




Köszöntő

„Egy legendás versenypálya újraéled!“ – ezt az örömteli 
mondatot olvashatjuk a 33. Mátrai Hegyiverseny plakát-
jain. Sokunk hangja van ebben a felkiáltásban. Sokak 
munkája és elkötelezettsége szükségeltetett ahhoz, hogy 
újra Parádsasváron köszönthessük Önöket.

Minden olyan adottságból, ami hazánkban vonzerőt 
jelent, abból nekünk itt, a Mátra és a Bükk vidékén jutott 
bőséggel. Vannak fürdőink, gyógyvizeink, boraink, 
vadaink, halaink, váraink, hőseink és szépségeink, 
és persze vannak csodálatos hegyeink. Mivel a minden-
kori embert a belső késztetés rendre felhajtotta a 
mindenkori hegy csúcsára, ezért mifelénk is ösvényt 
vágott, majd utat épített magának a rengetegben. Hegye-

inket ezért itt is igen gazdagon szelik át szerpentinek, emelkedők és kanyarok. Persze mi, 
átlagos autóhasználók nem szigorú visszafordítóként vagy épp teligázas balosként jegyezzük 
meg ezeket. Azt viszont megjegyezzük, ha olyan sportembereket láthatunk ezekben a kanya-
rokban, akik tudásukkal és technikájukkal képesek megérinteni a fizika korlátait. A versenyzők-
nek épp ezért azt kívánom, hogy a mátrai kanyarokat alaposan jegyezzék meg, a nézőknek 
pedig azt, hogy a mátrai versenyt egykönnyen ne felejtsék el!

Köszönöm a sportág szerelmeseinek, hogy eddig is legendaként őrizték emlékezetükben 
hegyeinket, és köszönöm mindenkinek, aki munkájával hozzátett e legendás versenyszakasz 
újjáélesztéséhez!

Engedjék meg, hogy a versenyt követő itinert nagy szeretettel én ajánlhassam figyelmükbe: 
a Mátra és a Bükk kincsei, hosszan, lassan, versenytempó nélkül, csak úgy levezetésként.
 
Köszönjük, hogy visszajöttek hozzánk!

Horváth László
A térség országgyűlési képviselője



Elnöki köszöntő

Parádsasvár a nyolc nem kívánt csendes év után ismét 
a Magyar Autósport fókuszába került. Jó ezt tudni és jó ezt 
leírni, mert példázza az összefogást a kormányzati szervek 
a helyi Önkormányzat az illetékes hatóságok és az 
MNASZ vezetése között. Mindenki egy gondolattal, egy 
akarattal segítette a közút felújítását, mert ez öröm az 
útszakaszon közlekedő lakosságnak és lehetőség 
a Magyar Autósport számára is. 

A hegyi futamok népszerűsége visszahívta a versenyzőket 
a legendás pályára. Felsorolni is nehéz lenne az 
európai és a magyar sportolók, bajnokok neveit, akik 
elrajtoltak a győzelemért Parádsasvár és Galyatető között. 

Jó szívvel gondolok én is azokra az időkre, amikor 
a Zengős Opel Astrával róttam a pályát, hogy felfutásról 
felfutásra megtanuljam melyik kanyar követi a másikat.

Tudom, hogy a Mátrai Hegyi verseny szervezői megfelelnek az elvárásoknak és mindenki, 
aki tett valamit a cél érdekében, megkapja a sikeres verseny után az elismerést. A nézők jól 
szórakoznak, a versenyzők adrenalin készlete eléri a maximumot, a rendezők jóleső érzéssel 
állapítják meg, nem dolgoztak hiába. 

Így legyen! 

Oláh Gyárfás
MNASZ elnök



Tisztelt Sportbarátok!

Versenyzőként, sportvezetőként és szervezőként is 
nagyon különleges érzés, hogy ezeket 
a sorokat leírhatom! Talán túlzás nélkül mondhatjuk, 
hogy sporttörténeti jelentőségű esemény a hazai 
autósportéletben, hogy ez a rendezvény visszakerül a 
verseny naptárba és hogy a sportág egyik legtradicionáli-
sabb versenye és versenypályája közel egy évtized után 
újraéled!

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Parádi Hegyiverseny 
négy évtizedes múltja és több mint harminc éves aktív 
működése alatt több generáció szocializálódott itt az 
autósport szeretetére. A három évtized alatt számos 
versenyző, köztük a világ és Európa bajnoki sikerekig is 
eljutó sportolóink koptatták azt a betoncsíkot mely a 
hétköznapokban az ország egyik leggyönyörűbb tájait 
köti össze és amelynek most egy kis része közel egy 
évtized után megújulva ismét a hazai autósport legtradi-

cionálisabb szakágának versenypályájává alakulhat új kihívásokat kínálva sportolóinknak.

A pálya megújulása nem csak a sport szempontjából fontos! Egyrészt megkönnyíti az itt élők 
mindennapjait a gyorsabb és biztonságos közlekedés lehetőségével, hozzájárul a túrizmus 
és ezáltal az egész térség fejlődéséhez. Így nem csak szeretett sportágunk lehet hálás annak 
a nagyszerű helyi összefogásnak és állami segítségnek valamint a támogatóknak mellyel ez 
a megújulás létrejöhetett!

