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Rédli András_Hauber Zsolt 15-4.
A kedd délel tti, barátságos piír-

bajt rassz végénéppenazeredmény volt a legkevésbé fontos:

a világ- és Eur pa-bajnok RédIi
papírforma-gy zelmet
aÍatott az egykori Bonanza Banzal zenésze, zeneszerz je felett.
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,JÓ kis edztjmeccs uolt ez a hét-

uégi a suájci uiltlgkupauerseny

el

tt, s(jt, olyan tusokat knptam,
amtlyenekre nem számítottam.

Meglepett aa ellenfelem" - nevetett

a világbajno( mikozben a t ]oldalon az Indulj on a barzáj, a Valami véget ért, A legijabb sláger, az
Igazán címii dal és mégmegannyi

tem a koroszt lyomban, a profik

k ziitt az ob-n a harminckexri
k ze junisért uíuhattam. Nagt

szu1kol ja uagtok a párbajtrír zrjÉnek, az ínterneten k uétem a
uersenyeiket, Rédli Andr ssal uagt

j

Bonarza- és Ákos-sláger kompo-

Boczk Cliboral

nistája is elégedett volt.

kapcsolatban uagrunk."
AVasas felrijítottvív termében,
a Kovács Pál-vív csamokban az
olimpiai bajnok Szilágyi Áron is

,fia

komoly ez a meccs, aligha
érem el négtszer Andrist-mond-

ta Hauber Zsolt, aki hosszri id
utiárr ismétÁkos zenésztiírsa, és a
decemberi dupla fu éna-koncertre késziiLlnek egyutt. - Megtisztelt)
uolt egt uiltÍgbajnokkal uíuni, nekem már az amat rbajnokstigon
is boldogság gt zni. S t, bikzke
uagtok arra, hog hgrábban és
Kassán nemzetk zi uersenyt nyer-

szeméIyesen is

megnézte az assz t, amely után
zenész elmondta, egy telt hazas
fuéna-koncert (f leg ha másnap
a

megismétlik) tokéletes szellemi
és fizikai felkésztiLltséget igényel.
Lapunk tobbsztir is besziímolt
r la, hogy Ákos gyerekkéntvuilabdazott, ma pedig riszással és

l(d

.W
dilk

a banzá|! A

SzilrígyiÁrcn

vb-aranyénres pírtaitorulvil néd András lskoláztatta ls Haube] zsoltot (nagy kép|, aki hndon bainota,

elttugyanaakszámotadotttudásáÉl

ka an magát' míg
Hauber Zsolt szátmára a vívás je-

szpontosítast Wnyel, sz ual a uí-

lenti a legjobb kikapcsol dást.
,Futris kijzben zenét hallgathatok, tlszis ktjzben is já'rnak a

e| hogt

futással tartja

gondolatok a fejemben, de ha
felmegek a p stra, megszíinik a
kiiluikÍg, csak a uíutk lélezik. Ha
nem figtelsz, azonnal megsz rnak _ mondÍa a billentytis' _ Egr
nagt koncert, mint amilyenre
most kész l nk, hasonl ijsz-

uas kikapcsol, feltt)lt, tigr

j

I

fiiradok

érzem magam.''

A világbajnok párbajt rcsapat

Lászl Budapest
Sportarénában a decemberi két
Ákos-koncert egyikén, Hauber
ugyanis belép vel kedveskedett
a kedden 31. sztiletésnapját iirris ott lesz a Papp

nepl

Rédlinek és társainak.

,,Az általanos iskolaban kíuiilrrjl rudtam a Bonanzt-sz uege-
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ket, akkor nem

rr,4IRKÓ

ISTVÁN

gondoltam uolna,

hogt egtszer majd a dal zeneszerz jéuel uíuhatok_ említette vb-els' avilágranglista hatodik helyezetge. _ Stirti a uersenynaptár, de
dpcemberben épp az a hétuégénk
szaba.d, amíkor a koncertet ren-

dezik.
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uilagbajnok párbajt r-

csapatban mindenki szereti Ákos

zenéjét, dm

g'

hogt a színpadon

z

egt tehetséges p rbajtcir
is ott
lesz, uégképpox a helyiink"'

