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T 7oszi, mondhatnánkszom.
bat délelŐtt,ésKóbányán
lt
I \mindenki tudja, miról van
szó: a KŐbányai GyermekésIfjriságt SzabadidŐ Kcizpont ilyen.
kor hangos,gyermekkiáltásoktTl
zen1szinte egésznap. FaragÓTibor éstaníWányaimár 1996 Óta
edzenek a falak kozott, ésa csillogÓ szem aprÓságokatlátvavalami titkuk lehet,amivelfolyamatosan megérintika ktizdŐsport
szellemévelaz jabbésrijabEgeneráciÓkat.
'
'Titok? - kérdezvissza mosolyogva a mester,aki magais fiatale.mber rnég, moz1almas
sportmtlltjae}leriéré.
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kiákViktÓriai:.Barabás
Alex,KabdeboLÓrántésSzabÓkistÓf is tanulja
a nvétletmi
technikát
sernmi egyébtitok, mint az e|kcitelezettség
a mozgás, a spor.
tglás mellett. Nem célunk élsportolÓkat kitermelni, bár aki
tehetsé$CS;
azt mindenben sesítigk' hiszepp mÍhÍrnevtinket
cirég.bíti:
Ván.kőittiÍ.lk.tobbszo-

ros magyar bajnok, második
helyezett eurÓpai bajnokunk,
tehát a lehetŐségadott a képes.
ségekkibontására.De a legfon.
tosabb elv a számunkra, hogy
mindenki, aki eljcin hozzánk, a
sajátorométtaláljameg a moz.
gásban.
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Mit szÓlnak ehhez a jcivendŐ
bajnokok?Aki belépaz edzések
helyszínétilszolgálÓ szÍnházte.
rembe, az azonnal megérzi,
hogy megfertŐzídtek már a gyerekek a test s a szellem egysé.
8ét szolgálÓ ktizdósporttÓl,
mely persze nem elsŐsorbana
ktizdelemrŐl szl|.
Igy látja ezt Barabás Alex, s
feltehetóena jelenlévŐtobb tucat társa is:
-Számomraaz a jÓ itt, hogy a
mestermegkcivetelia fegyelmet,
'de mégsemszigoru. Mindig segít mindenben,ha egy mozdu.

lat nem sikertil,ttirelemmeltanítja.
Az edzéseka xÖszl-ben három helyszínen,mé8a ftiggony.
nyel zárt színpadonis zajlanak,
amint a városban is t bb terepen mÍíkodika 130 fós egyesti.
let.
.EnnekellenéreFaragÓ Tibor,
aki feleségével,
TartlerMÓniká.
val ésvolt tanítványával,
Kovács
Tiborral egytitt tartja az oktatást, fontosnakvélikiemelni:
Folyamatosanbóvtil a lét.
szám mindhárom korcsoport.
ban, de azt hiszem, talán az az
alapvetó ,,titkqnk'',ha már rákérdezett,hogy nem tesztink
ktilcinbséget
az edzésekena kiemelkedŐtehetség
s a tobbi társ
kcizott.Mindenki azt kapja,ami
a sportágunklényege:a társ teljes tiszteletbentartását saját
belsŐ fejlŐdéseérdekében.