A Mátrai Hegyiverseny évtizedeken át Heves megye egyik legrangosabb sporteseménye volt! 
Kívánom, hogy ettől a hétvégétől kezdve valamikor ismét visszanyerje ezt a rangot és legalább 
további három évtizeden keresztül várja minden évben a hazai és külföldi versenyzőket, 
akik az autósportnak ebben a varázslatos ágában szeretnének megküzdeni ezen a csodálatos 
pályán az évtizedek óta mindig ugyanolyan könyörtelenül pörgő stopperórával!    
  

Gáspár István
szakágvezető



A Heves-megyei Autósport Szövetséggel hosszú évek óta 
keressük annak a lehetőségét, hogy ezen a tradicionális 
pályán ismét versenyt rendezhessünk.

Az idei évben, komoly Kormányzati segítségnek és 
a He-Do Kft-nek köszönhetően, ismét megrendezésre 
kerülhet, immár 33. alkalommal a Parádsasvári Hegyi 
Verseny.  Ezen beruházás a Mátra északi részének hosszú 
idő óta a legnagyobb beruházása, mely mind a turizmus 
élénkítésében, mind az itt élők vállalkozásainak fellendíté-
sében is komoly szerepet játszhat. 

Számunkra azonban a legfontosabb, hogy vadonatúj aszfalton, biztonságos és kulturált körül-
mények között fogadhatjuk ismét  versenyzőinket, reményeink szerint  újra több évtizeden 
keresztül.  
Autóversenyzőként a világ sok hegyi pályáján vettem már részt versenyeken, így bátran 
kijelenthetem,  a pályánk kiváló minőségű és adottságú. Nagyon várom már az első felfutást 
szombaton délelőtt.
Nagyon szeretném megköszönni Mindenkinek aki segítette, támogatta a rendezvény 
létrejöttét, nem elfeledkezve azokról, akik a háttérben dolgozva lehetővé teszik egy színvonalas 
hétvége létrejöttét.

Kedves Versenyzőtársaim! Kedves Érdeklődők!
Várunk Mindenkit sok szeretettel!

Kovács Endre
Gáspár Racing
rendező



Mi a hegyiverseny?

Az úgynevezett hegyi felfutó versenyek a több mint 
száz éves hazai autósport legtradicionálisabb 
rendezvényeinek számítanak már az 1920-as 
években rendeztek versenyeket a Sváb hegyen aztán 
a háború után míg meg nem épült a Hungaroring 
addig nagyrészt a hegyiversenyek voltak hazánkban 
az autós gyorsasági szakág versenyzői számára 

a kizárólagos megmérettetési lehetőségek Pécsen, Visegrádon, Lillafüreden és Parádsasváron.

Valamint szerte a világon is számos legendás 
hegyiverseny létezik, óriási kultúrája van a 
gyorsasági autósportban. A versenyág jellegze-
tessége, hogy egy 3-9 kilométer hosszúságú 
általában folyamatosan emelkedő pályát 
jelölnek ki melyen sok esetben a rajt és a cél 
pontja között nagyon komoly szintkülönbség 
van. Az általában szinte csak kizárólag kanya-
rokból álló pályát a versenyzőknek az edzésfu-
tamok során kell memorizálniuk és megtalálni a pályához legjobban illő beállításokat, kiválasz-
tani a megfelelő abroncsokat. Az éles verseny, az úgynevezett felfutás során általában fél 
percenként rajtolnak az autók és nyilván a győztes az lesz, aki a legrövidebb idő alatt teljesíti a 
pályát. A végeredmény többnyire a lebonyolítás rendszerétől függően két ilyen éles felfutás 
összesített idejéből adódik össze. A viszonylag egyszerűnek látszó követelmények ellenére a 
hegyi versenyzés is rendkívül összetett kihívás elé állítja a versenyzőket! 

Nyilván minél erősebb a versenygép annál könnyebb leküzdeni a pálya szintkülönbségét, 
hiszen vannak olyan magasan elhelyezkedő versenypályák is ahol a levegő ritkulása miatt már 
a motorok teljesítményvesztésére is oda kell figyelni! Ezen kívül például a rallyehoz hasonlóan 
itt is hamar változhatnak a körülmények akár a magasabban fekvő szakaszokon a hidegebb 
hőmérséklet miatt vesztenek a gumik a tapadásból, vagy akár csak egy erdős árnyékos szaka-
szon is jelentős lehet az aszfalt hőmérséklete közötti különbség az egyes pályaszakaszokon. 
De akár az időjárási körülmények is szélsőségesen változhatnak egy felfutáson belül. 



