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Kézilabda
Bronzérmes a GSE női juniorcsapata
A tavasszal befejeződött bajnoki idény NB II.-es mezőnyében a Gödi 
SE felnőtt női együttese az 5. helyen végzett, míg a juniorok bronz-
éremmel zártak. 
– Felnőtt csapatunk az  idei szezonban hullámzó teljesítménnyel, 
tíz győzelemmel és nyolc vereséggel az  5. helyen végzett. Junior-
jaink egyenletes, jó formát mutatva 15 győzelemmel és három ve-
reséggel megszerezték a  bronzérmet. Megyei ifjúsági csapatunk 
a dobogóról lecsúszva a 4. helyen zárt. Az NB II.-es junior bajnokság 
gólkirálynője Kemenczik Martina lett 135 góllal, – neki ezúton is gra-
tulálok. Köszönöm játékosaink egész évi munkáját, a szurkolóknak 
pedig a biztatást – foglalta össze a bajnoki szezon eseményeit Tősér 
Tibor, a GSE edzője.

Naszvad város csapatának meghívását elfogadva, a szlovákiai Gúta 
kézilabdásaival együtt háromcsapatos tornán vett részt a GSE május 
25-én. Egy győzelemmel és egy vereséggel a 2. helyen végeztünk.

Eredmények:
Diák korosztály: 1. Kőrösi DSE, 2. Gödi DSE 2., 3. Gödi DSE 3.
Korhatár nélküli: 1. Sárgák, 2. Gödi DSE serdülők, 3. BKV.

Kajak
Több egyesület színeiben 
is szállítottak érmeket 
a gödiek a maraton ob-ról
A győri Graboplast Maraton Magyar Bajnok-
ság különböző korosztályos futamaiban több 
gödi kötődésű versenyző is rajthoz állt, s futa-
mában dobogós helyen végzett.
A felnőttek közt Váczai Enikő (KSI SE) 26 kilo-
méteren, Havas Balázs Gábor (Váci Vasutas) 
30 kilométeren egyaránt harmadik helyen ért 
célba.
Az utánpótláskorúak mezőnyében a  Gödi 
SE kajakosai (Sinkó László tanítványai) kö-
zül Lukács István (K1, IV. korcsoport, 10 km) 
arany-, míg Velky Donát (MK1, I. korcsoport, 
5 km) és a  Korompai László–Mocsáry Gergely 
páros (MK2, I. korcsoport, 5 km) ezüstérmes 
lett.
A MAFC sportolói (edzőjük Makrai Csaba) 
közül Sólyom Dóra (K1, VI. korcsoport, 15 km) 
és Luczó Bence (K1, IV. korcsoport, 10 km) 
Lukács Istvánhoz hasonlóan, a nagy indulói 
létszámra való tekintettel külön futamban 
első helyet szerzett. Gecse Márton (K1, V. 
korcsoport, 15 km), a  Varga Dominik–Luczó 
Gergő kajak kettes (VI. korcsoport, 15 km)
harmadik lett, míg Luczó Gergő egyesben 
szintén a  bajnoki dobogó harmadik fokára 
állhatott. A Freisták Péter–Oláh Gergely kajak 
kettes (ifi, 21 km) 4. helyezésével indulási 
jogot szerzett a  portugáliai maraton Euró-
pa-bajnokságra.

V. F.

A hordókerülés igen látványos eleme a western eseményeknek, dinamizmusa 
Gödön is nagy sikert arat 

majális röplabda 
Kupa a Balázsovits 
Sportcsarnokban
A GDSE Röplabdaszakosztálya Majális Röp-
labda Kupát szervezett május 1-jén a  fel-
sőgödi Balázsovits Sportcsarnokban. A  két 
pályán lebonyolított torna a  sportág nép-
szerűsítése mellett jó felkészülési lehető-
séget jelentett az  országos diákolimpiára 
és az  országos bajnokságra. A  mini korosz-
tályban a  GDSE mellett a  Huzella Iskola és 
a dunakeszi Kőrösi Iskola is indított egy-egy 
csapatot. A másik csoportban a GDSE gyer-
mek- és serdülő együttese mellett három, 
gödi röplabdázókból verbuvált amatőrcsa-
pat mérkőzött meg egymással. Eredmények:

Gödi SE – Dorog felnőtt: 27-31, junior: 28-26. 
Gödi SE – Tatai AC felnőtt: 29-26, junior: 34-26.

