
Vendégnavigátor az autista gyermekekért 

A Technosport csapata részt vett az augusztusi Nemzetközi Repülőnap és 
Haditechnikai Bemutatón, aminek keretén belül egy terep-rallye tesztút 

felajánlásával csatlakozott Autista Gyermekekért Egyesület (AGYE) által 
szervezett jótékonysági akciójához. 

Az akció sikeres volt, a tesztút elkelt, 

melyet nem régiben egy autóztatás keretében adott át a felajánló a 
licitálónak, Varga Gábor úrnak. 

Varga Gábor “alkalmi” navigátor  

Magam is nagy terepjáró-, és repülés-rajongó vagyok, illetve 
kötelességemnek érzem, hogy segítsek a rászoruló gyermekeken. Szinte 

magától értetődő volt számomra, amikor a repülőnap oldalán a licitálható 
ajándékokat böngésztem, hogy erre a tesztútra fogok „rámenni”. 
Nem minden nap adódik olyan lehetőség, hogy az ember kipróbálja a 

száguldást, a magyar bajnok mellett egy ízig-vérig professzionális terep-
rallye autóban, és ezt most szerettem volna megragadni. 

Az élmény leírhatatlan és fantasztikus volt, nem is tudom szavakba 
önteni. Én is terepjárózgatok, ott voltam a fapados-dakaron a Bamako-n, 

de hát a két dolog között ég és föld a különbség. Az biztos, hogy ha 
lehetőségem lenne többször vagy rendszeresen így „utazni” nem 

utasítanám vissza. 
Köszönöm a lehetőséget, Kis Sándornak és a Technosportnak, nagyszerű 
élménnyel lettem gazdagabb! 

Kis Sándor terep-rallye magyar bajnok 
A csapatunk minden évben jótékonykodik, kötelességünknek érezzük, 
hogy ha a rendelkezésünkre álló eszközökkel segítséget tudunk nyújtani, 

akkor segítsünk. Idén már egy alkalommal ajándékokat adtunk át nehéz 
sorsú gyermekek számára, és magától értetődőnek vettük, hogy a nagyon 

kedves és szívélyes meghívást a repülőnapra, egy tesztút felajánlással 
háláljuk meg. 

Ezzel az úttal szeretnénk a magunk módján hozzájárulni az autista 
gyermekek gondozásához, neveléséhez, mert úgy gondolom minden 



sportcsapatnak, gazdálkodó szervezetnek „kutyakötelessége”, hogy ha 

tud, akkor segítsen! 

Fekete Róbert őrnagy az AGYE képviseletében 
A kecskeméti székhelyű Autista Gyermekekért Egyesület második 

alkalommal rendezte meg jótékonysági akcióját a Nemzetközi Repülőnap 
és Haditechnikai Bemutató keretein belül. A jótékonysági akció 

elnevezése: „Pilóták az autista gyermekekért”. Erre az akcióra elsősorban 
külföldi és hazai repülőgép-vezetők, repüléshez közel álló emberek 

ajánlottak fel „relikviákat”. Már a megfogalmazáskor arra gondoltunk, 
hogy „pilóta” nem csak a repülőgép-vezető! Ezért is volt számunkra 

hatalmas jelentőségű az, hogy ezt a „rejtett gondolatot” a Technosport 
Hungary is magáénak vallotta, és 2006 legjobb magyar autóversenyzője is 
mellénk állt. A tesztút gondolom egy életre szóló élményt jelentett a 

licitálónak, számunkra – autista gyermekeket nevelő szülők részére – 
pedig egy újabb igazolása annak, hogy vannak olyan emberek, akik 

szívükön viselik a fogyatékosok, a fogyatékosokat nevelők sorsát. 

 