Ezen kívül, ami az alap, hogy nem lehet 
hibázni, hiszen már egy elrontott rajt is 
megpecsételheti az eredményességet 
hiába volt utána gyors és pontos 
a versenyző a pályán, vagy egy-egy 
elmért féktáv vagy rosszul megválasz-
tott kanyarív miatt hamar közelebbi 
ismeretséget lehet kötni a szalagkorlát-
tal, vagy rosszabb esetben egy fával vagy 
szakadékkal. Fontos a száz százalékos 

összpontosítás a versenyző részéről, hiszen csak alig néhány perc áll rendelkezésre a legjobb 
eredmény elérésére, nagyon rövid időre kell koncentrálódnia a maximális teljesítménynek 
az emberi oldalról is nem csak a technikairól.   

A legismertebb hegyiverseny a világon az idén száz éves Pikes Peak melyet az USA-ban Color-
ado Springs-ben rendeznek meg. Ezen a versenyen a különleges nehézsége miatt a komoly 
autógyártók és természetesen a versenyzők számára is olyan presztízzsel bír egy győzelem, 
mint például LeMans-ban vagy a Dakar Rally-n!  A Pikes Peak jelenlegi abszolút leggyorsabbja 
a kilencszeres rallye világbajnok Sebastien Loeb kicsivel kevesebb mint 8perc 14 másodperces 
idővel, melyet 2013-ban állított be egy kimondottan erre a célra fejlesztett Peugeot-val 
igencsak magasra téve a mércét az ellenfeleknek.
  
Várhatóan most a hétvégén itt Parádsasváron a „magyar Pikes Peak-en” is megdől majd 
minden eddigi rekord a felújított pályafelületnek köszönhetően is!



Mindenkit vár az erdő!

Szeretettel köszöntjük a 2016-os 33. Mátrai Hegyiver-
seny 2016 He-Do Autós Gyorsasági Országos Hegyi 
Bajnokság és Hegyi Kupa résztvevőit 
és nézőit! A verseny útvonala erdős területeket érint, 
amelyek gondos gazdája az EGERERDŐ Zrt.

  
Az állami erdőgazdaságunk Magyarország 
legnagyobb összefüggő erdővel borított hegyvidéki 
tájának, az Északi-középhegységnek három egymástól 
eltérő területén a Mátrában, a Bükk nyugati részén és 

a Heves-Borsodi-dombvidék területén gazdálkodik, elnyúlva egészen az Alföld északi részére. A 
cégen belül hét hagyományos erdészet végzi az erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási és a közjóléti 
feladatokat, a társaság központja Egerben található.

Erdeinkben és erdészeti útjainkon számos túraverseny, kerékpáros és autóverseny kerül 
megrendezésre. Az általunk kezelt területek egy része országos jelentőségű kirándulóhely. 

Turistaként nosztalgiázhatnak három erdei vasútvonalunkon: Gyöngyösről a Mátravasúttal akár két 
irányban vonatozhatnak. Az egyenes irányú, mátrafüredi vonal jóféle borszőlőkkel beültetett kertek 
mellett halad, kékesi panorámával. A másik vonal Lajosháza-Szalajka-ház felé, a Szénpatak völgyébe 
vezet. 

A Szilvásváradi Állami Erdei Vasút 3,6 km-es nyomvonala festői szépségű völgyben halad a Fátyol-
vízesésig. A Gloriette-tisztáson megpihenve eldönthetik, hogy felkapasz-
kodnak-e az Istállós-kői –barlanghoz, vagy lefelé indulva, megismerked-
nek a Szabadtéri Eredi Múzeummal és a Zilahy Aladár Erdészeti Gyűjte-
ménnyel. Az élményekből nem maradhatnak ki a lipicai lovak és egy jó, 
helyben nevelt sült pisztráng. Felsőtárkányból 5 km hosszon fut a Felső-
tárkányi Állami Erdei Vasút a Stimecz-házhoz. Talán ez a legvadregé-
nyesebb erdei vasútvonalunk. 

A www.erdeiszallasok.hu oldalon megtalálják az erdőben megbújó, a települések zajától mentes komfor-
tos szálláshelyeinket, ahol belső békéjüket, nyugalmukat is meglelhetik. Erdei iskoláink Szilvásvára-
don, Mátrafüreden és Bátonyterenyén szeretettel várják az óvodásoktól a főiskolás korosztályig 
az érdeklődőket az év minden napján. 

Kérjük, Ön is vigyázzon az értékeinkre, hogy unokáink is élvezhessék ezt!
Visszavárjuk Észak-Magyarország egyik legnagyobb ökoturisztikai vendéglátójaként!

www.egererdo.hu, www.facebook.hu/egererdo



Belépőjegyek a parádsasvári és a Galyatető felőli útlezárásoknál vásárolhatók!
Belépőjegy árak (szombaton és vasárnap): 500.-Ft/Nap 

http://mnasz.rallylive.hu/33-matrai-hegyiverseny

Felhívjuk a figyelmét, hogy a pálya és környéke természetvédelmi 
terület! 

Campingezni, szemetelni, tüzet rakni, vagy nyílt lánggal járó 
tevékenységet folytatni tilos! 

Kérjük a keletkezett hulladékot gyűjtsék össze és juttassák el a 
legközelebbi szemétgyűjtő helyre!

