
 Gyermekkori álma teljesül 

 
ifj. Kiss Lászlót a miskolci rallyversenyeken fertőzte meg a benzingőz. Már gyerekfejjel is 

ott volt a népkerti prológokon, a bükki és a borsodi gyorsasági szakaszokon. Ez adott 

neki komoly inspirációt arra, hogy később ő is beüljön a volán mögé. Rövid idő alatt két 

vágya is teljesült: néhány héttel ezelőtt Egerben átesett az ORB-s tűzkeresztségen, 

most pedig már Miskolcon, saját szülővárosában bizonyíthat.  

- Mindig is szerettem volna aktív részese lenni ennek a versenynek, úgy néz ki, most 

sikerül - fogalmazott ifj. Kiss László. - Bár a sötéttel fenntartásai vannak, ettől 

függetlenül mindenki ugyanolyan körülmények között fog majd versenyezni. Tavaly 

még rallytúrásként indulhattam Bükkszentkereszten, akkor a pálya része volt a Mexikó-

völgy is. Most nem lesz, ezt sajnálom, mert nekem az a néhány kilométer jobban tetszik, 

mint fönt a szűkebb etap. Kicsit tartok az éjjeli vadveszélytől, de nagyon bízom benne, 

hogy senkinek nem okoznak majd nehézséget a gyorsasági környékre lemerészkedő 

őzek, rókák és vaddisznók.  

ifj. Kiss László hozzátette: egy kicsit komolyabban készültek a mostani hétvégére, mint 

a szezonnyitó egri viadalra. Ez elsősorban a pályák elemzésére értendő, hiszen hazai 

körülmények között nagyon szeretnének bizonyítani. A Maximmun Racing Team 

pilótája hozzátette: nem fognak annyit tesztelni, mint a szezonnyitón, csupán a 

bemelegítéshez szükséges kilométereket fogják megtenni.  

- A szombat éjszaka miatt rendkívül fontosak lesznek a lámpák - folytatta a fiatal pilóta. 

- Éppen ezért mi is igyekeztünk fejleszteni az elmúlt hetekben. Két S2000-es Skoda 

reflektort vásároltunk, ezzel egész biztos, hogy jobban látunk majd a sötétben. Nagyon 

észnél kell lenni az első napon, hiszen rendkívül defektveszélyesek lesznek az utak. Be 

kell osztani az autót és természetesen magunkat is. A Mitsubishivel nagyon sokat 

foglalkoztunk az egri futam óta, de a hajtás környékén valami még mindig nincs 

rendben. Nem úgy viselkedik az autó, ahogyan szeretnénk, de bízom benne, hogy 

rövidesen rájövünk a hiba forrására. Éppen ezért még mindig nem tudom magunkat 

elhelyezni a kategóriában. Egerben a negyedikek lettünk, bízom benne, hogy Miskolcon 

is ott leszünk a legjobbak között. Azt hiszem, külön motiváció nem szükséges, éppen 

elég, hogy a Bükkben versenyezhetek.  

 

 



 

A 19. Mojito Lemon Miskolc Rally (ORB) programja: 

 

Május 11. (szombat): 

Pódium, Rajtdobogó (Miskolc, Városház Tér) 14.30 (az első autó rajtja, növekvő rajtszám 

szerint) 

GY 0 - Prológ (Népkerti Speedway Aréna) 15.00 (az első autó rajtja, növekvő rajtszám 

szerint) 

GY 1 - Bükkszentlászló - Bükkszentkereszt/1 19.18 

GY 2 - Lillafüred - Mályinka/1 19.51 

GY 3 - Bükkszentlászló - Bükkszentkereszt/2 22.39 

GY 4 - Lillafüred - Mályinka/2 23.12 

Szervizpark: Miskolc Autóház, Miskolc Lórántffy Zs. u. 30.) 

 

Május 12. (vasárnap): 

GY 5 - Bükkszentlászló - Bükkszentkereszt/3 02:00 

GY 6 - Lillafüred - Mályinka/3 02:33 

GY 7 - Királd - Borsodbóta/1 14.00 

Gy 8 - Sáta - Ózd/1 14.31 

GY 9 - Királd - Borsodbóta/2 15.53 

Gy 10 - Sáta - Ózd/2 16.24 

Céldobogó, Ünnepélyes díjkiosztó (Miskolc Városháztér) 18.16 

Szervizpark: Ózd, Interspar (Ózd, Sárli Telep) 
 


