Quad • Háttér

Családi vállalkozás
A quados fiúk jövőre ismét raliautóba ülnek
Porkoláb Gergő és Ákos kisgyermek koruk óta szívják
a versenypályák benzingőzét, így már több szakágban is
komoly tapasztalatokat szereztek, idén ősztől pedig országos
bajnoki címmel is büszkélkedhet a család.
Szöveg: TDK • fotó: DUEN

A karrier a felsőzsolcai családi háztól nem
messze, a helyi ralipályán kezdődött, melyet
a srácok édesapja épített a fiainak és a környék
motorsport-szerelmeseinek. Kezdetben csak

a fiatalabb Ákos pedig saját szórakoztatására
quadozni kezdett, közben pedig alkalmanként egy Suzuki Swift GTI volánja mögött
amatőr futamokon állt rajthoz.

kerékpárral gyakoroltak, majd következtek az
autós alapok Trabanttal és egy Kispolskival,
valamikor 12 illetve 8 éves korukban. Később
a motokrosszba is belekóstoltak, de a négykerekű járműveket biztonságosabbnak érezte
a család, így Gergő a rali felé vette az irányt,

A ralipályák végül nagyon bejöttek az idősebb fiúnak, a legkülönbözőbb Hondákkal
egyre komolyabb versenyeken indult és egyre jobb eredményeket ért el. Előbb több helyi kupát is begyűjtött, majd 2009-ben a ralisprintben bajnoki címet szerzett. 2010-ben

már az RTE keretein belül küzdött és az
N2-ben a második helyig jutott, tavaly pedig
az ob másodosztályában harcolt és csak egy
aradi hiba akadályozta meg abban, hogy itt is
meglepje az ellenfeleit.
Mindeközben neki is megtetszett a quad,
így a két testvér – immár 20 illetve 16 évesen
– örömmel mondott igent a miskolci Popik
János és Kazár Miklós invitálásának, hogy nevezzenek be az országos bajnokságba. A kezdeti szárnypróbálgatások után aztán magukhoz ragadták a kezdeményezést a srácok az
Open kategóriában, az idősebb testvér sorra
nyerte a versenyeket, de a fiatalabb is szerzett
egy futamgyőzelmet. A szezon végére végül
Gergőé lett a bajnoki cím, a rutinos Kunkli
Tivadart győzte le, Ákos pedig az ötödik helyet gyűjtötte be, ami az induló évet tekintve
több mint figyelemre méltó teljesítmény.
Hiába azonban a sikerek, a rali iránti szerelem nem akar múlni, így pillanatnyilag
azon gondolkodik a család, hogy jövőre újra
az RTE keretein belül próbálnak szerencsét
a fiúk, méghozzá egy autón belül: a báty vezetni fog, az öcs pedig navigál majd. A technikán még gondolkodnak, de az bizonyos,
hogy ütőképes kocsit szeretnének, amellyel
meg tudják mutatni az ellenfeleknek, hogy
Porkolábék nem csak quadban képesek bajnoki címet szerezni…