 2016. július 16-17. (szombat-vasárnap)
 8:00 – 8:15  OB II. osztály      1. időmérő edzés
 8:20 – 8:30  Lada Kupa      1. időmérő edzés, utána levezetés

 9:00 – 9:30  OB IX. kat., V. kat., VII. kat.,    
   I., kat., N, A, F csoport, C csoport, II. kat.  1. időmérő edzés, utána levezetés

 10:00 – 10:15  OB II. osztály     2. időmérő edzés   
 10:20 – 10:30 Lada Kupa      2. időmérő edzés, utána levezetés

 12:00 – 12:15  OB II. osztály     1. verseny   
 12:20 – 12:30 Lada Kupa      1. verseny, utána levezetés

 11:00 – 11:30  OB IX. kat., V. kat., VII. kat.,
   I., kat., N, A, F csoport, C csoport, II. kat. 2. időmérő edzés, utána levezetés 

IDŐTERV

33. MÁTRAI AUTÓS HEGYIVERSENY HE-DO KUPA
HE-DO AUTÓS GYORSASÁGI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

PARÁDSASVÁR, 2016. JÚLIUS 15-17.

—————————————————————————————————————————————————
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 13:00 – 13:30  OB IX. kat., V. kat., VII. kat.,    
   I., kat., N, A, F csoport, C csoport, II. kat.  1. verseny, utána levezetés

—————————————————————————————————————————————————

 14:00 – 16:00  OB IX. kat., V. kat., VII. kat.,    
   I., kat., N, A, F csoport, C csoport, II. kat.  2. verseny, utána levezetés

 Kb. 16:00  Ideiglenes eredmény kifüggesztése

—————————————————————————————————————————————————
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Mátrai Hegyi versenypálya 

33. Mátrai Autós Hegyiverseny
a He-Do Hankook Autós Gyorsasági Országos 
Hegyi Bajnokság és Hegyi Kupa
I.-II. futama.

Parádsasvár, 2016. július 15-17.
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Michelisz Norbi is a parádi győztesek között!

Hazánk egyik legnépszerűbb sportolója is többször koptatta 
a parádsasvári pálya aszfaltját pályafutása elején Suzuki Swift 
és Renault Clio kupás versenyautókkal és már itt is elsőre 
megvillantotta oroszlánkörmeit! 

Mikor indultál először Parádon?
2006-ban volt az első alkalom. Nagyon élveztem, emlékszem 
váltakozó időjárási körülmények között teljesítettük a 
futamokat és igazi kihívás volt hibátlanul felérni a célba.

Mi a legkedvesebb emléked, eredményed a Parádi versenyekről?
2007-ben már Clioztam és nagyon örültem, hogy összejött a 3 perc alatti felfutás. Ezenkívül mindkét 
napot megnyertem, és ez volt az egyik legeredményesebb versenyhétvégém abban az évben.

Mi a véleményed a pálya megújulásáról 
és a rendezvény felélesztéséről?
Nagyon örülök neki, hogy a gyorsasági szakág 
újból nyit a hegyi versenyek felé, és annak is, 
hogy egy ilyen patinás helyszín visszakerült a 
versenynaptárba. Ezek a versenyek mindig üde 
színfoltjai voltak egy évadnak és remélem, hogy a 
parádsasvári aszfaltcsík mellet más hazai híres 
hegyi pályák is idővel visszakerülhetnek a gyorsa-
sági szakág versenynaptárába. 

Milyen versenygéppel mennél fel a legszívesebben a megújult Parádi pályán?
Az idei versenyautómmal. :))

Reméljük láthatjuk még Norbit a megújult parádsasvári pályán is száguldani, de most a hegyiverseny 
hétvégéjén a Honda meghívásának tesz eleget Hollandiában az Északi tenger mellett fekvő híres 
Zandvoort-i versenypályán a TCR Benelux sorozatában melyhez innen a Mátra hegyei közül 
is szurkolunk neki! 



Turán Frigyes
Az MNASZ Autós Gyorsasági Szakág többszörös bajnoka már hosszú évek óta 
a rallyban nyomja a gázpedált méghozzá Európa és világbajnoki szinten. Frici most 
is a sikeresen teljesített lengyel WRC futam után érkezik Parádsasvárra, de nyilván 
nem szeppen meg attól, hogy itt most újra egyedül kell versenyautóba ülnie, hiszen 
több mint két évtizedes pályafutása során már sokszor birkózott meg sikeresen 
a parádi szerpentinnel! Frici amúgy ha minden igaz akkor a hétvégén a mezőny egyik 
legerősebb és leglátványosabb versenygépével érkezik vissza régi szakágába!

Mikor volt az első parádi versenyed?
1994-ben életem első szezonjában az OPEL Astra Kupában

Melyik a parádi pályához fűződő legkedvesebb élményed, eredményed?
Nagyon sok szép élmény volt az évek során, de mivel a mai napig én tartom a karosszériás autók 
abszolút pályacsúcsát, talán ez a legszebb emlék!
 