Lovassport
Hazai sikerek a western kupafordulón
A Western Kupasorozat idénynyitó versenyére, a II. Signal Biztosító Kupá-
ra az alsógödi Szálender Lovastanyán került sor, május első hétvégéjén. 
A Gödi Western Lovas Sport Egyesület által szervezett, a két nap folyamán 
mintegy 700 látogatót megmozgató eseményen 78 ló és lovas állt rajthoz, 
összesen 149 indítással.
A szervezők trail, pleasure, horsemanship, T-reining, gyorsasági és cowboy 
race versenyszámban hirdettek győztest.
– Az országos viadalra Fótról, Csomádról, Őrbottyánból,  Paksról, Szeged-
ről, Győrből, Kecskemétről, Pécsről, Szolnokról és Ecserről is érkeztek ver-
senyzők. Az  egyesületünkből kiemelkedő eredményt ért el Bárdi Fruzsina 
és Gyömbér Zsófia első helyével, míg Solti Gréta második, Kapolyi Bendegúz 
harmadik, Broda Vanda pedig negyedik lett trail versenyszámban. A horse-
manshipben második lett Nagy Sára, Broda Vanda pleasure-ben az  első, 
Sipos Dóra a második helyylen végzett – tájékoztatta lapunkat Pető Zoltán 
főszervező.

V. F. 
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Vívás
Elhunyt a tokiói olimpia gödi bajnoka
Életének 77. évében, felsőgödi otthonában elhunyt dr. Mendelényiné 
Ágoston Judit, az 1964-es tokiói olimpia aranyérmes női tőrcsapatának tagja. 
Az olimpiai bajnoknő hosszú ideje kötődött Gödhöz, családja néhány tagja 
Dunakeszin él, unokája gödi iskolába jár. Férje, dr. Mendelényi Tamás – aki 
már több mint egy évtizede nincs közöttünk – a férfi kardcsapat tagjaként 
lett aranyérmes 1960-ban, a római olimpián.
Ágoston Judit leánya, Györgyi  el-
mesélte, hogy édesanyja egészen 
a  haláláig jó erőben volt, bajnok-
társaival áprilisban még részt vett 
a  Magyar Olimpiai Akadémia tava-
szi vándorgyűlésén, Szigetváron. 
– Az  egyik vasárnapon estefelé 
hívtam telefonon, de nem vette fel. 
Másnap reggel elmentem hozzá, 
hogy meglátogassam – már nem 
köszönt vissza. Aznap volt a  szüle-
tésnapom… Az  orvos azt mondta, 
nem szenvedett sokáig, súlyos in-
farktust kapott. Ezt a  tust azonban 
már nem bírta védeni – sóhajt fel 
Mendelényi Györgyi.
Május közepén a  Hemingway Ala-
pítvány által létrehozott Magyar 
Sportcsillagok Fala épp a tokiói baj-
nok vívónők tenyérlenyomataival bővült. Ezt azonban Judit néni már nem 
élhette meg... A csapattagok – Ágoston Judit, Dömölky Lídia, Juhász Katalin, 
Marosi Paula és Rejtő Ildikó – közel fél évszázad múltán is híresek voltak ösz-
szetartozásukról, rendszeres találkozásaikról. – Édesanyámék nagy álma 
volt, hogy jövőre együtt utazzanak el Tokióba, és ott, közösen ünnepeljék 
meg az  aranyérem ötvenedik születésnapját. Sajnos már nem lesz teljes 
a csapat, nem lesz felhőtlen az ünneplés – mondja könnyes szemmel Jutka.
Ágoston Judit sportolói pályafutását 1951-ben, a Miskolci Lokomotív vívója-
ként kezdte, majd a Budapesti Lokomotív versenyzője lett. Később a TF Ha-
ladás, a TFSE és a BVSC tőrvívója volt. A Testnevelési Főiskolán testnevelő ta-
nári oklevelet, gyógytornász képesítést és vívó szakedzői oklevelet szerzett. 
A Központi Sportiskola vezető testnevelő tanára, s a BVSC vívóedzője volt. 
Ő fedezte fel az 1980-as moszkvai olimpia ezüstérmesét, Maros Magdát.
Kiemelkedő eredményei között – olimpiai bajnoki címe mellett – csapatban 
Universiade-győztes, ugyanott többszörös ezüst- és bronzérmes, világbaj-
noki ezüst- és bronzérmes, háromszoros magyar bajnok. 1961 és 1973 kö-
zött a magyar válogatott tagja.

