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Az érdi Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola kilencfõs 
csapata benevezett a TV2 új 
sportvetélkedõjére. Az érdiek 
sikerrel vették a kezdeti akadá-
lyokat: elsõként jutottak tovább 
a versenysorozat következõ 
fordulójába. A Nagy vagy! 
címû mûsor hetente, vasárnap 
délelõttönként kerül adásba.

A Nagy vagy! címû országos 
versenyre száznál is több általá-
nos iskola adta be jelentkezését. 
A szervezõk közülük választot-
ták ki azt a 32-t, akik kamerák 
elõtt mérhették össze erejüket, 
ügyességüket. A játéksorozat 
többfordulós, a selejtezõkbõl az 
elsõ két helyezett jutott tovább. 
A családi-iskolai verseny végén 
a nyertes oktatási intézményt 
egymillió forintos fõdíj illeti 
meg.

A mûsort a VIVA Tv-bõl 
már ismert Ada és a TV2 arca, 
Szabó Máté vezeti. A csapatokat 
a verseny idején egy-egy 
ismert személyiség – Pintácsi 
Alexandra (mûvésznevén 
Szandi) énekesnõ, Szekeres 
Nóra mûsorvezetõ, Balogh 
Gábor világbajnok öttusázó és 
Torres Dani énekes – erõsíti. 
A zsûriben olyan közismert 
sportolók foglalnak helyet, mint 

Székely Bulcsú olimpiai baj-
nok vízilabdázó vagy Martinek 
János olimpiai bajnok öttusá-
zó. A látványos és izgalmas 
vetélkedõt minden alkalommal 
a Cosombolis zenekar fellépése 
zárja.

Az öt diák és öt felnõtt alkot-
ta csapatok 15 héten keresztül 
vívnak egymás ellen. Egyszerre 
négy általános iskola – narancs-
sárga, piros, citromsárga, vala-
mint zöld színben – küzd a 
bajnoki címért. Nem hagyomá-
nyos sportágakban, hanem spe-
ciális játékokban versengenek. 
A résztvevõknek a több órán át 
tartó vetélkedõn földön, vízen, 
levegõben egyaránt meg kell 
állni a helyüket.

A Kõrösi Általános Iskola 
kilencfõs gárdája augusztus 
közepén állt össze. Tagjai az 
elõírásoknak megfelelõen diá-
kok (Bácskai Sára, László Péter, 
Nagy Jázmin, László Máté és 
Kun Gazda Máté), valamint 
szülõk (Nagyné Solti Gabriella, 
Nagy Andor, Porkoláb Csaba 
és Göbölös Réka). Tizediknek 
Balogh Gábor sportoló csatla-
kozott hozzájuk. A szervezõi, 
illetve csapatkapitányi posz-
tot Mizerák Ágnes, az iskola 
testnevelõje tölti be. 

Az elsõ felvételre szeptem-
ber 6-án (vasárnap) került sor 
Budapesten, az ország egyik leg-
modernebb sportcsarnokában, 
a Sportmax 2 Sport-, szabadidõ- 
és rendezvényközpontban. Az 
erõ, ügyesség és kitartás pró-
báján a játékosoknak különfé-
le ügyességi feladatokat kellett 
végrehajtani. Összesen nyolc 
játék várt rájuk, amelyek között 
volt példa tesztre az egészséges 
táplálkozásról, evezésre, minifo-
ci-bajnokságra, akadályverseny-
re stb. A feladatok elõre nem 
voltak meghirdetve, így azok a 
meglepetés erejével hatottak a 
versenyzõkre.

A felvétel reggel kilenc órakor 
kezdõdött és egész napon át 
tartott. Négy selejtezõt forgat-
tak egy idõben, az érdi csapat a 
második körben, piros színben 
szerepelt. Tizenöt lelkes szülõ 
és családtag szurkolt a kõrösis 
sikerért.

Az eredményhirdetésre este 
kilenc órakor került sor. Fárasztó 
napot tudhattak maguk mögött 
a játékosok. A csapat összesí-
tésben elsõ helyet szerzett, így 
továbbjutott a következõ fordu-
lóba, melynek felvétele október 
végén, november elején esedé-
kes.

Minden csapattag vállalta a 
második fordulóban való rész-
vételt. Reményeik szerint teljes 
egyenruhában állhatnak majd 
csatasorba. Bõvülõ szurkolótá-
boruk zászlókkal, transzparen-
sekkel – amelyen az iskola és 
a város neve egyaránt szerepel 
– készül a megmérettetésre. 

A Nagy vagy! elsõ selejtezõje 
idõközben adásba is került, és a 
csapat immár várhatja a máso-
dik fordulót. Szurkoljunk együtt 
az érdieknek! Kovács Renáta

Tisztújító közgyûlés az Érdi VSE-ben
Megtartották az Érdi VSE tagjai esedékes közgyűlésüket. A napirendi pontok 
között a tisztújításról, az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásáról és a 
Sportegyesület szándéknyilatkozatának kinyilvánításáról (a VSE tagja legy-
en az Érd Városi Sport Kft.-nek) szavaztak a tagok. A leköszönő ügyvezető 
elnök, Horváth Sándor helyét is új elnök kellett, hogy átvegye.

Az Érd Városi Sportegyesület elnöksége, amelyet a tagság 64 igen és 3 nem 
szavazattal fogadott el, a következő:

Ügyvezető elnök:  Bugyenszky Lajos (06-20/946-4461)
Tiszteletbeli elnök:  Novák Ferenc
Elnökhelyettes:  Romics Ervin
Elnökségi tagok:  Dr. Bács István
 Győri-Sipos László
 Márton Lajos
 Zimány László
A  Felügyelő Bizottság tagjai  
– 63 igen és 4 nem szavazat mellett – a következők:
 Harmat Jenő
 Mórás Zsolt
 Tekauer Norbert
A tagok támogatták, hogy az ÉVSE csatlakozzon az Érd Városi Sport Kft.-hez, 
amelynek megalapítását így megkezdi az önkormányzat. 

Az Érd Baseball Team Sportegyesület 
a jól sikerült serdülõ bajnoki döntõ meg-
rendezése után elnyerte a felnõtt baseball 
Magyar Kupa négyes döntõjének rendezési 
jogát is. 
A döntõ idõpontja: 2009. október 3–4. 
Helyszín:  Érd-Ófalu baseballpálya  

(régi futballpálya)

Október 3. (szombat) elõdöntõ
10.30  Óbuda Brick Factory–Érd Aeros
14.00  Debrecen Tigers–Szentendre 

Sleepwalkers

Október 4. (vasárnap)
11.00  1. elõdöntõ gyõztese–   

2. elõdöntõ gyõztese
14.30  Díjkiosztás

További információk: www.baseball.hu
Szeretettel várunk minden kedves szur-
kolót.

Érd Aeros csapata  
és az Egyesület vezetõsége

Sportvetélkedõ földön, vízen, levegõben

Jól startolt a Kõrösi csapata

A csapat a fárasztó nap után örül az elért jó eredménynek


