Visszatérünk Afrikába!
Tíz év a sivatagban, tíz év Opellel, s tíz év után visszatérés a gyökerekhez.
Szalay Balázs és Bunkoczi László Afrikában kezdte közös pályafutását – körülbelül százezer
(!) versenykilométerrel ezelőtt, s most hét közös Dakar (hét célba érkezés…) után a fiúk úgy
döntöttek, ismét Afrika felé veszik az irányt. Beneveztek az Africa Eco Race-re, amely a
Dakar legendás útvonalán halad, vagyis Marokkón és Mauritánián keresztül érkezik meg
végül Szenegálba, a Rózsaszín-tó partjára.
„Afrikában kezdődött minden, ott szerettük meg a sivatagi versenyzést – nyilatkozta Szalay
Balázs, aki összesen 12 alkalommal állt rajthoz a világ leghosszabb és legnehezebb
terepversenyén. – Hat éve autóztunk legutóbb ezen az útvonalon, s bár Dél-Amerikában is jól
éreztük magunkat, azt azért mindig megbeszéltük a versenyzőtársakkal, hogy Afrika volt az
igazi, hogy mindenki visszavágyik oda. Hát mi eldöntöttük, hogy vissza is térünk.”

Noha logisztika és talán kihívás szempontjából is nehezebb az Africa Eco Race (hiszen itt
nem csupán a mezőny, a szervizcsapat is úttalan utakon halad a Szaharában), de Szalayék
nem törődnek a statisztikákkal, amelyek azt mutatják, a Szahara jóval kevesebb versenyzőt
„enged át”, mint a dél-amerikai Atacama.
„Az afrikai országok belátták, szükségük van a terepralira – hiszen jelentős bevétellel szolgál
számukra –, úgyhogy a verseny teljesen biztonságos, a helyi kormányok és hadsereg a
garancia erre. A kihívás, a pályák, a kietlen tájak miatt nyilván nehéz versenyre számítunk, az
esélyeink azonban jók arra, hogy az élmezőnyben végezzünk. Persze, garancia semmire sincs,
de hogy végig fogjuk küzdeni a távot, azt megígérhetem. Többek között ugyanis azért vonz
mindenkit a Szahara, mert legyőzhetetlennek tűnik” – mondta Szalay Balázs, akit ezúttal nem
kísér versenykamion a szakaszokon, hanem „csupán” a szervizcsapatra hagyatkozik (vagyis
magán a szelektíven kizárólag magára számíthat), amelyet Darázsi Zsolt, Őri Péter és Kecskés
István alkot majd a 2014-es viadalon.

„Tíz év telt el azóta, hogy először betettem a lábam Afrikába, s az első ilyen jellegű élmény
nyilván legalább annyira meghatározó az ember életében, mint az első csók – mesélte
Bunkoczi László, az Opel Dakar Team navigátora. – Én is szívesen emlékszem azokra az
időkre, és az utóbbi években időről időre eljátszottunk a gondolattal, hogy vissza kellene
térnünk a gyökerekhez, vissza oda, ahol a kalandok kezdődtek. Az egyik kedvenc filmem, A
tökös, a török, az őr meg a nő, amelyben az egyik főszereplő ellopja Jean-Louis Schlesser
autóját és azt üvölti, hogy Ont he road again. Most nekem is ilyen érzésem van. Igaz, mi még
nem vagyunk úton, csak készülünk rá, tréningezünk és várunk. Most, hogy biztossá vált az
indulásunk, már siettetnénk az időt, hogy újra ott legyünk.”
Az autóversenyek meghatározó része a technikai háttér. Ami az autót illeti, az Africa Eco
Race emberpróbáló távjának az Opel Mokkával vág neki a kettős, amely a 2013-as Dakaron –
majd azt követően a Selyemút-ralin – már bizonyított, és természetesen új fejlesztéseket is
kapott azóta. Ahogyan azt az Opel Dakar Teamtől megszokhattuk az utóbbi években.

Sonangol Africa Eco Race 2014
Az Africa Eco Race – amelyet szintén azzal a céllal hívtak életre, hogy visszatérjenek a
gyökerekhez, vagyis indulóinak a nagy üzlet helyett a nagy kalandban legyen részük –
december 29-én kezdődik a szokásos adminisztratív és technikai ellenőrzéssel még
Európában, ezután a mezőny behajózik Marokkóba, és elkezdődik az igazi verseny.
Az autósok, motorosok és kamionosok 11 szakaszt teljesítenek (plusz egy szünnap),
miközben átszelik Marokkót és Mauritániát, hogy végül megérkezzenek Szenegálba.
Az útvonalról bővebb információk egyelőre nincsenek, de a háromszoros Dakar-győztes René
Metge és csapata szeptember elején indult el, hogy kijelölje a 2014-es útvonalat. Nem volt
könnyű dolguk, hiszen Marokkóban szél, eső és viharok kísérték útjukat, amely így
meglehetősen kalandosra sikeredett – kevés alvással, ahogyan az már lenni szokott. Metge
annyit elárult, az esőnek köszönhetően a növényzet a szokásosnál jóval dúsabb
Mauritániában, pontosabban van növényzet...

