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I'IEGYOLlMplAl BAlllOK szerepel a kisfi[mben
- fiataI tehetségeket támogatnak
Kovács Erika

ll

Szécsi Zoltiin olvas, Kovács Katalin vásárol, Nagy Tímea ker-

tészkedik, Berki Krisztián az
edz teremben fesziil meg - az

ut bbit leszámítva leszogezhet-

jiik' bfu egyszeríi, hétkoznapi
jelenetekr l van sz , olimpiai
bajnokainkat nemigen látjuk
hasonl helyzetekben. Nagy

Tímeát még a családtagjai sem'
hiszen ahogy a kétszeres otkarikás bajnok párbajt r z viccesen elárult4, szobanovényei
élete nem ralta mulik.
l.:íl
A kétrqrtrlls forgatás soriín merthogybajnokaink a szerepet.

egy kampanyfilm kedvéértvá]laltiík* a sportol k a 168 magyaÍ
olimpiai bajnoki címre emlékezve felvezették a Szentkirályi
Ásványvíz és a Magyar olimpiai
Bizottságkozos mentorprogram_
ját' Fontos persze mindkett , de
ta]án a második a leginkább: a
négy kiválasztott sportol , tigy is
mint kilenc olimpiai arany tulajdonosa, egy-egy flatal tehetséget

viilaszthat ki, akit a Szentkirályi
négy éven keresztiil, vagyis a to'

ki

i

játékok végéigtámogat.
_celerr

neftt
a négy bajnokl zoksz
Ezért a

mina
nélkiil

vállalta a megpr báltatásokat _

megktizd ttek

a

szakad es vel,

a hideggel, no meg szembesiiltek azzaL, mit is jelent egy ilyen

forgatás' ,,Nagton jÓ kis csapat
gttilt ssze, uégig ment a mtisik
ugratása _ mesélte Berki Krisztián. - Profi stáb dolgozott k r l ttiink, érdekes ez a uilág."
Szécsi Zoltán egyébkéntrendesen ,,megsorozta" Berkit, hiszen tornászunk egyéb hivatalos
programja miatt néhány riára

kényelen volt otthagy'rri a forgatást, így dubl r helyettesítette

_ ennek kapcsán a hiáromszoros

olimpiai bajnok vízilabdráz meg
is jegyezte:,,Krisztián, én uagyok
az idrjsebb, mégis neked jár segítség? Te ualamit nagton tudsz!"
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l(ová(s Katalin' szétsi Zoltán' l{agy Tímea és Berki l(tisztián kivál hangulatban
foÍgatta a kampányÍilnet
rorÓN: elRrÓxt-GÖNcZY NÓRA

A fiatal mentoráltakon kívtil
feltehet en a legjobban Kovács
Katalin járt, hiszen a háromszoros olimpiai bajnok kajakdz
igazén testhez iáll feladatot

kapott, majd a forgatás végén
el is áruIta, hogy miért ,,Kinéz-

teru ffiagamnak egy pul

uert,

megtek, meg is ueizem magam-

nak!"

