
Gyomrot is megremegteti a hang
■ Az idén későn indult 
a játék, a fiatalemeber 
nem kockáztatott, meg
vette a belépőket.

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.) 
-  Ebben az esztendőben vett 
először jegyet a nyíracsádi 
benzinkutas fiatalember a For- 
ma-1 magyarországi futamá
ra, eddig nyerte azokat.

Két évtizede annak, hogy 
augusztusban rangos esemény 
tartja lázban a magyar autó
sport kedvelőit. Nincs ezzel 
másként Hamecz József benzin
kútkezelő sem, aki évek óta ki 
nem hagyna egyetlen futamot 
sem Mogyoródon. Először csak 
a televízió képernyőjén követ
te az eseményeket, mígnem a 
rádióban felfigyelt egy telefo
nos játékra. -  Felhívtam a 
megadott számot, válaszoltam 
néhány kérdésre, a szerencse 
pedig nekem kedvezett, így 
nyertem két jegyet a Magyar 
Nagydíjra. Ez tulajdonképpen 
egy névre szóló plasztikkártya, 
ami a Hungaroring rendezvé
nyeire szóló egyéves klubtag
sággal is jár -  mondta a nyer
tes.

Élőben egész más

Hamecz József szerint na
gyon újszerű, de igazán jó ér
zés volt nyerni a telefonos já
tékban, de mikor először hal

lotta viszont saját hangját a rá
dióban, annyira izgult, hogy 
talán még dadogott is. Később 
aztán belejött a szereplésbe, 
hisz minden évben játszott, s 
rendszeresen meg is nyerte a 
maga jegyét a futamokra. Volt 
év, amikor a játék első napjá
nak első órájában sikerrel járt, 
de olyan is, amikor négy jegyet 
nyert zsinórban. A  nyíracsádi 
kútkezelő sajnálja, hogy idén 
későn kezdték el a játékot, így 
nem mert várni, inkább meg
vette a jegyeket. Azt mondja, 
élőben egész más a Forma-1 
hangulata, mint a képernyőn 
keresztül, ott közvetlen része
se lehet az eseményeknek, 
részt vehet a kísérő rendezvé
nyeken, óriási a buli, s az oly
kor gyomorremegtető hang 
olyan élményt nyújt számára, 
amit semmihez sem lehet ha
sonlítani. Sok-sok érdekes em
berrel is találkozott már Mo
gyoródon, egyszer például há
rom méterre állt N iki Lau- 
dától. -  Van, aki meccsre sze
ret járni, nekem a Forma-1 a 
szenvedélyem. Külföldi futa
mon még nem voltam, de az 
biztos, hogy míg Magyarorszá
gon rajtolnak a versenyautók, 
én ott leszek a lelátón -  jelen
ti ki Hamecz József.
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