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A torna fõvédnöke: Orbán Viktor

A torna védnökei: Szûcs Lajos

Czerván György

A torna házigazdája: Kocsi János

A torna fõ támogatója:
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Nagykáta Városi Sportcsarnok

2009. február 7-8.
(szombat - vasárnap)

Nagykáta Városi Sportcsarnok

2009. február 7-8.
(szombat - vasárnap)
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SZÁJHIGIÉNIA | HERPESZ, PATTANÁSOS BÕR, SEBEK, ESZKÖ-
ZÖK FERTÕTLENÍTÉSE. A Hyperol tabletta az éltetõ oxigén erejével gyõz

le minden ismert baktériumot, vírust, gombát és parazitát. Jódérzékenyek

is használhatják, nem allergizál. Bõvebb információ: www.hyperol.hu

A HYPEROL MINDEN

KÍVÁNSÁGÁT TELJESÍTI!

TERMÉSZETES FERTÕTLENÍTÉS

AZ OXIGÉN EREJÉVEL...

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY

KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT,  GYÓGYSZERÉSZÉT!

Vény nélkül kapható hidrogén-peroxid hatóanyagú gyógyszer. Gyártó: Meditop Kft.
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Tisztelt Sportoló Barátaim! Kedves Vendégeink!

Pest megye nevében sok szeretettel köszöntem Önöket! Örömmel tölt el, hogy immár sokadik alkalommal

láthatjuk vendégül a Kárpát-Meditop Kézilabda Kupát. Nem mindennapi sporteseménynek lehetünk

tanúi, igazi összmagyar találkozóról van szó bizonyítva, hogy a sport határok nélküli. Külön köszöntöm a

magát megmérettetõ klubokat, az erdélyi Sepsiszentgyörgy csapatát, Felvidékrõl Naszvadot és Gútát, a

Vajdaságból Adát, és nem utolsósorban a Pest megyei Abonyt és Tápiószelét.

Egykori kézilabdázóként is köszönöm, hogy a kupa védnöke lehetek, a mai napig eme nemes sport

szurkolója vagyok, és még mindig nagy átéléssel nézem a magyar kézilabda csillogását. Köszönet illeti

Nagykátát is, hogy otthont ad a mérkõzéseknek. Külön örömet jelent, hogy már az új városi

sportcsarnokban zajlanak a küzdelmek.

A Pest Megye Közgyûlése elnökekén, a hagyományainkhoz hûen, idén is külön kupát ajánlok fel a legjobb

Pest megyei játékos részére. Nekünk is fontos ugyanis, hogy legjobb sportolóinkat méltón jutalmazzuk,

hiszen tevékenységükkel követendõ példát mutatnak az emberek felé.

Külön öröm számomra, hogy ez a nívós verseny, a fennállásának ezer éves évfordulóját ünneplõ Pest

megye Millenniumi rendezvénysorozatának része lett! Arra kérem vendégeinket, hogy jöjjenek máskor is,

minél többet hozzánk! Pest megye tárt karokkal, nyitott szívvel, sokszínû kulturális és sportprogrammal,

változatos tájakkal, jó borokkal és finom étkekkel, hagyományos vendégszeretettel várja Önöket

Minden résztvevõnek sportszerû játékot, a szervezõknek minél több szurkolót, a nézõknek pedig izgalmas

mérkõzéseket kívánok!

Megyeháza, 2009. január 12.

Dr. Szûcs Lajos

Elnök Pest Megye Közgyûlése

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Nagy örömmel fogadtam el a Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi nõi kézilabdatorna társvédnökségére

való felkérést. Egyrészt, mert bár számos társadalmi-, kulturális- és sporteseménynek lehettem védnöke,

nemzetközinek még nem. Másrészt a sport mindig is közel állt és áll hozzám, ezen belül a nõi kézilabda az

egyik kedvencem. Továbbá nagyon fontosnak tartom a határon túli magyarsággal való mindenféle kapcsolat-

tartást, a Kárpát-medencei magyarság kohéziójának erõsítését. Erre ez a torna kiváló alkalom lehet.

Az sem közömbös számomra, hogy választókörzetem központja, Nagykáta adhat otthont ennek

a rendezvénynek, megmutathatva ezzel magát és gyönyörû új sportcsarnokát.

Kívánom, hogy ez az esemény sikeres legyen, a sportolóknak sportszerû és eredményes küzdelmet,

a közönségnek jó szórakozást kívánok.

