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Gyerekek faggatták az F1 hétszeres világbajnokát, aki mindenre
válaszolt

FÓT - "Fogadjátok szere tettel Michael Schumachert" - mondta a
mikrofonba Szujó Zoltán (35), a sportriporter bejelentésére több tucat
gyerek kezdett el tapsolni és hatalmas üdvrivalgással fogadta a
Forma-1 hétszeres világbajnokát. A német pilóta az Országos
Gyermekmentő Szolgálat Lovasterápiás Központjának vendége volt,
és gyakorlott szülőként azonnal belement a játékba: speciális
"sajtótájékoztatón" vett részt, ahol kizárólag ifjú rajongói tehettek fel
neki kérdéseket. A Mercedes GP versenyzője néha nagyokat kacagva,
de érezhetően hatalmas szeretettel válaszolt. Nem volt tabutéma.
Kiderült, öt kutyája van, szereti a lovakat, szenvedélye a sebesség, s
előfordult már, hogy félt az autóban.
"Például a pénteki szabadedzésen egyáltalán nem volt jó érzés, hogy
nekicsapódtam a falnak" - árulta el Schumacher (43), aki akkor sem
jött zavarba, amikor azt kellett megmagyaráznia, miért csak a
tizenhetedik lett a tegnapi időmérőn.

"A nagy probléma, hogy lassú voltam" - ismerte el. Kiderült, hogy az 1. FC Köln labdarúgócsapatának
szurkol, s a Real Madrid focistája, Mesut Özil (23) a kedvence.
"Én magam is szeretek futballozni" - mondta, majd közös fotó készült, és rengeteg autogramot kiosztott.
Mielőtt elköszönt a mozgásban és értelmileg akadályozott, autista, valamint súlyos magatartászavarban
szenvedő gyerekektől, ajándékkal lepte meg a kicsiket. Az F1-es tűzálló ruhájára rákanyarintotta a nevét
és árverésre ajánlotta fel a kezeslábast.
"Remélem, minél több pénzt ajánl majd érte egy néni vagy egy bácsi, s azt majd ti kapjátok meg" -
búcsúzott a német versenyző, aki ugyanúgy távozott, ahogy érkezett.
Tapsvihar közepette.

Emléktáblát kapott Frank
A Forma-1-es csapatok versenyzői, csapatfőnökei, a Hungaroring vezetői és barátok tisztelegtek Frank
Tamás (+65) előtt. A Hungaroring Sport Zrt. alelnöke június 5-én szívelégtelenségben hunyt el. A Magyar
Nagydíj időmérő edzése előtt emléktáblát avattak a tiszteletére, s hogy mennyire kedvelték azt jelezte,
hogy kivétel nélkül minden versenyző fejet hajtott. Frankot többek között Gyulay Zsolt, a Hungaroring
elnöke, Niki Lauda háromszoros F1-es világbajnok és Bernie Ecclestone, az F1 főnöke méltatta. "Sokáig
és jól dolgoztunk együtt Tamással. Sok barátja volt, mindenkinek segített" - mondta Ecclestone.

Élvezte A fóti gyerekek alaposan kikérdezték a német világbajnokot
Örök emlék Schumival Számtalan közös fénykép készült a gyerekekkel
Lassú volt Schumacher csak 17. lett a Magyar Nagydíj időmérő edzésén
Mementó Niki Lauda (balra) is fejet hajtott
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