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Vagy kimenő Akossal
Pircs Anikó' SoÍaogyi ztolt
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színpadon is egy vérbeli párbajtőrözőt láthat. Ákos
te, hogy a

senyeik előtt zenét hallgarva
hangolnak, mí8 a zenészek

csapatába ugyanis üsszatért
az egykori Bonanza Banzaialapító zeneszerző, Hauber

közül sokan sporttal készülnek
egy-egy koncert fizikai igény-

Vott, éS néhány éve újra pást-

Sportolók a legfontosabb ver-

bevételére. így nem voltunk
meglepve, amikor a Kossuthdíjas Ákos legutóbbi koncertjén vívóklasszisaink közül Imre

Géza világ- és EurÓpa-bajnok'

olimpiai ezüstérmés párbajtőrözcít és a vb_, Eb_ezÜstérmes
Szász Emesét is lelledezhett|ik.
Az ismert énekes 20'lS-ben
lgazán címúkétorás műsora
legutÓbb Váccln dorrent elképesztő lendülettel, és a látvá-

nyos show-elemekkel tarkí-

tott, zajos sikert hozó előadás
közönsége talán nem is sejtet-
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Zsolt. aki gyerekkorában víra lépett, Boczkó Gáborral és
Rédli Andrással is edzett már.
A népszerű billenryris az or-

jnokságon ugyanúgy
feltűnik' mint a neg1ven felettiek vívó Európa-bajnokságán.
Kassán kontinensbajnok is lett
azenész' így az aranyerem ünnepléséreakár ei iS játszhatta
volna sajár szerzeményét, az
Induljon a banzáit.
Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy Akos gyerekszágos

ba

korában vízilabdázott, és a
pólósok lelkes szurkolója c mai

lmre 6éza, lbyárs ákos,5zá5z Emes€ és Hauht
zenészek nuzsikaÍan spoÉolókkal találkoznak

napig. A zenekar egy másik sikersportághoz is kapcsolódik.

BánfaIVi Sándor

tehetséges

futba]liStából lett szenzációs
dobos, vagyis a sport á]landó
téma ebben a körben is.

Éshogy milyen volt a párbajtőröző által kísértvízipólós
lconcertje?

.,Hauber ZsoItnak köszön-

hetiik a

meghíucist, és ahogt

rnindig, most is fantasztikus

élrnénybenuoh részünk. Több
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Zsolt ilyen az, amikoÍ spo]tos

Ákos-kotrcerten uoltam már,

mindig szíuesen hallgatom

zenéjüket, és lenyúgöz a jó sai

mokhoz tdrsuló igényes fényhangtechnika" * mondta I
Géza' ,,Most uolt elóször lehetrj:
ségem betekinteni egt nagt koncert kulissz'ái mögé, fan

uolt! Harmad,ik hete késziilünk
mdr a uébéreedzöttiborban,
nagyon.iólesett egt kis
afeltoltődés és a zenei élmény"
tette hozzá Szász Emese.
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