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Egy ezüstöt, öt bronzot és két 
ötödik helyet szereztek az érdi 
birkózók ezüstvasárnap hétvé
géjén. A BVSC Tatai úti birkózó
csarnokában rendezték meg a 
serdülõ szabadfogású országos 
bajnokság döntõit. Sajnos foly
tatódott az elmúlt hetek szá
munkra nem kedvezõ sorozata. 
Birkózóink mindezek ellenére 
nem tértek haza üres kézzel, 
38 kgban Bárkányi Sanyi a 
diák korcsoport után a serdülõk 
között is a dobogó harmadik 
fokára állt, amelyért igen kemé
nyen megküzdött. Sárosi János 
66 kgban megmutatta, hogy 
szabadfogásban is számolni kell 
vele, és az igen sûrû mezõnyben 
õ is a harmadik helyen vég
zett. Boros Lacinak 85 kgban 
kezében volt a döntõbe jutás 
lehetõsége, amelyet az utolsó öt 
másodpercben szalasztott el és 
így ötödik lett.

Ezt követõen a Vasas Fáy 
utcai birkózócsarnokában a 
Müller Ferdinánd szabadfogású 
gyerekemlékverseny küzdelmei 
zajlottak.

Gyerek II. korcsoportban 24 
kgban Magyar György 3., gye
rek I. korcsoportban 24 kgban 
Szabadföldi Ádám 2., a 34 kgos 
Proháczik Márton 5., a 37 kgos 
Végh Artúr 3., a 41 kgos Végh 
Richárd pedig 3. lett.

Az évzáró versennyel: 
Mezõfalván a Petõfi Sándor 
Általános Iskola tornacsarnoká
ban hetedik alkalommal meg
rendezésre kerülõ Mezõfalva 
Kupa gyerekversennyel zárult 
az érdi birkózók 2009. évi ver
senysorozata.

A fárasztó év végén az érdi 
birkózó sportiskolások kitûnõ 
versenyzésnek köszönhetõen 
15 éremmel zártak és bizonyí
tották felkészültségüket. Voltak 

olyan súlycsoportok, ahol a 
dobogó mindhárom fokát érdi 
birkózónak sikerült elfoglal
nia! A szaloncukoresõvel záru
ló verseny végére az érdiek 
négy arany, hat ezüst és öt 
bronzérem boldog tulajdonosai 
lettek. 

Részletesen:
Gyerek II. korcsoport (2002–
03) 17 kg Nedvig Máthé 3., 22 
kg Pálinkás Gergõ 3., 24 kg 
Magyar György 2., 30 kg Dávid 
Samu 1., 30 kg Egri Zalán 2., 
30 kg Mezei Dáriusz 3.
Gyerek I. korcsoport (2000–
2001) 24 kg Szabadföldi Ádám 
2., 26 kg Zsigrai Péter 1., 26 kg 
Pénzes Ádám 2., 26 kg Horváth 
Máté 3., 28 kg Mezei Dominik 
1., 30 kg Mezei Patrik 1., 30 kg 
Kvak Anasztázia 2. 
Diák I. korcsoport 42 kg 
Szabadföldi Leon 2., 42 kg 
Nedvig Tamás 3.

Ezzel a birkózók kellemes 
ünnepeket és gondmentes bol
dog új évet kívánnak a nagy érdi 
birkózócsaládnak és támogató
iknak! Egyben örömmel tudat
ják, hogy hamarosan elindul 
az egyeület honlapja a www.
erdispartacus.hu címen, ahol 
a jövõben bõvebb tájékoztatás 
lesz elérhetõ a klubról és az 
eredményekrõl.

Az érdi Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola kilencfõs csa
pata – Balogh Gábor világbaj
nok öttusázóval kiegészülve 
– megnyerte az egyik országos 
kereskedelmi televízió Nagy 
vagy! címû versenysorozatát. 
A kõrösisek mindvégig sikere
sen vették az akadályokat, így 
végül 31 iskolát maguk mögé 
utasítva vitték el az egymillió 
forintos fõdíjat.

