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Ólimpia éve azAgorában'' cÍmii
pÍogramsorozat, amelynék - in-
teraktíV bemutatókkal és kötet-
] en, beszélgeté se,kke] színasíp1x
_ rendezvényein öt olimpiai
sportág mutatkozik be.
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prárbaitőrgálával mutatkozott
be az, é semé.nl soroea!,:.Áz: é.Ét

sikerére garanciát adón, hogy
á, seakmal,kcér_llje ment el Ta-
tabányára. Azt követően, hogy
á közönség egy gyorstalpaló-
tanfolyam keretében megis-
merhene a legyvernem alap-
szabiilyait, Szász Emese, lmre
Géza' BoczkÓ Gábor és Rédli
András _ kiegészilve az úi
,generáció feltörekvő fiataljai-
val, Gnám Tamarával, Borso-
dy Emmiíval, Kun Annával és
Esztergályos Patrikkal _ fend-
hagyó vegyes Csaparverseny-
ben asszózott egy üllámtorna
keretein belül.

A hangulatos aláfestésről
az Arpád és a Bárdos László

GiÍ{lfi áa.íu ',dr fi böj#I$=két
szurkolótábor gondóskódott,
a főszereplők pedig tátványós
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Iirire,Géza',.míközben ; cse:l:'
lesen _ bevine a döntő tust.
Szasíl,',Erne$e,,..i,rug anfs,,
szoros asszóban - }áwányos

nem ió!''_ hangzon a közönség
sóiainót lmre Géza és Rédli

,'ac.szój,a, il {ge :féIé' ,{ön ",
tétlón eillásná.',Idegenben
jó, nenÉ" _ kiáltona vissza
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golódast az oJimpiiíra. A város

kez pdo+láibtkd,,|kéú, bÍltá.
tást ovéitcÍI a befejezéshez, s
m'iután megkapta, nem habo-
zott bevinni a győztes taliila-
,tot,', Boczkó .Gá,bor rendkívúl
komolyan vette ifiú vetélytiírsa
elleni meccsét, végül gétlázva
győzött, egy szusszanáSt köve-
tően pedig a program lényegét
is megfogalm azta'. ..Szdmunk-
ra is fontos, hogt megragad-
junk ninden olyan a!kalmat.
amikalr a gyerekek figelmét
a sportrtt tudjuk irónyítani- A
víuas azáltal, hogy fegyuereket
használ, fegyelemre tanít, ami
az élet minden területén.;jól .jö'
het. Nem kell feltétlenüI olim-
piai bajnoknak lenni ahhoz,
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hogt megérje sportolni, az
öltözőbeli jó hangulatért,
a sportnak köszönhető ba-
róts(ígokért önmagában js

megéri."