Vasvári Ferenc

városi Sportmajális 
Alsógödön
Sportünnep volt május elsején az  alsógödi 
GSE-pálya melletti ligetben. A Wagner László 
és barátai által szervezett sportmajálison 
már kora reggel elkezdődtek a  különböző 
korosztályok labdarúgótornái. A  fociparádé 
mellett a  Gödi SE egyéb szakosztályaival is 
megismerkedhettek a  résztvevők: lehetett 
tollaslabdázni, kosarazni, asztaliteniszezni, de 
még a kajakosok sátrában is folyamatos volt 
az érdeklődés.
– A közel 15 éves hagyományra visszatekintő 
Egyházközségi Majálisból igazi városi cseme-
ge lett 2013-ra. Sokan választották a Belépés 
Családostul sportprogramját: sportszerű, 
küzdelmes, izgalmas meccseken mutathat-
ták meg a gyerekek, a női és a férficsapatok, 
hogy nem véletlen a  futball népszerűsége. 
Köszönet ezért a 300-400 aktív résztvevőnek, 
a  bemutatkozó szakosztályoknak, a  pályát 
biztosító Gödi SE-nek, a büféseknek és a  tá-
mogatóknak. Az emléktorna díjait a Felsőgö-
di Karitász Csoport ajánlotta föl, s  ezt külön 
köszönjük Szajbert Marikának – foglalta össze 
a nap eseményeit Wagner László főszervező.

Atlétika
Gödi érmek a diákolimpiáról
A megyei diákolimpia versenyszámaiban, saját általános iskolájuk 
nevezésében a gödi gyerekek mezei futásban és atlétikában, a gödi 
Piarista Szakképző Iskola tanulói pedig mezei futásban vettek részt.
Az 1-3. helyek tekintetében a  tápiószecsői (Pest megyei) mezeifu-
tó-döntőn Farkas Lilla egyéniben 2., csapatban első; Jakubovich 
Renáta csapatban 2.; Ihllye Katalin és Oláh Gergely csapatban egy-
aránt első lett. A  budapesti (Pest megyei) döntőben, az  V-VI. kor-
csoportosok között Farkas Lilla 1500 és 3000 méteres futásban első, 
súlylökésben második lett.

ágoston Judit unokájával. 
A vasasban röplabdázó, 14 éves Lujza 
példaképnak tartotta nagymamáját  
 Fotó: Róth Tamás

