FORMA-1 TÁBOR 2009
Végre valóra vált az egyik legnagyobb álmom, hogy ott legyek a Forma-1
csodálatos világában!
Idén is, mint minden évben huszonöt gimnazista diák kapott lehetőséget, hogy
egy csodálatos hetet töltsön a fóti gyermekközpontban a Török János iskolával
együtt. Persze az egész nem csak arról szólt, hogy nyaraltunk a
gyermekközpontban, a fő feladat szemétszedés volt a Hungaroring területén.
A rutinosabb törökösök már július 22-én birtokba vehették a szállást, és a
munkába is belekóstolhattak székmosás formájában. Mi, a gimisek és az újonc
törökösök rá egy napra, csütörtökön csatlakoztunk a csapathoz. Miután
megtörtént a szobák kiosztása, először meglepődve fogadtuk, hogy a gimis
lányok egyetlen szobába, ráadásul egy balett teremben vannak elszállásolva
tizenhatan. De ahogy kezdtük megismerni egymást, rájöttünk, szerencsések
vagyunk, hogy együtt lakhatunk, még ha zsúfoltan is, matracokon aludva.
Első napunk nekünk is székmosással indult, majd délután több ezer emberrel
együtt megnézhettük a száguldó cirkusz autóit és versenyzőit. Sőt, este mi
takarítottunk ki a bokszutca-látogatás után, szóval közelről is megnézhettük az
autókat, és még egy Red Bull kerékcserét is láthattunk!
A következő három napban mindennap végig kint voltunk, csak délben mentünk
vissza ebédelni a szállásra. Csodálatos élmény volt élőben megnézi a
szabadedzéseket, az időmérőt és a versenyt! És mindezt ingyen! Persze
dolgoznunk is kellett érte, így mire visszaértünk a szállásunkra eléggé
elfáradtunk. Vasárnap délután, hétfő és kedd délelőtt fáradtunk el a legjobban.
Ekkor két csoportra osztottak minket. Az egyik csoport a domboldalt takarította,
a másik csoport a lelátók alatt „mászott”.
Visszagondolva azonban, mindenki nevében mondhatom, bár dolgozni kellett, a
társaság és a programok feledtették velünk ezt. Hétfő délután moziban voltunk,
kedd délután lehetett választani állatkert és aquapark látogatás között, szerdán

gokartozásra volt lehetőségünk, majd az egész tábort egy hatalmas záró bulival
fejezhettük be! Felejthetetlen hét volt!
Jutalomként pedig szeptember 25-én, Visegrádon utazhattunk a Forma 1
táborban végzett munkánkért. Először a visegrádi várat tekintettük meg, majd
boboztunk, végül pedig egy órás sétahajókázáson vehettünk részt. A programok
közül egyértelműen a bobozás sikerült a legjobban. Sokan először boboztunk,
köztük én is, de nyugodtan mondhatom, hogy nagyon sokszor fogok még.
Mindenkinek ajánlom, hogy legalább egyszer próbálja ki! Az egész nap remek
hangulatban telt, jó volt végre megint együtt lenni, jókat nevetgéltünk és
beszélgettünk.
Remélem jövőre is ott lehetünk a táborban és a jutalomkiránduláson! Köszönöm
szépen minden táboros nevében a lehetőséget, s Tábori tanár úr munkáját külön
is!
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