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Mert örömet okozni jó!
Különösen, ha az imádott sportágunk által tudunk mosolyt varázsolni olyan beteg gyerekek arcára,
akiknek a betegséggel való küzdelme óriási példa lenne sok egészséges felnőtt ember számára is! Stróbl
Balázs barátunk sporttársunk és lelkes kis csapata már közel tíz éve rendezi meg a főleg onkológiai
betegségben szenvedő gyermekek számára ezt a különleges napot mely egy hasonló betegségben fiatalon
elhunyt miskolci rally rajongó Kléri Ádám emlékére kerül megrendezésre. Mindig megindító és megtisztelő
részt venni ezen az eseményen, látni a hétköznapokban sokszor talán néha a lehetetlennel küzdő gyerekek
arcán mosolyt egy-egy kör után.
Kis csapatunk az idei Örömautózásra két utcai Subaru Impreza Sti-t állított csatasorba a gyerekek
autóztatásához melyekben Jedlóczky Laci és kedvenc fiatal versenyzőnk Jedlóczky L. Márk szorgosan
rótták a köröket a gyerekekkel a Hungaroring aszfaltcsíkján.

Hogy belülről ez milyen élmény is volt arról Márk mesélt nekünk az alábbiakban:
„Először is nagyon nagy köszönet és tisztelet jár azoknak, akik lehetővé tették a sokadszorra megrendezett
Örömautózást! Nagyszerű dolog, hogy mi versenyzők az évek során egyre többen jövünk el, és ahogy
tudunk, próbálunk örömet szerezni a beteg gyerekeknek! Nagyon jó érzés látni azoknak a gyerekeknek az
arcát, akik boldogan ülnek be bármelyik versenyautóba és még boldogabban szállnak ki. A 2016-os évhez
hasonlóan idén is Subaruval látogattunk ki, bár nem versenyautóval, hanem utcai autókkal, a szüleimmel
alkotott kis csapatunkkal. A Subarukat sok gyerek és felnőtt egyaránt nagyon szerette. Sajnos technikai
okból nem tudtam egész nap menni, amit nagyon sajnálok, mert folyamatosan sokan szerettek volna
beülni ebbe a kocsiba is. De szerintem ez volt a legkevesebb, mert szerencsére rengeteg jó autó, és
versenyző volt kint akik mellé még én is szívesen be ültem volna! Viszont amiért részt vettünk szerintem
sikerrel teljesítettük. Nekem az idei Örömautózáson a legnagyszerűbb pillanat, ami nagyon jól esett és
szerintem soha nem fogok elfelejteni, amikor egy kisfiú ki szállt mellőlem és úgy tíz perc múlva vissza jött
egy ajándék kisautóval és azt mondta, hogy tegyem azt a műszerfalra emlékül, hogy ne felejtsem el őt! Én
már nagyon várom a következő Örömautózást, hogy a tízedik jubileumi alkalommal rengeteg gyereknek
tudjunk ismét örömet okozni és remélem az idei évhez képest jövőre többen el tudnak majd jönni
autóztatni szeretett sportágunk igazán ismert nagy bajnokai és versenyzői közül is!”
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