Mit szólsz a pálya megújulásához?
Itt volt már az ideje! Már láttam a megújult pályát, nagyon jól néz ki!!

Kavecz István (Bongo)
A BMW márka elkötelezett szerelmese régóta meghatározó alakja 
a hazai gyorsasági autósportnak. Nem mellesleg valószínű 
a megújult parádsasvári futam egyik legnagyobb esélyese! Egyrészt 
mert Bongo az utóbbi években kizárólag hegyi versenyeken vett 
részt külföldön a kimondottan erre épített közel ötszáz lóerős  E90 
alapokra épített BMW-vel ami a hétvégén az egyik legerősebb autó 
lesz a mezőnyben, másrészt nyilván a pályához fűződő sok régi 

tapasztalata is hasznos lesz és könnyen összebarátkozik majd a megújult pályával. 

Mikor volt az első parádi versenyed?
2000-ben akkor egy  Gr. N-es BMW-vel indultam itt először.

Melyik a parádi pályához fűződő legkedvesebb élményed, eredményed?
Ez az előbb említett első versenyem. Itt 2000- ben kapcsolódtam be a sportágba, a bajnokságba kisseb 
nagyobb sikerrel. Az első évemben 2000- ben 3. lettem a Gr.N kategóriában.

Mit szólsz a pálya megújulásához?
Már régen itt lett volna az ideje! Sajnos nagyon le vagyunk maradva a kelet-Európai országoktól is 
nem hogy a nyugattól ebben a sportágban. Nem szabadott volna ezt ennyire elengedni, hogy  nyolc 
évig nincsen verseny ezen a helyszínen, de egy kis odafigyeléssel és akarattal lehet rajta segíteni, és kell 
is segíteni ezt a sportot ezt a nagy múltú rendezvényt!
 



Nagy Norbert
Nagy Norbi – Az abszolút hazai pálya!

2008-ban még jogosítvány nélkül indultam ezen a hegyi felfutón a jó kis Ford 
Fiesta-val. Azóta eltelt nyolc év, túl vagyok sok versenyhétvégén. A parádsasvári 
pályán azóta sajnos nem volt verseny, de  azóta már lett jogosítványom és a közúti 
forgalomban számtalanszor végigmentem 
a pályán! Mivel helyi vagyok ezért borzasztó-
an várom a megújult Mátrai Hegyiversenyt, 
mely szerintem alapból egy kiváló módja 
annak, hogy közelebb vihessük a gyorsasági 
szakágat az emberekhez, de mindezt úgy, 

hogy szinte mindenkit ismerek a pálya szélén úgy még különö-
sebb, nagyon jó érzés lesz!

Zengő Zoltán
Zengő Zoltán - Kellemes emlékek, izgalmas élmények

Versenyzőként és csapatvezetőként is nagyszerű élmények kötnek 
a Parádsasvári versenyek különleges hangulatához, az izgalmas 
pályához! 

Nagyon nagy öröm számomra is, hogy a szeretett sportágunk vissza-
térhet erre a különleges kihívásokat kínáló pályára! Nagy köszönet 
és tisztelet jár az új rendezőknek, akik már évek óta dolgoznak azon, 
hogy ez a verseny újjászülessen! 
Nagy köszönet jár azoknaka 

helyi és állami vezetőknek és a 24-es utat felújító cégnek, hogy 
kimondottan a versenypálya biztonságos kialakításához kapcso-
lódó szempontok figyelembevételével készült el a felújítás! 
Reméljük, hogy most a hétvégén egy újabb legalább további 
három évtizedes fejezet nyílik a verseny történetében!

Szeretettel invitálok minden autósport rajongót a megújult rendezvényre annál is inkább mivel 
a mezőnyben több Zengő Motorsport-os versenyzőnek is szurkolhatunk majd!



Kiss Norbert
Kétszeres kamion Európa bajnokunk az ETRC jelenlegi címvédője az idei 
versenyévadra egy német csapatra és a Mercedes márkára váltott. 
Az első bajnoki hétvégéken Norbi már több dobogós helyhez 
és egy futamgyőzelemhez is hozzásegítette a tankpool24 csapatot mely 
egy teljesen új versenygépet épített az idei szezonra a sorozat bajnokának, 
aki jelenleg a negyedik helyről várhatja a folytatást a hazai versenyhétvége 
előtt! Örülünk Norbi ETRC sikereinek, látjuk az M4-en F1-es szakkom-
mentátorként, de azt talán már kevesebben tudják, hogy kamionos 
bajnokunk első futamgyőzelme a parádsasvári szerpentinhez kapcsoló-
dott egy évtizeddel ez előtt! 

Mikor indultál először Parádon?
2005-ben indultam először itt, akkor még Opel Astrával, de később Clioval és Seattal is visszatértem 
a pályára.