Czerván György

országgyûlési képviselõ

FIDESZ MPSZ

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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2008. december 15-tõl egy új idõszámítás kezdõdött

Nagykáta sportjában. Az új minden igényt kielégítõ

sportcsarnok mûködtetésére Nagykáta Város Önkor-

mányzata egy nonprofit kft-t hozott létre. Nagy öröm,

hogy a Káta Sport Non profit Kft. dolgozóiként mi

szervezhettük Nagykáta elsõ nemzetközi tornáját. Azt

szeretnénk, hogy sok fiatal kapjon kedvet a kézilabdá-

hoz és megerõsödjön a nagykátai kézilabda sportág.

Reméljük, ezzel egy hagyomány teremtõdik, amelyben

számunkra legnagyobb érték az, hogy széles társa-

dalmi összefogásban valósulhatott meg ez az esemény.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a bizal-

mát és támogatását.

Káta Sport Non profit Kft.
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Szeretettel köszöntöm a Tápió kistérség központjának Nagykáta városának vendéglátójaként az ide érkezõ

Kárpát-Meditop Kupa minden résztvevõjét. Régóta vártuk azt a pillanatot, amikor egy szép, új, nemzetközi

versenyek lebonyolítására is alkalmas sportcsarnokban határainkon túlról érkezõ sportolókat is fogadhatunk.

Az pedig külön megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy ez az esemény nemcsak a csapatok teljesítményét

mutatja, bajnoki mérkõzésekre a felkészülést szolgálja, hanem az egységes nemzettudat építéséhez is

hozzájárul. Üdvözlöm tehát a nevezõ csapatokat, játékosokat, és vezetõiket. Múlt év decemberében indult

el a labda a Városi Sportcsarnok küzdõterén, s most a Nemzetközi Nõi Kézilabda Torna igényes

megrendezésével kezdjük az új évet. Mint házigazda, remélem a csarnok lelátói megtelnek majd szurkolókkal,

érdeklõdõkkel, jó hangulatot teremtve a nemes küzdelemhez. A sport tevékenység és minden egyéb

verseny csak átgondolt egymásra építkezõ formában, az önkormányzat, a lakosság és szponzorok

segítségével valósítható meg településünkön is. Õszintén remélem, hogy újra és újra visszatérnek majd

városunkba az ideérkezõk, ami a szervezõk jó munkáját és az itt élõk vendég szeretetének elismerését

jelenti számunkra.

Kedves Sportbarátaink!

A város vezetõjeként a szervezõk és a rendezõk nevében a torna ideje alatt sok sport sikert kívánok.

A Kárpát-Meditop Kupa küzdelmeire nevezõ csapatoknak köszönjük, hogy részvételükkel megtiszteltek

bennünket.

Kocsi János

polgármester

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
N
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A Budapesttõl alig 40 km-re fekvõ Tápió-vidék központja Nagykáta –

mely ez évben ünnepli várossá avatásának 20. évfordulóját – lélekszáma

több mint 13 000. A térség, ahol mintegy 70 000 ember él a Közép-

magyarországi régió legizgalmasabb, de még kevésbé ismert térsége.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 1998-

ban létrehozta a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi

Körzetet. Nagykáta a vonzáskörzet igazgatási,

kulturális, kereskedelmi, banki és egészségügyi

központja. 1998-ban megépült a termál strand-

fürdõ, a termálkút vizét 2002. februárjában

„KÁTAVÍZ” néven gyógyvízzé nyilvánították.

Ez a természeti kincs alapozza meg terveinket,

hogy a gyógyturizmus új célpontjaként kiaknáz-

zuk a meglévõ adottságainkat. A felmérések,

amelyet a fürdõvendégek körében végeztünk

mutatják, hogy nem csak Nagykáta város kör-

nyezetében élõk, hanem a budapesti, illetve

külföldi vendégek is ismerik strandunkat és

szívesen látogatják. A fejlesztések, amelyek már

megvalósultak (sportcsarnok, a város központi

parkjának átépítése, stb.) s az épülõben lévõ

tájház, melyet szintén a strandfürdõ mellé

terveztünk jól szolgálják céljainkat, és az ide érkezõk igényeit. Városunk

önkormányzatának elképzelése, hogy ezen a

területen a létesítmény és a környezet adta

lehetõségekre épülõ gyógyító, pihenõ,

szórakoztató, rekreációs központot alakítson

ki. Várjuk olyan befektetõk jelentkezését, akik

terveink egyes részeit, vagy egészét meg-

valósítani készek, s mi örömmel vállaljuk velük

az együttmûködést a megvalósítás érdekében.

