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Gyümölcs és zöldség olimpia

Köszöntjük kedves nézőinket és hallgatóinkat! Ma végre sor kerül a várva-várt
gyümölcsök a zöldségek elleni végső összecsapásra. Amint láthatják a gyümölcsök és a
zöldségek nagyon fittek és frissek. Kezdődjék hát a mindent eldöntő verseny.
A pályán felsorakoznak a versenyzők. A gyümölcsök oldalán: Szilva Szilvi, Banán
Balázs, Alma Albert, Körte Kriszta és Szőlő Szabi. A zöldségeknél: Répa Rozi,
Paradicsom Peti, Futóbab Feri, Káposzta Klára és Uborka Ubul. Ahogy látom mindenki
készen áll a versenyre. A két csapat öt versenyszámban méretteti meg magát: 10 m-es
síkfutás, 50 m-es kerékpár verseny, 2 m-es magasugró verseny, birkózás, célba dobás 50
g-os labdával. Kezdődjék hát az erőpróba, rögtön az első versenyszámmal a 10 m-es
síkfutással. A startpisztoly eldörrenése után a versenyzők nekiiramodnak. Amint látom,
Banán Balázs az élre tör. Sőt, nemcsak élre tör, de egyre jobban lehagyja a többieket. Ó,
jaj! Mit látnak szemeim? Alig hogya fél pályát elhagyta, Banán Balázs összekeverte a
jobb és bal lábát. Sajnos elesett és a többi versenyző áttrappolt rajta, így banán-turmix
lett belőle. Az elsőből így lett utolsó. Ezt a versenyszámot végül Futóbab Feri nyerte.
A második versenyszám a kerékpárfutam. A résztvevők felpattannak a kerékpárjaikra.
Amint a pálya feléhez érnek Uborka Ubul nem tudja irányítani járművét. A kanyarban
megcsúszik és pont egy fűnyíró alá kerül. Szegény Uborka Ubul uborkasaláta lett. Ezt a
kört Körte Kriszta nyerte nagy előnnyel.
Kis pihenő után a versenyben lévőknek a magasugrás következik. Répa Rozi magasakat
ugrott, ellenben szegény Szilva Szilvi a magasságot tökéletesen megugrotta, de a szőnyeg
mellé csapódott, így sajnálatos módon szilvalekvár lett belőle. Nem kérdéses ki nyerte
ezt a kört, természetesen Répa Rozi.
Most a birkózás következik. Ebben a versenyszámban két páros vesz részt: Alma Albert
Káposzta Klárával és Szőlő Szabi Paradicsom Petivel méretteti meg magát. Lám-lám
nem is gondoltuk volna, hogy Szőlő Szabiban mekkora erő rejlik. Egy hirtelen
mozdulattal a magasba emeli Paradicsom Petit és egy technikás válldobással úgy a
földhöz csapja, hogy Paradicsom Peti rögtön paradicsom szósszá változott. Sajnos, úgy
látszik, hogy a paradicsomszósz már képtelen folytatni a versenyt. A következő
párbajban Alma Albert próbálja hárítani Káposzta Klára fogásait és dobásait, mégis
egy váratlan fogással Káposzta Klára Albertből almalét présel. Sajnos, ő sem tudja
folytatni a versenyt.
Az utolsó versenyszámban már csak öten vesznek részt. A bíró kosztja az 50 g-os
labdákat, már is kezdődik a verseny. A versenyzők utolsó erejüket megfeszítve
keményen küzdenek, így szoros versenyben Szőlő Szabi kerül ki győztesen.
Ezzel véget értek a versenyszámok. Az idei zöldég és gyümölcs olimpia a következő
eredményeket hozta:
A futás olimpiai bajnoka: Futóban Feri,
A kerékpározás olimpiai bajnoka: Körte Kriszta
A magasugrás olimpiai bajnoka: Répa Rozi
A birkózás olimpiai bajnokai: Káposzta Klára és Szőlő Szabi,
A célba dobás olimpiai bajnoka: Szőlő Szabi.
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A legeredményesebb sportoló Szőlő Szabi lett, aki két versenyszámban is a legjobban
teljesített. Az idei zöldég és gyümölcs olimpia végeredményben döntetlen lett. De ne
felejtkezzünk ez azokról a résztvevőkről sem, akik sérüléseik miatt kicsit átalakultan
folytatják életüket. Sok sikert kívánunk új életükhöz.
Köszönjük, hogy figyelemmel kísérték az év egyik jelentős sporteseményét.
Tejecskét hallották a zöldség és gyümölcs olimpiáról, jövőre találkozunk, a
viszontlátásra.
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