
Labdarfg5s
Az ifik listavezet6k
a bajnoksiigban
A Gitdi 5E utiinp6tlSs-labdarig6i sz6m6ra is
javiiban zajlanak a bajnoks5g 6szi fordul6i.
Az eredm6nyekr6l Pat6 G6bor utdnp6tl6s-ve-
zet6 adott tiijekoztatiist.
,,Bravfros gy6zelemmel kezdett most alakult
U-15-Os serdtil6 l.-es csaoatunk. Els6 ellenfe-
liink a koriibban veretlen, a bajnoks5g els6
hely6n tany6z6 Dunakeszi Kinizsi csapata volt.
Fiataljaink az eg6sz merk6zds folyam6n hatal-
mas akarattal 6s elsz6ntseggal harcolva meg-
szerezt6k els6 gy6zelm0ket a bajnoksiigban.
Ut6np6tl6scsapataink pdr fordul6val az 6szi
6vad v69e el6tt j6 helyen iillnak. Az U-]9-es
ifik els6, az U{7-esek m6sodik, az Ul5-os ser-
d0l6k - n6gy m6rk6z6ssel kevesebbetjiitszva
- hatodilr az U-13-asok szint6n a m6sodik po-
zici6t foglaljiik el a tabel16n" - foglalta ossze
Pat6 G6bor.

v. F.

Eredm6nyek:
U-19 ifr l.: 66di SE - Budajen6 KSK: 6-l (g6lszetz6k: Ctdnki
K, 4 Mattin-Gdl, Cstinki A);Vic Dedkvdt SE - Giidi SE: 1-4
(Mangold 2, Tdrdk, Buryel;
Gddi SE - Visegftd SE: 5-0 (Burget 2, Kolok 8,, Mattin-Gdl,
Csdnki);
U-17 ifi .: Giidi SE - Dunobogddny SE l8-0 (Mattin-Gdl4,
Geryely M. 4, Kolok B, 3, Tijtdk 3, Kolok G., Szekercs, Kiss,
Bohizs M);
Gddi SE - SZE-FI: 0-0;
Gddi SE - Vdc VLSE: 5-1 (Tiiraik 2, Mdrtin-Gdl, Kolok 8.,
Szekeresl
G6di SE - Piliscsaba SE: 210 (Gdnki K. 8, Mattin-Gdl 4,
Szekerct 3,Tijt6k, Kolok 8., Mongold, Buiget, Kiss, Hotpdcsi)
U-15 sediili I. Mogyot^di KSN - Gddi SE 3-0;
Giidi SE - Hdvizgyii* SE: 3-3 (BercnczeL Ealdzs M.,.i6zsa);
U-13 tetdiil1 ll.: Gitdi SE - Vdc Dedkvtit SE: 7-0 (Lugosi 2, Riz,
Kukucska, Lukdcs, ldty, Rdth);
Giidi SE - Dunokeszi Knizsi: 3-2 (Budai, Geryely M,, H.
Zovdthi);
Gddi 5E - Acsoi SC 7-0 (Kukucska 2, l6y 3, Lugosi, i)ngdl,
Dunokeszi Vasutos - Gddi SE: 3-3 (Riz, llldsy, Kukucsko);
Giidi SE - Erd5kertes SE: 12-0 ( Esy 4, Kukuctka 3, Lukdcs,
Tolnoi, Rtith, Petsel, 6efue0,
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SPORT-t

lskolai sport
2011 m6tert futottak a giidi piaristiik
A Magyar Diiksport Szovets6g 6ltal meghirdetett sportnapot szer-
vezett a Piarista szakk6pz6 lskola, Gimn6zium 6s Kol169ium szeptem-
ber v6gdn. A programban labdar[g5s - benne taniir-diiik m6rk6z6s
-, tollaslabda, okolvivds, asztalitenisz ds futds is szerepelt.
,,A d6li harangz0g6sra inditott 2011 m6teres fut6s nagy sikert ara-
tott, s a tan6rokkal egyiitt tdbb mint szdzan szerettek volna min€l
jobb id6t el6rni. A sportnap m6sik csucspontja az er6m616 verseny
volt]. a 14-20 6ves di6kok 6ridsi lelkesedessel m6rt6k dssze fizikai
erejuket. A sport Unnepe volt ez a k6t 6s f6l 6ra: a tanSrok harmada
beSllt a gyerekek kiize mozogni.26 iskolai dolgoz6 segitett a ren-
dez6sben, s az igazgat6helyettesek b0szk6n adtdk 5t a diakat. E
sportnap j6 lehet6s6g volt arra is, hogy a szorong6, gdtlSsos, oly-
kor h6tt6rbe szorul6 fiUk kdz0l tdbben is dobog6ra Sllhassanab ami
siker6lm6nyt, dnbizalmat adhatott nekik. M69 a kovetkez6 h6ten is
t6ma volt mind a tan6rok, mind a didkok kor6ben a sportverseny,
s a koll6g;ik k<izfil t6bben megfogalmaztiik, hogy ez a n6h5ny 6ra
sokkal t0bbet adott a gyerekeknek, mint egy tanteremben eltoltdtt
d6lel6tt" - fogalmazott Wagner L5szl6 testneve16.

B(zaszem-kupa tizenegyedszer
Tizenegyedik alkalommal rendezt6k okt6ber 8-6n az als6godi kis-
erd6ben a Brizaszem-kupdt. A sportnap az als6godi iskola leg16-
gebben 616 hagyominyai kdz6 tartozik. A programban mezei fu-
tds - 6vodiist6l a feln6ttekig - 6s kislabda-hajitiis is szerepelt, a f6
mrisorsz6m pedig a labdar(96-kupa volt, amelyre ndgy, vegyes 6s
nagy ldtsziim[ (sokcser6s) csapat (gyerekek 6s feln6ttek) nevezett.
A v6ndorkupiit v69Ul a ,,Mi" nevo csapat nyerte.

Baranta-gy6zelem Budapesten
RemekUl szerelt a B[zaszem lskola Baranta csaoata az okt6beri orszS-
gos viadalon, Budapesten. Orosz BoglSrka, Orosz Levente 6s Cs6sza
Barnabis a csik6-korosztSly arany6rmese lett, Tihanyi Patrik6s Cs6sza
Hajnal bronzermet kapott. A BUzaszem Baranta aj6 egy6niteuesitmd-
nyeknek koszonhet6en 20 egyuttes kttztil csapatban is els6 lett, igy
elhozt6k az orsziigos verseny nagykup;jdt is. A fi'ik-16nyok birk6zis-
ban, szablyavivdsban 6s Ugyess6gi p6lydn - benne botforgatiis, ostor-
pattogtatds, ijdszat, viirmdszds, futds - m6rt6k dssze tuddsukat.