Mi a legkedvesebb emléked, eredményed a Parádi versenyekről?
Karrierem első futamgyőzelme itt volt. Életem második versenyhétvégéjén. 2005-ben kezdtem ugye 
versenyezni, az első versenyem Kiskunlacháza volt, de ott "csak" egy 3. és egy 2. helyet tudtam szerez-
ni. Ez után érkeztünk Parádsasvárra, ahol váratlan siker volt, de mindkét nap nyerni tudtam. 
Nem számítottam rá. Aztán később a Clio és a Seat Kupában is izgalmas és jó versenyeket futottunk.

Mi a véleményed a pálya megújulásáról és a rendez-
vény felélesztéséről?
Nagyon nehéz, kihívásokkal teli a pálya, amire a régi aszfalt még 
rátett egy lapáttal annak idején. Most az új aszfalt más 
szempontból jelent majd kihívást, hiszen minden bizonnyal 
nőni fog a tapadás és tempó száraz körülmények között. 
Összességében nagyon örülök a felújításnak, és annak is hogy 
újra van verseny, ez a futam azért a magyar autósport egyik 
legnagyobb hagyományokkal rendelkező futama, helyszíne volt, 
emiatt nagyon sajnáltam akkor amikor vége lett.

Milyen versenygéppel mennél fel a legszívesebben 
a Parádi pályán?
Jó lenne kipróbálni a kamiont a hegyen, ugye láttunk már erre példát, de most sajnos erre nem lesz 
lehetőségem idén. De már most dolgozok rajta, hogy jövőre legyen, és hozhassam a kamiont.

Ha az óriás versenygépet most nem is láthatjuk, de Norbit szerencsére nem kell nélkülöznünk, 
a megújult Mátrai Hegyiversenyen a szurkolók a hétvégén egy közönségtalálkozón is láthatják 
és beszélgethetnek vele a parádsasvári nagy kanyarban!



Szigetvári Mátyás

Nyugodtan mondhatjuk róla a legnagyobb tisztelettel, 
hogy a sportág nagy öregje, a régebbi generációk egyik 
legjobb formula autós versenyzője. Sajnos pályafutását egy 
balesetben elszenvedett szemsérülés megszakította, 
de csapatvezetőként és a formula autós kategóriát képvise-
lő szakági bizottsági tagként töretlenül ott van minden 
versenyen és a megújuló Parádsasvárról sem hiányozhat, 
hiszen ide is nagyszerű élmények és eredmények kötik.

Mikor indultál itt először?
Az első versenyemet 1986-ban teljesítettem Parádon és minden versenyen rajthoz is álltam egészen 
1998-ig amikor a balesetem megtörtént a Hungaroringen.

Mi volt a legkedvesebb élményed, legjobb eredményed itt?
A Forma3-as Dallara-val még mindig én tartom a pályacsúcsot ami azért jó érzés, hogy bő több mint 
tizenegynéhány éve nem tudott megdönteni senki. Még akkor is ha nyilván közben volt a hosszú 
szünet, illetve a pálya is változott valamelyest egy-egy évben, mikor egy veszélyesebb kanyarba lassító 
került. Igazából minden évben nagyon nagy élmény volt itt versenyezni, mert ennek egészen különle-
ges hangulata van, amit a nézők varázsolnak oda! Pláne még a régebbi időben mikor éjjel nappal 
a pálya szélén voltak a nézők, campingeztek, bográcsoztak. Nagyon sok helyen mindenféle pályán 
versenyeztem már, de Parád az mindig a szívem csücskében van!

Mi a véleményed a pálya és a verseny megújításáról?
Hát nagyon nagy öröm, hogy újra lehet ott verseny, de ez a hosszú szünet semmiképpen nem tett jót 
ennek a versenyágnak mert közben lassacskán majdnem felnőtt egy olyan versenyzői generáció 
aki nem is ismeri a hegyiversenyeket! Nagyon bízom benne, hogy ez az új pálya meghozza az új 
versenyzők kedvét is ehhez a versenyághoz, mert például az én csapatom jelenlegi versenyzői sem 
szimpatizálnak a hegyi versenyzéssel, így sajnos én is csak nézőként leszek jelen.

És arra nem gondoltál, hogy nosztalgiából Te magad is rajthoz állj megint?
Hát nyilván versenyautó meg szerelőcsapat és nagy kedvem az lenne is hozzá, de sajnos a szem 
sérülésem az tényleg akadályozna a pályán és annyira meg ismerem magam, hogy ha újra felhúznám 
a bukósisakot akkor úgysem tudnék lassan menni! Így ötvenen túl meg azért nem akarok bajt, 
úgyhogy sajnos nem. Úgyhogy inkább csak kívülről nézem és próbálok tenni érte, hogy ez a tradicio-
nális versenyzési ág is visszatérhessen a haza gyorsasági autósportba és ha lehet akkor a hegyiverse-
nyek is újra a bajnokság részét képezzék!



Szász László
Neve a formula autózással forrt össze a hazai gyorsasági autósportban. Számos 
hazai és külföldi sikert ért el főleg hegyiversenyeken. A régi legendás verseny-
zők közül, most ő is rajthoz áll méghozzá egy F3000-es Reynard Zytek 
versenygéppel mely az autósport rajongóknak garantáltan a legszebb muzsikát 
varázsolja majd a fülébe a megújult parádsasvári pálya mellett!