Helyi, országos és nemzetközi forrásokat

szeretnénk bevonni városunk kedvezõ adottságainak tovább fej-

lesztéséhez. Amennyiben e rövid ismertetõ felkeltette érdeklõdését e

csodás vidék iránt látogasson el hozzánk, mindenkit szeretettel várunk.

Kocsi János

Nagykáta város polgármestere

NAGYKÁTA               VÁROSRÓL
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VERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:

Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása. Felkészülés a tavaszi bajnoki fordulók mérkõzéseire. Tisztelgés a  44
évvel ezelõtt világbajnokságot nyert nõi válogatott játékosai és az „exkapitány” Török Bódog elõtt.

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:

„A” csoport „B” csoport
1. Abony 1. Sepsiszentgyörgy (Erdély)

2. Ada (Vajdaság) 2. Naszvad (Felvidék)

3. Gúta (Felvidék) 3.  Tápiószele

BEMUTATÓ MÉRKÕZÉSEK:

Nosztalgia Válogatott – Nagykátai Senior Válogatott
(nõi kézilabda mérkõzés)

Olimpikonok – HÍR TV válogatott
(kispályás labdarúgó mérkõzés)

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

MEDITOP Gyógyszeripari Kft.

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban a Nagykáta Városi Sportcsarnokban. 2009. február 7-8.

VERSENYBIZOTTSÁG TAGJAI:

Ócsai Attila, Horváth István, Puskás Ottó

A TORNA FÕVÉDNÖKE: ORBÁN VIKTOR – a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Elnöke

A TORNA VÉDNÖKEI: SZÛCS LAJOS – Pest Megye Közgyûlésének Elnöke

CZERVÁN GYÖRGY – Országgyûlési Képviselõ

A TORNA HÁZIGAZDÁJA: KOCSI JÁNOS – Nagykáta Város Polgármestere

VERSENYKIÍRÁS

musorfuzet 2009.PM6 11/26/2014, 5:32 PM10



11

A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

A torna „A kézilabdázás verseny- és játékszabály elõírásainak” megfelelõen kerül lebonyolításra, nyolc
csapat részvételével. 2x4-es csoportban, körmérkõzés, majd a második nap kerül sor a helyosztókra
a csoportban elért helyezések szerint I/1-II/1 stb. Sportorvosi igazolás kötelezõ!

JÁTÉKIDÕ:

2x30 perc – 10 perc szünet

HELYEZÉSI SORREND:

Az érvényben lévõ MKSZ Verseny- és játékszabályok szerint.

FEGYELMI ELJÁRÁS:

Az a játékos, vagy hivatalos személy, akit a mérkõzés játékvezetõi kizártak, vagy véglegesen
kiállítottak, kizárja magát a torna további mérkõzéseirõl.

DÍJAZÁS:

Orbán Viktor által alapított Vándor-díj a gyõztes csapat számára. Serleg minden csapat részére.

KÜLÖNDÍJAK:

A legjobb kapus, gólkirálynõ, legtechnikásabb hazai és határon túli játékos, legjobb Pest megyei játékos
kupát kap. A díjakat felajánlotta: Orbán Viktor, Szûcs Lajos, Czerván György, Kocsi János.

ZÁRADÉK:

Minden olyan esetrõl, amirõl ezen versenykiírás, sem a „Kézilabdázás Szabálykönyv” c. kiadvány
nem intézkedik, a Versenybizottság dönt.

musorfuzet 2009.PM6 11/26/2014, 5:32 PM11
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY

KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT,  GYÓGYSZERÉSZÉT!

Vény nélkül kapható nátrium-dihidrogén-foszfát-dihidrát és vízmentes nátrium-hidrogén-szulfát hatóanyagú gyógyszer.

Optimális
gyomor pH.

Se kevesebb,
se több!
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ÉGETÕ ÉRZÉS, PUFFADÁS...?
Az Optacid más, ismert szerekkel ellentétben

nem növeli a gyomor pH-értékét a normális szint

fölé. Jelentõs puffer-kapacitásával intelligens

módon képes mind a túl savas, mind a savhiányos

állapoton addig változtatni, amíg a gyomor pH-

értéke el nem éri az egészséges szintet, ahol

a komfortérzés és az emésztés is optimális.

