
Michelisz Norbert ismét hazai pályán

Június első hétvégéjén a Hungaroringen versenyez a Túraautó Világbajnokság mezőnye, ami
nem csupán a színvonalas futamok miatt ígérkezik különlegesnek, egyben a magyar gyorsasági
autósport egyik legsikeresebb versenyzőjének hazatérését is jelenti. Michelisz Norbert, az egyetlen
magyar világbajnoki futamgyőztes pilóta csaknem egy év után ismét hazai pályán állhat rajthoz.

„Még én sem érzem a súlyát” – mondta Michelisz Norbert, amikor a soron következő WTCC
forduló jelentőségéről kérdeztük. Bár ugyanannyi pont jár a helyezésekért, mint más helyszíneken,
a két hét múlva esedékes magyarországi futamok kiemelt jelentőséggel bírnak a Zengő Dension
Team 27 esztendős pilótája számára.

Minden a Hungaroringen kezdődött Michelisz Norbert számára: itt teljesítette élete első tesztjét,
nyerte meg első futamát 2006-ban a Suzuki Swift Kupában, majd év végén a bajnoki címet.
Három évvel ezelőtt viszont csapatával nemzetközi bajnokságokban próbált szerencsét, és
aratott egyre fényesebb sikereket.

2008-ban Michelisz vendégülést szerzett a WTCC-ben, 2009-ben megnyerte a SEAT Leon
EuroCupot, tavaly pedig a Túraautó Világbajnokság egyetlen újonc futamgyőztese lett, egyben
az első magyar autóversenyző, aki világbajnoki futamon első tudott lenni.

Ezalatt sem fordult elő, hogy Michelisz nem versenyzett itthon, de hazai szerepléseinek száma
alaposan lecsökkent, idén viszont tétversenyen, erős mezőnyben, egy világbajnokság tagjaként
tér haza a magyar közönség elé. Michelisz egyelőre még nem tudja, mire számítson az előtte
álló, különleges hétvégén.

„Valószínűleg csak akkor fogom felfogni az esemény súlyát, amikor látom a lelátón, hogy mennyi
embert érdekel ez a sport. Nem volt korábban ahhoz fogható érzés, hogy most a Hungaroringen
a világbajnokságon szereplő autóval körözhetek. Nagyon-nagyon várom.”
Michelisz Norbert tavaly futotta első teljes szezonját a Túraautó Világbajnokságon. Megnyerte az
újoncok értékelését és összetett futamgyőzelmet szerzett, idén viszont a Zengő Dension Teammel
új autóra, egy idei fejlesztésű BMW 320 TC-re váltottak, ami újabb kihívást jelentett a fiatal
sportoló számára.

Ennek ellenére Michelisz már második idei versenyhétvégéjén a dobogó közelébe tudott kerülni,
Monzában mindössze 3 századmásodperc választotta el attól, hogy idén először a legjobb
háromban tudjon végezni. A magyar versenyző reméli, hogy a szurkolók különleges élményként
élik majd meg a magyarországi hétvégét.

„Úgy gondolom, hogy a nézőknek olyan esemény lesz, amit remélem, hogy nagyon sokáig az
emlékezetükbe tudnak vésni. Nemcsak azok, akik a pályára kilátogatnak, hanem azok is, akik a
TV készülékek előtt követik majd az eseményeket.”

Az már a hétvége előtt sejthető, hogy nem lesz könnyű Michelisz Norbert dolga, hiszen a
Chevrolet versenyautói továbbra is nagyon erősek, a SEAT-okba várhatóan új motorok kerülnek,
a BMW-s ellenfelekkel pedig továbbra is számolni kell. Michelisz ugyanakkor optimistán várja a
hétvégét.

„Biztos vagyok benne, hogy számomra, akárhogy alakul, felejthetetlen hétvége lesz.”


