A Bükfürdő Rallyval, amelyre hetven autót neveztek, végre valahára megkezdődik a 2012‐
es magyar pontvadászat, és jöhet a történelmi premier murvás talajon

Herczig Norbert: „Mindannyian ki vagyunk már éhezve a
versenyzésre”
Annyi ellentmondásos hír, lemondás és küzdelem után végre kezdetét veszi a 2012‐es
Rallye Bajnokság, melynek idénynyitó futamát Bükfürdőn és környékén rendezik, azaz
történelmi szezonkezdetnek lehetnek tanúi a nézők: murvás talajon még sosem kezdődött
a bajnokság. Budai Ferenc, a Bükfürdő‐Rally sajtófőnöke elmondta, a futam showelemére
a fürdő előtti parkolóban kerül majd sor, ahol a pilóták szlalomban is megmérkőznek
egymással, mindezt a bajnoki futam keretein belül. A hazai pontvadászat kezdetének –
amelyre 70 autó nevezett – kifejezetten örül a sportág 2009‐es abszolút bajnoka, Herczig
Norbert, az idén ismét hazai versenyeken induló Turán Frigyes, a 2007‐es gyorsasági
motoros világbajnok, a rallye‐versenyzőként most debütáló Talmácsi Gábor, valamint a
kétszeres amatőr bajnok, Matók Ádám is.
A lehető legjobb hír a rally szerelmeseinek: a hétvégén a Bükfürdő Rallyval kezdetét veszi a 2012‐es magyar
bajnoki szezon, és most már kijelenthető talán, hogy a kezdeti bizonytalanságot követően az idei, hatfordulós
pontvadászat meg lesz tartva.
Bükfürdőre és környékére harmadszor látogat el a mezőny, ám idén fordul elő először, hogy az idénynyitót
rendezik meg a gyógyfürdőjéről és most már a rallyfutamáról is elhíresült településen.
„Nagyon örülünk annak, hogy ebben az évben is otthont adhatunk a versenynek. Nem titok, hogy településünk
számára ez a remek sportesemény egyrészt reklámlehetőség, másrészt pedig minimum három‐négy nappal
meghosszabbítja a szezonunkat” – állította Németh András polgármester, aki elárulta, egyáltalán nem bánták
meg a korábbi döntésüket, miszerint az autósport is helyet kapjon Bükfürdő és Bük életében.
Markó Tibor, a verseny főszervezője kijelentette, a település és a szponzorok összefogásának köszönhető,
hogy a verseny nem marad el, és egyben történelmi pillanatnak is a szemtanúi lehetnek majd a nézők, hiszen
a korábbi gyakorlattal szemben – amikor mindig aszfaltos versennyel indult a szezon – most rendhagyó módon,
murván kezdenek a versenyzők. A bajnoki szezonnyitó sajtófőnöke, Budai Ferenc úgy véli, mindenki –
versenyzők és szurkolók – ki van már éhezve a száguldásra, így igencsak színvonalas küzdelem várható a
hétvégén.
„Ráadásul egy igazi show‐t is láthat majd a közönség, amely mindennap ingyen tekintheti meg a versenyt,
ugyanis a fürdő előtti parkolóban, szlalomban is megmérkőznek majd a versenyzők” – közölte a sajtófőnök.
Nagyon örül annak a sportág 2009‐es abszolút bajnoka, a Skoda Rallye Team Hungária versenyzője, Herczig
Norbert, hogy végre ismét bajnoki pontokért csatázhat a magyar rallysport mezőnye.
„Most már bizakodó vagyok, és hiszek abban, hogy az idei bajnokság valamennyi futama meg lesz tartva.
Abszolút ki vagyok éhezve a versenyzésre, akárcsak a többiek, és bízom abban, hogy igazán jó eredményt érek
el az idénynyitón, hisz ismételten szeretném visszaszerezni a bajnoki címet” – mondta Herczig Norbert.
A tavaly nemzetközi színtéren bizonyító Turán Frigyes, Zsíros Gábor is lelkesen készül a rajtra. Turánék
megmaradtak a tavalyi vb‐futamokon bevált Super2000‐es kategóriánál és a Fordnál.
„Négy különböző gyorsasági szakaszt teljesítünk a két nap alatt, s ezek közül némelyik kifejezetten
kedvez az N‐es autóknak. Ám rögtön megváltozik a helyzet, ha leesik az eső, mert lazább talajon talán
nem leszünk hátrányban a Super2000‐essel. Lesz egy rövid tesztünk pénteken, azután jöhet a verseny.
Lélekben már a pályán vagyunk” – fogalmazott sajtóközleményében Turán Frigyes, aki hozzátette:
„Talán nem tűnik nagyképűségnek, ha az esélyesek közé sorolom magunkat.”

Az idén a rallye szakágban versenyző 2007‐es gyorsasági motoros‐világbajnok, Talmácsi Gábornak eddig
pozitívak a benyomásai az új sportágáról, és bízik abban, hogy első murvás versenyén is képes lesz bizonyítani,
négy keréken is képes nagyon gyors lenni.
„Régóta várom már, hogy kezdődjön a rally bajnokság. Végre elérkezett ennek az ideje is. Maximálisan
pozitívak a benyomásaim és egy igazán jól szervezett verseny várható a hétvégén. Mivel számomra ez lesz az
első murvás verseny, így fontosnak tartom a holnapi tesztlehetőséget, melyen mindannyian keményen fogunk
dolgozni” – árulta el a Maricsek Racing Team versenyzője, akinek Patkó Gergely lesz a navigátora.
Matók Ádám, a Tobak Team Hungary kétszeres amatőr bajnoka is izgatottan várja a rajtot, és úgy érzi, akár
meglepetést is okozhat debütáló futamán az első osztályú bajnokságban.
"Nagyon várjuk navigátorommal, Szabó K. Tiánnal és a csapatommal a hétvégét, hiszen végre elindul a várva
várt bajnokság. Mivel ez a verseny lesz a debütálásom az első osztályú bajnokságban, ezért mindenképpen
szeretnénk kategóriagyőzelemmel zárni a vasárnapot. Persze örülnénk, ha a kategóriánkon felül is sikerülne
megszorongatni pár autót" – jelentette ki Matók Ádám.

