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beállították neki a kisautót, ment 
néhány kört, és innen kezdődött 
minden. Már akkor mindenkinek fel-
tűnt, hogy milyen ügyes, hogy ráérez 
a vezetésre, alig hitték el, hogy első 
alkalommal ül gokartban. Benevez-
tünk az első versenyre, edzésekre, 
majd versenyekre kezdtünk járni. 
Úgy voltunk vele, hogy ha szereti, 
akkor visszük, ha nem szereti, nem 
visszük, egyáltalán nem akartuk ezt 
erőltetni. Mindenképpen amíg sze-
reti, addig csinálja” – mondja Attila, 
Gergő édesapja. Gergő a csíkszeredai 
Nagy Imre Általános Iskola második 
osztályos tanulója, a kézdivásárhelyi 

SKAT KART Sportklub leigazolt ver-
senyzője, komolyan fi gyeli a beszél-
getésünket, időnként illedelmesen 
válaszol. „Szeretem a Forma-1 ver-
senyt, Michael Schumacherről apa 
is sokat mesélt, ő a példaképem, de 
nagyon szeretem Hamiltont és Niki 
Laudát is. Élvezetes sport a gokart, 
nagyon gyorsan megyünk, és ez ne-
kem tetszik” – mondja Gergő, s rög-
tön meg is nyugtat, nem, sosem fél. 
Ezt pedig olyan határozottan állítja, 
hogy én ezt azonnal el is hiszem neki.

A félelem, jobban mondva a féltés 
tán csak anya és apa szívébe költözik 
be egy-egy verseny során, természete-
sen féltik a nagy sebességgel száguldó 
kicsi legényt, de látván eltökéltségét 
és a gokart iránti szeretetét, azt mond-
ják, készek támogatni ebben a sport-
ban. Persze büszkék is – látom rajtuk 
–, amikor a versenyekről, a felkészü-
lésekről, az eredményekről mesél-
nek. „Büszkeséggel tölt el, az biztos, 
amikor Gergőt látom versenyezni, de 
féltem is, nehogy kicsússzon az autó a 
pályáról, balesetet szenvedjen, hiszen 
nagy sebességgel száguldanak” – te-
szi hozzá Rita, Gergő édesanyja.

A legkisebb a nagyobbak között

A szülők szavaiból lassan körvona-
lazódik számomra is, hogy a gokart 
egy igen érdekes és összetett sport. 
Kell hozzá egy nagyon fegyelmezett 
pilóta, egy nagyon jó autó és egy na-
gyon jó szerelőcsapat. „Ez ugye egy 
autósport, minden apró alkatrészt 
folyamatosan cserélni kell. Nagyon 

hozzáértő szerelőcsapat kell legyen 
a háttérben, mert a beállításokon is 
sokat kell változtatni, például a kinti 
hőmérséklet függvényében is kell ál-
lítani rajta, de állítani kell a karburá-
ciót a motornál, külön beállítás kell a 
pályákra, van, amikor szélesíteni kell 
az autót, máskor meg visszavenni a 
szélességéből” – meséli Attila. Per-
sze, hogy őt is érdekli ez a sportág, 
sokat segít Gergőnek is a felkészülés-
ben, mindig mellette van, hiszen a 
szülők közül ha nem is mindketten, 
de valaki mindig elkíséri. Szükség is 
van a jelenlétére, hiszen amíg koráb-
ban egy Németországban született, 
de Romániában élő edző foglalko-
zott vele, a román nyelven beszélő 
edző minden szavát fordítani kellett. 

Azt mondják, a gokart a 
Forma-1 kisiskolájának 
számít. Búzás Gergő ér-
deklődését is elsősorban 
a száguldó versenyau-
tók keltették fel, s innen 
már csak egy lépés volt, 
hogy Gergő egy kis törpe 
versenyautót kipróbál-
jon. Eddig talán semmi 
rendkívüli nincs a törté-
netben. Azt viszont most 
már elárulom, hogy Gergő 
négyévesen versenyzett 
először. Személyében egy 
igen higgadt, életkorát is 
meghazudtoló, komoly 
második osztályos kisfi-
út ismertem meg, akinek 
mindene a gokart.

M
elyik kisfi ú nem 
szeret a kisau-
tókkal játszani? 
Búzás Gergő-
nek is az volt a 
legkedvesebb 

szórakozása, ha egy játékautót tolo-
gathatott. Autómániáját látva később 
ajándékba kapott egy nagyobb mére-
tű kisautót, amelybe már bele is ül-
hetett, és vezethette. De nem fulladt 
ki ebben az autók iránti érdeklődése, 
olyannyira szerette a négykerekűe-
ket, hogy szülei gokartba ültették, 
hadd próbálja ki azt is. Sarkítva azt 
is mondhatnám, hogy három éve ki 
sem száll az autókból, hiszen a nyolc-
éves kisfi ú élete a kemény edzések-
ről, utazásokról és versenyekről szól.

Schumacher, Hamilton, Lauda. 
A példaképek

„Kicsi korától szeretett a játékautók-
kal játszani, aztán kapott egy kis, 
akkumulátorral működő elektromos 
autót, amit nagyon ügyesen veze-
tett. Szeretett vezetni, nagyon érde-
kelte. Négyéves volt, amikor aztán 
felhívtam egy gokartiskolát azzal a 
kérdéssel, hogy nem-e próbálhatná 
ki Gergő is ezt a sportot. Elmentünk, 
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A nyolcéves 
kisfiú élete 
a kemény 
edzésekről, 
utazásokról és 
versenyekről 
szól.

KIS LEGÉNY, NAGY SEBE
#Gokartból a világ

Szereti a száguldó 
versenyautókat. Kicsiben és 
nagyban is
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