F1 TÁBOR
Azon szerencsések közé tartozom, akik idén már „lelkes veteránként” térhettek
vissza a Forma 1 táborba. Ebben az évben a gimnáziumi csapat vezetője Pintér
László tanár úr volt. Egy hetet tölthettünk el a „száguldó cirkusz” hihetetlen és
gyors világában! Erről az időszakról szeretnék egy kis naplórészletet bemutatni.
2010. 07. 29. csütörtök
Ma érkeztünk ide, Fótra a Gyermekvárosba. Idén is, pont mint tavaly, a gimis
lányok csoportja a balett termet kapta hálószobául egy hétig. 15-en vagyunk
összezárva, kik ismerősök, kik ismeretlenek, egy hatalmas, tükrökkel körbe
rakott teremben. Ma délután kivittek a Hungaroringre busszal, amin, egész úton
– mint évek óta mindig – a Neoton Família Nyár van című slágere szólt. Újra és
újra. Azokat a maradék székeket kellett lemosnunk, amiket a már tegnap
érkezett több éve visszajáró társaink hagytak számunkra.
2010. 07. 30. péntek
Ma először pillanthattuk meg az autókat. Már a szabadedzésre kivittek
bennünket takarítani. A buszon megint a Nyár van szólt. Szerencsére ez még
nem olyan fáradtságos munka volt, mint amilyen – tudom előre – a végén lesz.
2010. 07. 31 szombat
Ma volt a szabadedzés. Már reggel kivitték az egész csoportot. Takarítottunk
néhány órát, azután szabadon eldönthető volt, hogy ki jön haza a szállásra vagy
ki marad ott. Sokan visszajöttünk a táborba, és együtt néztük végig az edzést az
egyik fiú szobában egy kivetítőn.
2010. 08. 01. vasárnap
Végre elérkezett a várva várt futam napja. Óriási pezsgés volt már délelőtt. Az
emberek egyre csak özönlöttek be a kapukon. Mi kora reggel kibuszoztunk – a
Nyár vant hallgatva – a Ringre. Kaptunk hidegélelmet mára. Aztán fél kettő
körül mindenki keresett magának helyet, és vártuk, hogy kezdődjön a futam.

Végre 2-kor meghallottuk… Hihetetlen, milyen, mikor felzúg az a 24 motor
egyszerre.
Este, miután az emberek elmentek, nekikezdhettünk takarítani. Félelmetesen sok
szemét volt. Nagyon elfáradtunk, jóval 9 óra után indultunk haza a Ringről.
Természetesen, – fáradtságunk jeléül – teli torokból énekeltük a Nyár vant.
2010. 08. 02. hétfő
Ma reggel fel kellett iratkozunk egy-egy listára, hogy az elkövetkezendő 3
napban ki, hol szeretné szedni a szemetet. A gimisek nagy része a domboldalt
választotta, míg a mezgázosok a lelátók alatt takarítottak. Kemény munka volt a
ma délelőtti. Kíváncsi lennék, hány zsák szemetet szedtünk össze.
Délután lehetőség volt egy kis kikapcsolódásra. Választhattunk a mogyoródi
aquapark és a budapesti állatkert között.
2010. 08. 03. kedd
Ma délelőtt folytattuk az előző napokban félbe hagyott munkát. Még mindig sok
a szemét…
A délutáni program a Pólus Center meglátogatása volt.(A buszon ma már a 220
felett című nagy slágert is hallhattuk a megszokott Nyár van mellett!) Moziba és
vásárolni mehettünk.
2010. 08. 04. szerda
Eljött az utolsó nap is. Délelőtt már csak a boxok és a paddock voltak hátra.
Aztán fényképezkedtünk a dobogón és következett a Ring-futás. Az első két
helyezett fiú kategóriában két gimis srác lett, Pintér Zoli és Németh Máté.
Délután a Hungaroring melletti gokartcenterben volt lehetőség versenyezni, este
pedig fergeteges záróbulit csaptunk.
Élménydús és felejthetetlen hét volt. Minden táborozó nevében köszönöm a
lehetőséget és a kísérő tanárok munkáját.
Víg Bianka, 12. c osztály