Mikor volt az első parádi versenyed?
Talán ’93? Egy Opel Lotus-szal. Valahogy így.

Melyik a parádi pályához fűződő legkedvesebb élményed, eredményed?
Ez a ’93-as verseny. Az Opel Szuna színeiben versenyeztem akkor 
először az Opel Lotus-al. Jaja papa (Tóth János) akkor már híres 
volt. Még TV-s stáb is kijött, hogy felvegyék és interjút csináljanak 
vele, de ő átirányította őket inkább hozzám. Megvertem, de eléggé 
kellett igyekezni.

Mit szólsz a pálya megújulásához?
Végre! Hála Istennek! Nincsen Magyarországon már évek óta 
hegyi verseny. Ezért évek óta én is külföldön versenyzem, de most, ha minden jól megy, indulok. 
Az autó, a csapat és a sofőr is megvan.

Cserkúti József
Egy jellegzetes szakállas úriember az elmaradhatatlan cigarettával 
a hazai gyorsasági autósport igazi legendája! A különböző BMW 
versenyautóit ábrázoló poszterek ott voltak nagyon sok műhely 
és gyerekszoba falán. Talán nyugodtan mondhatjuk, hogy a régi 
időkben Cserkúti József  azt jelentette a gyorsasági autósportban, 
mint Ferjáncz a rallye-ban!

Mikor volt az első parádi versenyed?
Azt nem tudom, hogy mikor volt az első!

Melyik a parádi pályához fűződő legkedvesebb élményed, 
eredményed?
A legnagyobb élményem, amikor a Gruppe 5-ös BMW-vel 
indultam. Talán valamikor ’78 és ’81 között.

Mit szólsz a pálya megújulásához?
Nagyon örülök, hogy ez a klasszikus helyszín visszatérhet a sportágba. Ez egy nagyon technikás 
és gyors pálya. Igazi hegyi versenyes érzés. Mindig is nagyon szerettem. Szeretnék ott lenni 
a hétvégén!



Móczár Péter

Róla szintén maximális tisztelettel mondhatjuk, hogy 
a hazai autósport nagy öregje, akiről talán kevesen tudják, 
hogy zenei pályára készült, még Benkó Sándor híres 
zenekarában is megfordult mielőtt a gitárt a versenyautók 
kormányára cserélte volna! Ő is főleg a két nagy rivális 
német márka versenygépeivel száguldott a legtöbbet 
a parádsasvári pályán.

Mikor volt az első parádi versenyed?
A nyolcvanas években, talán 1985 vagy 86. És persze BMW-vel!

Melyik a parádi pályához fűződő legkedvesebb élményed, eredményed?
Folyamatosan, minden évben nagy élmény volt, de talán a 91-es esős versenyre emlékezem vissza 
szívesen. Akkor egy Ford Sierra Cosworth-tal álltam rajthoz és én futottam meg a leggyorsabb 
karosszériásautó időt azon a versenyen. Cserkúti Öcsivel folyamatosan küzdöttem, 85 és 96 között 
a BMW-vel, Forddal, majd a Mercivel.

Mit szólsz a pálya megújulásához?
Nagyon örülök a megújulásnak. Csodálatos emlékeim vannak. Nagyon sok és szép élmény köt ehhez 
a pályához. Természetesen most is ott leszek, mint néző, mint egykori versenyző és persze most már 
mint sportvezető.



AUTÓK, NAGY BAJNOKOK, LEGENDÁS VERSENYZŐK
AKIK NÉLKÜL SOKÁIG NEM VOLT MÁTRAI HEGYIVERSENY

DE MOST MÁR AZ ÉGI VERSENYPÁLYÁKRÓL FIGYELNEK RÁNK

FERJÁNCZ
ATTILA

KESJÁR
CSABA

KISS
DEZSŐ

TÓTH
JÁNOS

KLINK
JÁNOS



Nevező versenyző 

"Don Nitró"
Badul "Bull" Zoltan
Balatincz Zoltán Gábor
Becskei Miklós 
Bendegúz
Ben yó   Máté
Bencs Zoltán
Bódis Kálmán
Bodor Tamás
Bozo Barnabas
Czakó Zsolt
Csépe Gábor
Dr. Váradi Péter
Faragó Richard
Farkas János
Farkas László
Fehérvári Csaba
Fenyvesi Gábor
Ferjáncz András
Gáspár Csaba
Godó Tamás
György Anett
György Gábor
Hámor Iván
Hámor Iván
Helgert Tamás
Hervai Róbert 
ifj. Kanyik Antal
Jaczenkó Bence
Jobbágy Ákos
Kavecz István
Kenyeres Tamás
Kern István
Keskeny László
Kókai Gábor
Kotán Péter
Kovács Endre
Kovács Marcell
Kövér Tamás Koppány
Krajnyák Petra
Krizsán Péter
Lángi Attila
Linkecs Tamás
Magda Robert
Magyar Attila
Molnár Ferenc
Nagy Norbert
Oláh László
Ollé Sándor
Orbán Gyula
Ormosi Attila
Palasics László
Parádi Róbert
Pogácsás István
Redler Zsolt
Somogyi Zoltán
Strider Zoltán
Suszter Szabolcs
Szabó Attila
Szabó Viktor
Szász László
Szepesi Péter
Tomcsànyi Tamás 
Tóth József
Tóth Szabolcs
Turán Frigyes
Vankó Zoltán
Vincze Márton
Vörös Gábor