A sportmajálison a legkisebbek is megtalálták 
a kedvükre való szórakozást

Eredmények:
III. Bednárik László Kispályás Futball Emléktorna (14 csapat): 
1. Bednárik család, 2. Bimbó, 3. Trottyosok
Női Kispályás Futball Kupa: 1. Kajakosok, 2. Búzaszemes 
anyukák, 3. Névtelenek.
VUK, Városi Utánpótlás Kupa:
I. kategória: 1. Huzella 4/c, 2. Németh László 3/ab, 3. Búza-
szem/Kalász osztály.
II. kategória: 1. Németh László 2/c, 2. Németh László 2/ab, 3. 
Németh László 1. évf.
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A Gödi SE közgyűlése
Évi, rendes közgyűlését május 15-én a  Huzella Iskola éttermében tartotta 
a  Gödi Sportegyesület. A  dr. Horváth László elnök vezetette esemény fő 
témája a  2012-es esztendőről szóló beszámolók előterjesztése, s  azok el-
fogadása volt. A napirendi pontok között a közhasznúsági jelentés, a mér-
legbeszámoló és a felügyelő bizottság jelentése szerepelt. Az elnök mellett 
természetesen az egyes szakosztályok vezető tisztségviselői is beszámoltak 
az elmúlt esztendőben történtekről. (A városi sportstratégia szempontjából 
kiemelt partnerként működő egyesület eredményeiről a Gödi Körkép folya-
matosan tájékoztatja olvasóit.) 2012-ben a GSE 11 szakosztályában összesen 
610 igazolt versenyző sportolt, ám az egyesület foglalkozásai köré szervező-
dő szabadidős sportolókkal együtt ez a szám a hétszázat is meghaladhatja. 
Az elmúlt esztendőben – elsősorban a TAO-támogatásoknak köszönhetően 
– Alsó- és Felsőgödön is jelentős ingatlanberuházások kezdődtek, amelyek 
a szakosztályok edzései mellett a városi rendezvények számára is új lehető-
ségeket teremtenek. A támogatások lehetővé tették azt is, hogy az egyesü-
let növelhesse a szerződéssel foglalkoztatott szakemberek számát.
A felügyelő bizottság részéről dr. Rudolf László hangsúlyozta: „az egyesület 
az alapszabálynak megfelelően működik, a GSE gazdálkodása szabályos és 
kiegyensúlyozott”.
A közgyűlés végén az  egyesület elnöke „Göd sportjáért” érdemérmet és 
oklevelet adott át kiemelkedő egyesületi munkájáért a  tavaly leköszönő 
kajakos szakosztályvezetőnek, Barazutti Lászlónak. A  korábban neki ítélt 
érdemérmet – szintén a közgyűlésen – vehette át dr. Megyery Csaba, a ko-
sárlabdázók, illetve – a szakosztályi évzáró banketten köszöntött – Schütt 
István, a kézilabdázók korábbi vezetője.
Ide vonatkozó egyesületi hír, hogy tavasszal lemondott labdarúgó-szakosz-
tályvezetői posztjáról Mohai Gábor, akinek utódját később választják meg. 
A feladatokat addig dr. Horváth László látja el.

Vasvári Ferenc

Sárkányhajó
A GSE szakosztályvezetője kétszer is 
dobogóra állhatott a bajnokságon
Fadd-Domboriban rendezték májusban a  sárkányhajósok országos 
bajnokságát. A Senior Open kategóriában induló Vajda Béla, a GSE sár-
kányhajósainak szakosztályvezetője a váci Dunai Sárkányok hajóegy-
ségével 200 méteren arany-, 500 méteren pedig ezüstérmet szerzett.

A „Göd sportjáért” díjazottjai – balról Barazutti László (kajak), dr. Horváth László 
(GSE-elnök) és dr. megyery Csaba (kosárlabda). Schütt István (kézilabda) egy 
későbbi eseményen vette át a díjat, ezért ő hiányzik a képről

Labdarúgás
megyei második a németh 
László Iskola csapata
Gödöllőn rendezték a labdarúgó diákolimpia me-
gyei döntőjét, amelyen a Németh László Iskola má-
sodik osztályos tanulókból álló csapata a második 
helyen végzett. A továbbjutást eldöntő fináléban 
a  gödi gyerekek nagy csatában – a  jelenlévők 
szerint téves bírói döntések után – maradtak alul 
a győztes Szigetszentmiklóssal szemben.
A Bahor Zsolt testnevelő által irányított ezüst érmes 
csapatot Csető Dániel, Horváth Márton, Dankó 
Dominik, Szmejkál Zsombor, Huszti Levente, Kobza 
Gergő, Szilágyi Péter, Dalnoki Áron és Knáb Szabolcs 
alkotta.