A 2014-es útvonalat tehát még nem hozták nyilvánosságra, de a tavalyi szakaszok hosszából
lehet következtetni: körülbelül 7000 kilométer vár a mezőnyre – pontosabban az autós,
motoros, quados és kamionos mezőny azon részére, amelynek sikerül elérnie a Rózsaszín-tó
partján felállított célig.
Ünnep a Rózsaszín-tónál
2014. január 11. 20:01
Szalay Balázs és Bunkoczi László pályafutása során ötödször gurulhatott át a Rózsaszíntó partján felállított céldobogón. Igaz, először az Africa Race történetében, hiszen
korábban (2004 és 2007 között) mindig a Dakar-célbaérkezést ünnepelte itt.
Szalaynak még korábbról is vannak élményei: 1996-ban, amikor életében először
versenyzett ezen a kontinensen, bár műszaki hiba miatt kiesett, akkori navigátorával,
Frank Pappal eljött ide, megnézni a ceremóniát.

„A mezőny még sehol sem volt, amikor ideértünk, a taxi kitett minket körülbelül kétszáz
méterre a dobogótól. És amikor befelé sétáltunk, egyszer csak ott termett egy kisgyerek és
megpróbálta letépni Frank lábáról a zoknit a szandálján keresztül. Nem sikerült neki, de ettől
az akciótól mindketten kissé meghökkentünk, hirtelen nem is tudtunk mit reagálni” – mesélte
Szalay Balázs, aki elmondása szerint mindig szívesen versenyzett Afrikában, ezért is tért most
vissza.
„Afrika természetes, nyers szépsége semmit sem változott az évek során, ezért is jöttünk
vissza – mondta Szalay a célceremónia előtt. – Maga a verseny is nagyon tetszett, óriási
élményt jelentett, egy kicsit olyan volt, mint a Dakar 1996-ban. Még nem olyan profi, még
nem olyan leszabályozott, viszony teljesen versenyzőközpontú. Nyilván azok a szakaszok
voltak a kedvenceim, amelyeken másodikok lettünk, s azokat nem kedveltem, amelyeken a
motorgondok miatt csak küszködtünk.”
Amint arról az elmúlt napokban hírt adtunk, az Opel Dakar Team párosa remek formában
kezdte a viadalt, öt szakaszon is másodikként ért célba, csakhogy a marokkói utolsó szakasz
előtt alacsonyabb oktánszámú benzint tankoltak, s attól kezdve csak szenvedés volt az életük,
attól kezdve lépésről lépésre küzdötték előre magukat, begyűjtöttek jó néhány óra büntetést,
de nem adták fel, és elértek a dakari célig.
„A részsikerekből lehet táplálkozni, jó hír, hogy versenyben tudtunk lenni Schlesserrel – tette
hozzá a navigátor, Bunkoczi László. – Bár nem ilyen eredményért jöttünk ide, annak nagyon
örülök, hogy itt vagyunk, mert remek pályákon versenyeztünk, s mert itt vannak a sivatagi
versenyzés gyökerei, innen indultunk el annak idején.”
És szurkolásban sem volt hiány: egy magyar turistacsoport teljesen véletlenül éppen a
Rózsaszín-tó partján járt ezen a délelőttön, s amikor meghallották, mi várható itt,
természetesen egy tapodtat sem mozdultak, amíg alaposan meg nem ünnepelték Szalayékat,
no és persze a kamionos kategóriában összetett második helyen végző Kovács Miklós,
Czeglédi Péter, Ács László triót.

AFRICA RACE
Az összetett végeredmény. Autósok: 1. Jean-Louis Schlesser, Thierry Magnaldi (francia,
Schlesser Buggy) 35:13:06, 2. Loomans, Driesmans (belga, Toyota Hilux) 1:42:14 ó h., 3.
Henrard, Barbier (francia, Buggy) 2:55:13 ó h., ...18. Szalay Balázs, Bunkoczi László
(magyar, Opel Mokka) 44:33:18 ó h. Kamionosok: 1. Tomas Tomecek, Vojtech Moravek
(cseh, Tatra) 39:24:45, 2.Kovács Miklós, Czeglédi Péter, Ács László (magyar, Scania)
1:52:56 ó h., 3. Jacinto, Marques, Cochinho (porutgál,