A Nagy vagy! címû játékos 
sportvetélkedõ során 320 min
denre elszánt versenyzõ 150 
fergeteges játékban versengett 
az egymillió forintos fõdíjért. 
A többfordulós iskolaicsaládi 
verseny során a tízfõs – diá
kok és szülõk alkotta – csapatok 
különbözõ ügyességi feladato
kat hajtottak végre. Az ország
ban egyedülálló vetélkedõ célja 
a sportra, a mozgásra és az 
egészséges életmódra nevelés 
volt. A versenyzõknek földön, 
vízen, levegõben egyaránt helyt 
kellett állniuk. 

Az erõ, az ügyesség és a 
kitartás próbája rendkívül nagy 
érdeklõdésre tett szert. Több 
mint száz általános iskola 
adta be jelentkezését ország
szerte. A szervezõk közülük 
választották ki azt a 32t, akik 
szeptembertõl 15 héten keresz

tül kamerák elõtt mérték össze 
erejüket. A többfordulós játék
sorozat során az öt diák és öt 
felnõtt alkotta csapatok speciá
lis játékokban küzdöttek egy
más ellen. A versenyzõknek 
hétrõl hétre egyre izgalmasabb 
ügyességi feladatokat kellett 
végrehajtaniuk.

A csapatokat egyegy ismert 
személyiség: az énekesnõ 
Pintácsi Alexandra – ismert 
nevén Szandi –, Szekeres Nóra 
mûsorvezetõ, Torres Dániel 
énekes, illetve Balogh Gábor 
világbajnok öttusázó erõsítette. 
A sportverseny házigazdái 
Szabó Máté mûsorvezetõ és az 
ugyancsak televízióból ismert 
Bánszki Adrienn (Ada) voltak. 
A zsûriben olyan közismert 
sportolók, mint Martinek János 
olimpiai bajnok öttusázó vagy 
Székely Bulcsú olimpiai bajnok 
vízilabdázó foglaltak helyet. 

Az érdi csapat augusztus 
közepén állt össze. Tagjai a 
Kõrösi iskola diákjai (Bácskai 
Sára, Kun Gazda Máté, László 
Máté, László Péter és Nagy 

Jázmin) mellett szülõk (Göbölös 
Réka, Nagy Andor, Nagyné Solti 
Gabriella és Porkoláb Csaba) 
voltak. Tizediknek – minden for
dulóban – Balogh Gábor öttusá
zó csatlakozott a játékosokhoz. 
A szervezõi, illetve csapatkapi
tányi posztot Mizerák Ágnes, a 
Kõrösi iskola testnevelõje töl
tötte be.

A nagyszabású vetélkedõ fel
adatai rendkívül izgalmasnak 
bizonyultak. A látványos légi
mutatványok és kiemelkedõ 
állóképességet igénylõ vízi 
feladatok próbára tették a 
versenyzõket. A valódi sporttel
jesítményt igénylõ gyakorlatok 
során a csapattagok szokatlan 
helyzetekben tehették próbá
ra ügyességüket. A döntõbe 
– melyre december 27én került 
sor – három fordulón keresztül 
vezetett az út.

A versenyzõknek az utolsó 
körben öt feladatot (celebsza
badító, lánggyújtó, lángmentõ, 
rekeszmászás, döntõ) kellett 
teljesíteniük. Az érdi (piros), 
kaposvári (narancssárga), hahó
ti (citromsárga) és oroszlányi 
(zöld) általános iskolák izgal
mas csatákat vívtak. A csapatok 
eleinte fej fej mellett küzdöt
tek, majd sor került a min
dent eldöntõ utolsó feladatra. 
Az eredményhirdetésig Király 
Viktor énekes szórakoztatta a 
versenyzõket és a közönséget.

Az érdi iskola végül nagy 
fölénnyel nyerte meg a fõdíjat 
(a negyedik helyen Oroszlány, 
harmadikként Hahót, a dobogó 
második fokán Kaposvár csapa
ta végzett). A játékosok az egy
millió forint mellett különdíj
ként még egy 200 ezer forintos 
labdarúgósportszercsomaggal 
is gazdagabbak lettek.
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