Judo
Gorjánácz zsolt a felnőtt 
Eb-n 5. lett csapatban
Negyvennégy ország 360 – köztük 18 magyar – 
versenyzőjével, 14 súlycsoportban Budapesten 
rendezték április végén a felnőtt adidas Judo Eu-
rópa-bajnokságot, amelyen a  magyar válogatott 
tagjaként a 66 kg-osok mezőnyében a Honvéd-Ki-
pex versenyzője, a gödi Gorjánácz Zsolt is tatamira 
lépett.
Az idén 23 éves, korábbi junior világbajnoki ezüst- 
és bronzérmes, U23-as Eb-harmadik, a  2009-es 
felnőtt csapat Eb-győztes sportolója egyéni szám-
ban 2011-ben debütált a felnőttek között. Az idei 
kontinensviadalon már a nyitónapon szőnyegre lé-
pett, de menetelése nem tartott sokáig. A 32 judo-
ka közül nem jutott a legjobb nyolcba. Gorjánácz 
a  hazai közönség előtt a  zárónapi csapatverseny 
során bizonyult sikeresebbnek, ahol a magyar vá-
logatott, a bronzért vívott küzdelmet az ukránok 
ellenében elveszítve végül az ötödik helyen zárt.
Mint dr. Tóth László, a  judoinfo.hu szakportálnak 
nyilatkozva, Gorjánáczot is kiemelve elmond-
ta, örül annak, hogy a  fiataloknak is lehetőséget 
tudtak adni az  Európa-bajnokságon, hiszen ők 
jelentik a jövőt. – Remélem, a legtöbbjüket sikerül 
majd beépítenünk a riói csapatunkba – bizakodott 
a sportvezető.

V. F.

Gorjánácz zsolt (balról az első) korábban az UTE 
versenyzője volt, most a Honvéd-Kipex reménysége 
– úton rió felé Fotó: MJSZ/Horváth György
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Eredmények:
I. helyezett: Lukács István K1 (IV. korcsoport); Báthory Dániel MK1 (I. kcs.); Báthory Dániel–
Velky Donát MK2 (I. kcs.)
II. helyezett: Farkas Lilla K1 (U23); Velky Donát MK1 (I. kcs.)
III. helyezett: Horváth Csenge K1 (IV. kcs.); Sipos Boglárka K1 (III. kcs.); Horváth Krisztina MK1 (I. 
kcs.); MocsáryGergő–Korompai László MK2 (I. kcs.)

Kajak-kenu
Ingyenes iskolai kenu-
oktatóprogramot indított 
a GSE szakosztálya 
A Gödi SE Kajak-kenu Szakosztálya idei új 
projektjeként azon dolgozik, hogy a gödi is-
kolák gyermekeinek ingyen megtaníthassa 
a  kajak-kenuzás és a  vízi közlekedés alapis-
mereteit. 
– A  szakosztály és a  Dunai Vízisport Alapít-
vány képviselői ennek szellemében felvették 
a  kapcsolatot a  három gödi iskola, a  Búza-
szem, a  Huzella és a  Németh László igazga-
tójával.
Felajánlottuk, hogy a Duna-parti településen 
lakó és ott iskolába járó tanulóknak szerve-
zett formában, a  délelőtti testnevelésórák 
keretei között térítésmentesen adjuk át el-
méletben és gyakorlatban a  vízi közlekedés 
és a kajak-kenuzás legfontosabb alapjait. Aki 
pedig szeretné, délutánonként a  szakosztá-
lyi foglalkozásainkon is kipróbálhatja magát 
– fogalmazott Dalnoki Tibor, az alapítvány el-
nöke.
– Az alsógödi Búzaszem Iskola néhány osztá-
lya, testnevelőjük vezetésével már több alka-
lommal is élt a  lehetőséggel. A  gyerekekkel 
ragyogóan tudtunk kenuzni a  dunai kiság-
ban. Június elejére a huzellások programja is 
elkészült, és a  jövőben szívesen látjuk a  Né-
meth László Iskola növendékeit is – tette hoz-
zá Sinkó László, a GSE edzője, a foglalkozások 
vezetője.