Nevező egyesület 

F&F Menedzsment Kft
GoodSpeed ASE
Dubrovnik Racing
North Racing Kft
GFS Racing Team
Márton Media Kft.
Bovi Motorsport
NorthRacing Kft.
M&M Motorsport Egyesület
Gáspár Racing Kft.
Rigó Motorsport
NORTH RACING KFT
HBRK ASE
Gáspár Racing kft
Főnix Motorsport Kft.
SZKH SE
Juhász-Média Kft.
T&T Sportmarketing Kft.
UNICORSE
Northracing Kft
George OXXO Energy Racing Team
George OXXO Energy Racing Team
GFS Motorsport Egyesület
GFS Motorsport Egyesület
Helgert Tamás
Hervai Róbert
FŐtaxi Autósport SC
Márton Média Kft.
George OXXO Energy Racing Team
Dubrovnik Racing
Gáspár Racing

BOVI Motorsport
Tápiómenti AMSE
Alba Racing Team Kft
Zengő Motorsport
F&F Menedzsment Kft.
Jászberényi Sport Egyesület Autósport 
Szakosztály
George OXXO Energy Racing Team
Gáspár Racing Kft.
dynamic rally ream se
Márton Média Kft.
Horthy rá ing kft
Gondi Motorsport SE
Rigó Motorsport
Zengő Motorsport
Gáspár Racing Kft
TMC Rallysport  KFT.
Gáspár Racing KFT.
Falcon RSC
Dynamic Rally Team Sportegyesület
Parádi Róbert

Dynamic Rally Team
Speed Rally Team Kft.
Overdose-Média Kft.
Dynamic Rally Team S.E.
North racing kft
M&M Motorsport
Dubrovnik Racing
Szepesi Péter
Dubrovnik racing
HBRK ASE
North Racing Kft
Turán Motorsport SE.
Speed Rally Team
MR RACING SE
OVERDOSE-MÉDIA KFT

Gk.gyártmány / típus

Opel Corsa
Lada 2103
Nissan Coloni
VAZ 2101
Suzuki Swift
Skoda Felicia
Porsche 997 GT3 Cup
Vaz Lada 2105
Lada 2105 VFTS
Lada 2101
Lada VFTS
LADA VFTS
LADA VFTS
BMW 
Suzuki Swift
Subaru Impreza
Volkswagen Golf  IV. Kit-Car
Mitsubishi Lancer EVO 9
Alfa Romeo 156 TS
Lada Vfts
Lotus Elise
Suzuki Swift
Honda CRX
Honda CRX
BMW E 36 325I
BMW
Lada 21074
Peugeot 106 S16
Lada / VFTS
BMW
BMW E36 Coupe
Suzuki Swift GTI MK1
AUDI S2 V6 Turbo
Lada / VFTS
Ford Escort Cosworth
BMW M3 DTM
BMW E36 330i
Lada
Suzuki Swift
Lada 2107
BMW Z4 M
Lada VFTS
BMW M3 
Lada Samara 1.3 RS
Lada VFTS
SEAT Leon CUP Racer
Lada VFTS
FORD  FIESTA S2000
LADA WRC
Lada VFTS
Ford Escort Maxi
Lada
Skoda Octavia RS
BMW E36 328i
BMW/E30
Mitsubishi
SKODA
BMW COMPAKT
BMW 2002
Reynard Zytek
BMW E30 320 IS
Lada 2101
LADA 2107i
Később pontosítva

MG ZR
Mitsubishi evo VIII
Lada 2107

Hengerűrtartalom

1599
1600
2000
1600
1586
1598
3600
1598
1600
1800
1600
1900
1580
3200
1600
3396
1995
1998
1998
1600
1598
1493
1595
1595
2494
3200
1600
1587
1600
3998
2800
1298
2352
1600
2000
3198
2998
1600
1500
1580
3243
1600
3200
1288
1900

1600
1999
1800
1600
1998
1800
1781
2793
2500
2002
1289
2430
1790
2998
1987
1590
1580
1599

1796
2000
1600







ENERGETIKAI CÉG EGY ENERGIKUS SPORTÁGBAN!

A Global NRG Zrt. az Önök gázkereskedő 
partnere. Földgáz energetikai, ipari és 
kommunális gázfogyasztói valamint kereskedő 
partnereink részére a gáz magyar vagy külföldi 
mérőpontra történő eladásán kívül tanácsadási, 
optimalizálási, nominálási, kockázatkezelési 
termékekkel és szolgáltatásokkal állunk 
rendelkezésre.
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