murczin Zsolt – Bagics Róbert HUN-HUN Mitsubishi L200 T1.1

9 Sólyom Team MSE Sólyom Olivér – Galbács Mátyás HUN-HUN HawKIA EVO3 T1.1

10 Vadász Racing Team Molnár István – Tóth Dénes HUN-HUN Nissan Navara T1.1

12 Adrien-Gombi Racing SE. Horváth Béla – Nagy Szabolcs HUN-HUN Dodge Dakota T1.1

14 Autoklub Vsetin Horansky Tomás – Uhrik Karel CZ - CZ Toyota Land Cruiser T2.2

15 Vadász Racing Team Kaposi Zoltán – Szőke Nikolett HUN-HUN Nissan Navara T1.2

16 HQ Racing Hangodi Zoltán HUN Klement Mosquito T3

17 Arrabona Rally Club Fodor Imre – Mesterházi Márk HUN-HUN Toyota Hilux T1.1

19 ADAM MALYSZ Adam Malysz – Rafal Marton POL - POL Toyota Hilux T1.1

20 LUKASZ KOMORNICKI Lukasz Komornicki – POL - POL Mitsubishi L200 Strakar T1.1

24 Fazekas Motorsport Fekete Antal – Tóth György HUN-HUN Nissan Pick Up T1.1

25 MACIEJ STANCO Maciej Stanco – Ernest Górecki POL - POL Porsche Cayenne T2.1

26 ZBIGNIEW WIECLAWEK Zbigniew Wieclawek – Ryszaro Wieclawek POL - POL Mitsubishi Pajero T2.2

50 Bioextra Garzone Racing Gyabronka István – Papp Tamás HUN-HUN Nissan PickUP TH

53 Sólyom Team MSE Hangodi János – Pocseg Ferenc HUN-HUN Rover-Audi TH

54 3D Racing ASE Géczi Viktor – Józsa Csaba HUN -HUN Mitsubishi Pajero TH

59 Team Touareg L'ubos Paska – Milan Lakatos SVK -SVK VW Touareg TH

60 3D Racing ASE Mikucza Tamás – Mikucza Zsolt HUN -HUN Mitsubishi Pajero OPEN

100 Varga Racing Team Horváth Laller HUN KTM 530 EXC Motor

101 Varga Racing Team Heiszer Károly HUN Yamaha Frankeinstein Quad

102 HQ Racing Hodola Richárd HUN Yamaha 450 F Motor

103 HQ Racing Simon Levente HUN Bombardier DS 650 Quad

104 Garzone R.O.P. Marczinek Zsolt HUN Yamaha Raptor Quad

105 Raid Adventure Team Rudolf Sajan SVK EATV Quad

106 Raid Adventure Team Sandra Ulrichova SVK Suzuki LTZ 400 Quad
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A verseny főorvosa: Dr. Cseh András
Értékelés: ChronoMoto Kft.
GPS értékelés: SaWatos

Már látják az alagút végét...
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A Toolimpex Kupa időterve:
2013. április 12. Péntek

Rajtceremónia 15:30-tól Szabadság tér
SSS (Prológ) 16:25 Magyi út – Y elágazás

2013. április 13. Szombat
Rajt 9:00 Szabadság tér
SS1 9:25 Kenderáztató
SS2 9:55 Délnyírség 1
SS3 11:15 Kenderáztató
Szerviz 11:40 Korányi Frigyes Gimnázium udvara
SS4 13:25 Kenderáztató
SS5 13:55 Délnyírség 1
SS6 15:15 Kenderáztató
Szerviz 17:50 Korányi Frigyes Gimnázium udvara

2013. április 14. Vasárnap
Rajt 9:00 Szabadság tér
SS7 9:25 Kenderáztató
SS8 9:55 Délnyírség 2
Szerviz 10:55 Korányi Frigyes Gimnázium udvara
SS9 12:30 Kenderáztató
SS10 13:00 Délnyírség 2
Díjkiosztó tervezett időpontja 16:00 Kállai Kettős tér

Csúszás lehetséges! Kérjük, friss információkért keressék fel a  
tereprali.nagykallo.hu vagy a Facebook.com/NagykalloKupa oldalakat!



A Toolimpex Kupa dél-nyírségi szakaszán idén 13 nézői pontot jelölt ki a Szervezőbi-

zottság. Ezekről az alábbi térképen tájékozódhatnak.

1.  Nagykálló – Rajt 
Megközelítés a Biriszőlő utca felől

2.  Biri – Táncsicstelep 
Megközelítés a 4102-es útról: Biri és Nagykálló között táncsicstelep irányába kanyarodva

3.  Biri – Ludastói út 
Megközelítés: Biri felől

4.  Balkány – Görénypuszta 
Megközelítés a 4102-es útról: Balkány és Biri között a görénypusztai elágazástól

5.  Balkány – Újhelyitanya 
Megközelítés a 4901-es útról: Geszteréd felől, Újhelyitanya végén a kis homokúton balra 

kanyarodva
6.  Balkány – Verébsár 

Megközelítés a 4901-es útról: Balkány felől Újhelyitanya felé haladva

7.  Balkány – Béketelep 
Megközelítés Balkány felől: Béketelep irányába

8.  Balkány – Kiskecskés 
Megközelítés a 4102-es útról: Balkány irányából Nyíradony felé haladva

9.  Szakoly 
Megközelítés a Petőfi Sándor utca felől

10.  Balkány – Szakoly 
Megközelítés Balkány és Szakoly között, a vízmű után

11.  Szakoly 
Megközelítés az esze tamás utca felől

12.  Kállósemjén – „Nagy út” 

Megközelítés Kállósemjén felől Péterhalom irányába

13.  Nagykálló – Cél 
Megközelítés a Szakolyi utca felől
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Nézői pontok megközelítése

Verseny útvonala

1.  Rajt 
Nagykálló, Lehel út vége

2.  Homokbánya 
KIeMeLt NÉZőI PONt – Megközelítés: Magyi utca 

végén tovább haladva
3.  „Ugratós”  

- Megközelítése: a Magyi út végén, a betonüzemnél 

jobbra
4.  Kállósemjén  

– Újszőlőskert végén, a felüljárónál

5.  Kállósemjén  
– a Kölcsey utca végén tovább haladva

6.  Cél:  
A Rákóczi utcán a Forrás-dűlő felé haladva a Kender-

áztatóhoz

Szervizpark: a Korányi Frigyes Gimnázium udvarán 

(Nagykálló, Korányi F. u. 23–27.)

Parc fermé: Nagykálló, Szabadság tér

Fontos jó tanácsok nézőknek:
1. Az autósport veszélyes!
2. Soha ne állj fa, korlát vagy kerítés elé!
3. Soha ne ülj a pálya szélén!
4. Mindig kövesd a rendőrök, a polgárőrök, a sportbírók és 
egyéb rendezők utasításait!
5. Soha ne tartózkodj a kanyar külső ívén: veszélyes lehet, 
ha az autó kisodródik!
6. Légy óvatos, ha átmész a pályán: mindig nézz körbe!
7. A pálya nyomvonalát jelző szalagot ne szakítsd szét!
8. Óvd a környezetet, ne szemetelj!

PROLÓG
(2012. áPRiLis 12.)
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Kiemelt nézői pont:  
Magyi út, az y-elágazás környéke

Fontos: a Homokbánya a prológ útvona-

lában NeM szerepel, a hétvége további 

menetrendjében viszont igen


