
Kiakadt a Big Family Nick Árpádtól 

Szegvár - Övön aluli ütésnek érzi a Csillag születik szegvári erımővészcsapata, 
hogy Nick Árpád kétségbe vonta mutatványuk valódiságát. A híresség lapunkban 
kér bocsánatot a Big Familytıl, de úgy véli, nem kell megsértıdni egy mentor 
véleményén. 

Elégtételt venne Nick Árpádon a szegvári Big family. Az 
RTL Klub Csillag születik címő mősorában bemutatkozó 
csapat holnap a Cool TV-ben szeretne találkozni a 
neves erımővésszel, aki egy korábbi nyilatkozatával 
csapta ki a biztosítékot. Egy internetes portálnak azt 
mondta Nick, hogy a Big family produkciója láttán 
felmerült benne: „Ez vajon egy paródia vagy netán a 
Kész átverés?" Az erımővész szerint a televíziós 
mősorban nem ellenırizték, hogy a csapat által 
használt segédeszközök – a betonlapok, a köracél vagy 
a traktorkerék – igaziak-e. Az 57 éves erıember 
hozzátette, ha már másolják a mutatványait, akkor úgy 
tegyék, hogy hiteles legyen. Nick Árpád a cikkben azt is megígérte, meglesi majd a 
Big familyt egyik fellépésénél, és ha már ott jár, kipróbálja az eszközöket is. 
 
– Eddig tiszteletben tartottuk az eredményeit, de ez a nyilatkozat övön aluli volt – 
mondta lapunknak Tóth József. – Nyilvános bocsánatkérést várunk Nick Árpádtól. Ha 
nem teszi meg, megmutatjuk, hogy más is képes az ı mutatványaira. Arra is bármikor 
vállalkozunk, hogy összemérjük az erınket vele – fogalmazott a Big family korelnöke. 
 

 
– Kikérték a véleményemet, én pedig ıszintén elmondtam. Abban a cikkben az is 
szerepel, hogy felajánlom a segítségemet a Big familynek. Még a számomat is 
meghagytam a szerkesztıségben, hogy kereshessenek, ha tanácsra van szükségük – 
nyilatkozta lapunknak Nick Árpád. Az erımővész hozzátette, nem kell megsértıdni, 
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ha egy idısebb mentor elmondja a magáét, inkább meg kell köszönni. – Én az 
eredményeimnek köszönhetem a sikert, nem tévémősoroknak. Bánt, hogy úgy 
tekintenek rám, mintha az ellenségük lennék. Egy újságnak nyilatkoztam, de ha 
nyersen fogalmaztam, akkor a Délmagyarország és Délvilág hasábjain kérek 
bocsánatot tılük – tette hozzá Nick Árpád, aki végül arra is utalt, hogy a jövıben egy 
produkcióban akár együtt is dolgozna a szegvári csapattal.  
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