V. F.

Kajak
Három versenyző, két érem a szegedi 
világkupa gödi termése
A Szegeden megrendezett Kajak-kenu Világkupán Magyarország 
6 arany-, 8 ezüst- és 4 bronzéremmel az éremtábla élén végzett. A ma-
gyar válogatottban két hajóegységben versenyzett Gödhöz köthető 
kajakos.
Hagymási Réka (egyesülete a  gödi telephelyű MAFC, edzője Makrai 
Csaba) és Horváth Alexandra (EDF DÉMÁSZ) K-2 1000 méteren utasí-
totta maga mögé a  mezőnyt, így aranyéremmel zárt. A  Londonban 
olimpiai ezüstérmet szerző Kammerer Zoltánnal (Grapoplast-Győr VSE), 
Kulifai Tamással (Vasas SC) felálló kajak négyes – melynek további tag-
jai Pauman Dániel és Tóth Dávid (Vasas SC) – 1000 méteren, hasonlóan 
az olimpiához, ezüstérmet szerzett. A versenynapon Áder János köztár-
sasági elnök is megjelent a lelátón. Kammerer, Kulifai és Hagymási egy-
aránt a Gödi SE kajakosaként nevelkedett. 

V. F.

Kajak
GSE-éremhalmozás a tolnai maratonon
Remek formában kezdték az idényt a Gödi SE kajakosai. A tolnai Du-
na-szakaszon rendezett évadnyitó maratonversenyről Sinkó László 
tanítványai összesen 9 érmet hoztak haza.

Kajak
mAFC-ezüst a Hídépítő Kupáról
A fővárosi Hídépítő Kupán a MAFC színeiben Pélyi Dávid tanítványa-
ként versenyző Dolhay Csongor MK1 (törpe – 9 éves – kategóriában) 
500 méteren a 2. helyen zárt.

A búzaszemes gyerekek nagyon élvezték 
a kenuoktatást, az árvíz azonban megtorpantotta 
a június eleji folytatást. A huzellások is jöttek volna...

Hagymási réka (elöl jobbra) a tavalyi, római maraton világbajnokságon 
bronzérmet nyert a felnőttek között. Korábban is sorra hozta az eredményeket 
 Fotó: Luczó Péter
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Kedves olvasóink!
Kérjük, hogy megfejtéseiket minden hó-
nap 25-éig küldjék meg szerkesztőségünk-
nek akár postai, akár elektronikus levélben.

A kiadó postacíme:
Göd Városi Kommunikációs
Nonprofit Kft.,
Gödi Körkép Szerkesztősége,
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail címünk: korkep@god.hu

A helyes megfejtők között ajándékot sor-
solunk ki. A szerencsés nyertest nyeremé-
nyének átvételéről e-mailben, telefonon 
vagy postai úton értesítjük. Kérjük, hogy 
a megfejtéssel együtt küldjék meg nevü-
ket és elérhetőségüket is.

A 2013. május havi számunkban közölt 
rejtvény megfejtése: „Nyári kalandtáborok 
a Dunánál.”

Gratulálunk a helyes megfejtést beküldők-
nek!
A nyertes ezúttal: Sóbujtó Zsigmond.

A Kaméleon Szépségsziget utalványát 
nyerte.

Labdarúgás
GSE utánpótlás-eredmények
U-19
•  Leányfalu SE – Gödi SE 0-14 (gólszerzők: Martin-Gál 4, Vég-

ső 3, Kolok A. 3, Csánki K., Bányász, Török, H. Zováthi Ö.)
•  Dunakeszi Kinizsi – Gödi SE 1-6 (Martin-Gál 2, Csánki K. 3, 

Török)
•  Gödi SE – Dunabogdány SE 14-0 (Csánki K. 3, H. Zováthi Ö. 

