2008-as rövid összefoglaló.
35 bemutató, 6 ország, közel 15000 megtett km, 150db elhasznált hátsógumi és
remélhetőleg több tízezer elégedett néző!
És lássuk egy kicsit bővebben:
Március-április: A budapesti motorkiállítással indult az év, amire éppen elkészült a Suzuki
által biztosított Gsx-R 1000, itt három napig, napi kétszer igyekeztünk szórakoztatni a
motorozás szerelmeseit. Az április a Felvonulási téren indult a Brfk által szervezett
balesetvédelmi napon, ahol kétszer léptünk fel,majd a Horvát tengerpartra látogattunk a
”bajnokok kupája” elnevezésű rendezvényre, ahol egész hétvégén kilencszer léptünk fel.
Hazaérve indultunk is a Nyíregyházi Főiskola diákjait szórakoztatni. A hónap Abasáron zárult
az NKH és a Heves Megyei rendőrkapitányság közös rendezvényén ahol a quad
rendszámozás volt a fő kérdés.
Május: Május elsejét Nagyatádi majálison kezdtük, ahol az égiek jól eláztattak,de a
közönségnek minden elismerés ,mert a szakadó eső ellenére végig állták a bemutatót.
Következett Kaposvár egy ”tüzes” éjszakai show-val, másnap a már évek óta hagyománnyá
vált Hollós tesztnap. Következő hétvégén a szomszédos Szlovákiába léptünk fel a Bős-i
Motorostalálkozón, és vége is lett a hónapnak, de 31.-én Kunmadarason egy pergős szinkron
showt mutattunk be, majd gyors pakolás és néhány kilométer után Orosháza központjába
találtuk magunkat az Euronics áruház rendezvényén.
Június: Elsején a tatabányai motorpont rendezvényén szórakoztattuk a nagyérdeműt. 6.-án a
jászszentlászlói falunapon áztunk el sikeresen, de azért a gumi, esőben is füstölt. :) A
szlovákiai Tornalján kegyesebbek voltak az égiek, ahol a Nemzetközi Motoros Találkozó
közönségét kellet lázba hozni. 28.-án Hatvan város napján tettük tiszteletünk egy nappali és
egy éjszakai show-val! A hónap méltó zárása volt a Magyar Suzuki nagyszabású rendezvénye
a ”SzuCsaMoTa” ahol sok ezer néző előtt mutathattuk meg,hogy mire is képesek a Suzuki
motorkerékpárjai!
Július: Talán ez hónap volt a legfárasztóbb, nem is a bemutatók száma, hanem zsúfoltsága
miatt. 5.-én Tiszamogyoróson az Ukrán határ mellet kezdtük a napot, ahol motoros találkozót
tartottak, majd irány Kunmadaras ahol egy pirotechnikával tele tűzdelt night showt
prezentáltunk, de itt még nem ért véget a dolog, mert a gumicsere és bepakolás után indultunk
Belgrádba ahol másnap reggel 10-kor már fel kellet lépnünk, ami szerencsésen sikerült is
Ezután még 2 bemutatót tartottunk a Száva partján tartott rendezvényen. Következő hétvégén
ismét Szlovákia Kassa városát szálltuk meg egy bemutató idejére. A hónapot a füzesgyarmati
tuningshow-n tartott két bemutatóval zártuk.
Augusztus: 2.-án a jászszentandrási motorosokat és a helyi strand látogatóit próbáltuk
elkápráztatni. A következő hétvége a falunapoké volt szombat Szentlőrinckáta, vasárnap
Nagybánhegyes közönsége tapsolt egy emberként a Gsx-R-rel motorjával diktált ütemre.
16.án zajlott a kunmadarasi extrém hétvége ahol ismét felléptünk, de előtte újra Abasárra
mentünk egy eső áztatta bemutatóra. A hónapa Bendzsóringen rendezett modellautó
versenyen zárult.
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Szeptember: Az ősz beköszönte ellenére a rendezvények sora folytatódott. A nagykátai
rendőrség és a MoTaMot csapata szervezett rendezvény, a biztonságos motorozás és
balesetmentes közlekedésről szólt, ennek ellenére mindenkinek tetszett a bemutató. Még
aznap Szilaspogonyba mentünk a kőlevesfőző verseny résztvevőit megismertetni az extrém
motorozással! A következő hétvéget az erdélyi Kézdivásárhelyen töltöttük,az őszi sokadalom
elnevezésű rendezvényre hívtak meg ahol igyekeztünk az anyaország hírét öregbíteni. A
következő hétvégén a szentmártonkátai falunapi fellépés volt. A hónap végére a 3.
Mezőberényi Streetfighter Day-re kaptunk meghívást.
Október: Már csak két bemutatónk maradt. 4.-5. zajlott a Supermoto ob. Szegedi futama.
Szombaton a zord időjárás miatt csak a quadokat tudtuk használni, vasárnap viszont a Gsx-Rek is megmutatták a méregfogukat a rakparton összegyűlt publikumnak. A hónap és egyben a
szezon zárása nagyon jól sikerült hiszen a nem rég függetlenné vált Montenegróba kaptunk
meghívást, ahol sikerült a nyarat egy kicsit meghosszabbítanunk. Az autó kiállítás az Adria
partján zajlott, a bemutatónk pedig a város főutcáján kapott helyet szombaton és vasárnap is.
Hosszú és fárasztó, de egyben gyönyörű út volt.
Nagy vonalakban ez történt velünk 2008-ban, mindenhol igyekeztünk a legjobb formánkat
hozni és mind a saját mind pedig a támogatóink nevét öregbíteni,illetve hirdetni . Nagyon sok
újdonsággal készülünk a következő szezonra, reméljük ezek meg is valósulnak, technikai sport
lévén nagyon sok múlik a támogatókon. Ezúton is szeretnénk megköszönni azon
cégeknek,személyeknek akik hozzájárultak ezen sorozat létrejöttéhez. Köszönjük!
Találkozzunk 2009-ben is, üdvözlettel:
Deményteam
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