2, Bányász 2, Végső 2, Kiss 2, Csánki A., Mangold, Burger)
•  Perbál SC – Gödi SE: 0-1 (Burger)
•  Gödi SE – Mogyoród KSK 12-1 (Martin-Gál 3, Kolok A. 3, 

Csánki K. 2, Gánti, Török, Végső, Burger)

U-17
•  Gödi SE – Őrbottyán (U19) 2-6 (Csánki, Horpácsi)
•  Kosd SE (U19) – Gödi SE 1-3 (Ráth, Farkas, Balázs B.)
•  Gödi SE – Vác VLSE 1-4 (Ribényi)
•  Gödi SE – Dunabogdány 18-0 (Horpácsi 5, Junghaus 3, Ger-

gely 3, Farkas 3, Máthé 2, Klein, Haczay)
•  Veresegyház VSE – Gödi SE 2-1 (Horpácsi).
•  Gödi SE – Vác Deákvár SE 10-0 (Horpácsi 2, Ribényi 2, H. 

Zováthi B. 2, Pivarnyik 2, Máthé, Illésy)

U-15 
•  Gödi SE – Verőce SE 23-0 (Ribényi 7, Budai 6, H. Zováthi B. 3, 

Sebő 4, Csordás 2, Illésy)
•  Galgagyörk SE – Gödi SE 4-6 (Ribényi 3, Illésy 2, Budai)
•  Gödi SE – Isaszeg SE 12-0 (Ribényi 3, Budai 3, H. Zováthi B. 

3, Csordás, Sebő, Ráth)
•  Vác VLSE – Gödi SE 8-1 (Ribényi)

U-13
•  Gödi SE – Verőce SE 2-1 (Ráth, Lukács)Vác VLSE – Gödi SE 

2-2 (Ráth, Fekete)
•  Gödi SE – Dunakeszi Kinizsi 6-1 (Kukucska 3, Ráth, Székely, 

Nyírő)
•  Gödi SE – Erdőkertes SE 15-0 (Kukucska 4, Ráth 3, Székely 3, 

Fekete 2, Nyírő, Szabó, Király)

A csapatok értékelésére természetesen a bajnokság befeje-
zése után kerül sor.

Röplabda
megyebajnok a Huzella Iskola 
lánycsapata
A IV. korcsoportos lányok versenyében megyebajnok lett a Huzella 
Iskola csapata, maguk mögé utasítva a megyedöntőn Gödöllő, Érd, 
Taksony, Szigetszentmárton és Budakeszi együttesét. A tornán, Pest 
megyében 17 csapat indult. A selejtezőket és a megyedöntőt egya-
ránt veretlenül zárták a gödiek, s egyúttal megszerezték az indulási 
jogot az országos elődöntőre – amelyre lapzártánk után kerül sor –, 
ahonnan pedig az országos döntőbe jutás a cél.
A csapatot Dobor Réka 8.c, Kukucska Rebeka 8.c, Szabó Borbála 8.c, 
Mayer Nikolett 8.c, Törő Tímea 7.b, Stetina Dóra 7.a, Göndös Dorottya 
7.a és Dalnoki Lilla 6.c osztályos tanulók alkották.
A III. korcsoportos lányok is a megyedöntőig meneteltek: a csapat 
Taksonyban bronzéremmel zárt. Ebben a  korcsoportban 23 Pest 
megyei csapat állt rajthoz. A területi döntő második helyéről jutot-
tunk tovább a 7 fős mezőnyből. 
Az együttes tagjai: Nagy Kinga 6.a, Papp Noémi 6.a, Dalnoki Lilla 6.c, 
Szakács Edina 7.d, Petrovánszki Julianna 6.b, Farcádi Szabina 6.b, Tóth 
Zsófia 6.c, Huszár Dóra 5.d, Marschalek Eszter 6.c és Tuza Vivien 7.b.

Tar Bertalan csapata az országos elődöntőbe került