OPTACID – A GYOMOR ANGYALA G
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2009. FEBRUÁR 7. SZOMBAT

09.00 Abony - Ada
10.30 Ünnepélyes Megnyitó

Kocsi János Nagykáta Város Polgármestere
11.15 Sepsiszentgyörgy – Naszvad
12.45 Ada – Gúta
14.15 Naszvad – Tápiószele
15.45 Gúta – Abony

17.15 Tápiószele – Sepsiszentgyörgy

19.00 BEMUTATÓ MÉRKÕZÉS
Nosztalgia Válogatott – Nagykátai Senior Válogatott

2009. FEBRUÁR 8. VASÁRNAP

09.00 mérkõzés az 5-6. helyért
A csoport 3. helyezettje – B csoport 3. helyezettje

10.45 mérkõzés a 3-4. helyért
A csoport 2. helyezettje – B csoport 2. helyezettje

12.30 DÖNTÕ
A csoport 1. helyezettje – B csoport 1. helyezettje

14.00 BEMUTATÓ MÉRKÕZÉS
Olimpikonok – HÍR TV válogatott (kispályás labdarúgó mérkõzés)

15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés
a díjakat átadja: Szûcs Lajos (Pest Megye Közgyûlésének Elnöke)

Czerván György (Országgyûlési Képviselõ)
Kocsi János (Nagykáta Város Polgármestere)

PROGRAMPROGRAM
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A Nosztalgia Válogatott alapítója Tóth Harsányi Borbála abból a célból hozta létre a csapatot, hogy azok
a lányok, asszonyok akik a profi játékból kiöregedtek levezetésként terembajnokságban tudjanak játszani.
1989-ben Veterán Olimpián vettünk részt két csapattal, ahol az elsõ csapat I. helyezett lett, míg a második
csapat a III. helyezést szerezte meg. 2003.-ban az elsõ Veterán Európa Bajnokságon az elsõ csapat
aranyérmet szerzett, míg a másik csapat az V. helyet érte el.

A CSAPAT JELENLEGI ÉS KORÁBBI TAGJAI:

Lelkes Miklósné sz. Thomann Rozália: 174-szeres válogatott, olimpiai és vb bronzérmes

Tóth Harsányi Borbála: 170-szeres válogatott, olimpia és vb bronzérmes

Fleck Ottóné: 120-szoros válogatott, világbajnok, veterán olimpiai bajnok, edzõ

Szõke Lászlóné: 113-szoros válogatott, világbajnok, veterán olimpiai bajnok

Polster Mária: 78-szoros válogatott, vb bronzérmes, veterán olimpiai bajnok, edzõ h.

Kocsis Lászlóné: 53-szoros válogatott, vb bronzérmes, veterán olimpiai bronzérmes

Gálhidi Nagy Zsuzsa: 53-szoros válogatott, veterán európa bajnoki bronzérmes

Ihász Mária: 53-szoros válogatott, vb bronzérmes, veterán európa bajnoki bronzérmes

Tõke Károlyné: 35-szörös válogatott,

Ceglédi Margit: 25-szörös válogatott, veterán olimpiai bronzérmes

dr. Balogh Sándorné: vb bronzérmes

dr. Fehér Györgyné: veterán olimpiai bajnok, veterán európa bajnoki bronzérmes

Zubor Gáborné: veterán olimpiai bajnok, szakosztály vezetõ

Bajcsevencsev Ivánné: veterán olimpiai bronzérmes

Vörös Jánosné: veterán olimpiai bronzérmes

Tóth Józsefné: veterán olimpiai bronzérmes, veterán európa bajnoki bronzérmes

Bertha Valéria: nosztalgia válogatott, veterán európa bajnoki bronzérmes

Brányi Erika: 25-szörös válogatott, veterán olimpiai bajnok, veterán európa bajnoki bronzérmes

Somogyi Annamária: veterán olimpiai bajnok, veterán európa bajnoki bronzérmes

Ványi Gabriella: nosztalgia válogatott

Pataki Lászlóné: nosztalgia válogatott

Bánné Horváth Gizella: veterán európa bajnoki bronzérmes

Németh Lászlóné: nosztalgia válogatott

Kovácsné Tamási Judit: nosztalgia válogatott

Bozsár Krisztina: nosztalgia válogatott

Setényi Márta: nosztalgia válogatott

Horváthné Szerényi Mária: nosztalgia válogatott

Giglerné Repnik Zsuzsa: veterán olimpiai bajnok, veterán európa bajnoki bronzérmes

Briznai Margit: nosztalgia válogatott

Horváth Tünde: nosztalgia válogatott

Sinkovits Lászlóné nosztalgia válogatott

Farkas Edit nosztalgia válogatott

Solti Katalin veterán európa bajnoki bronzérmes

Rácz Éva nosztalgia válogatott

Szabados Zsuzsa veterán európa bajnoki bronzérmes

Bosnyák Ágnes veterán európa bajnoki bronzérmes

Ennek a csapatnak 12 évig volt edzõje Török Bódog, volt szövetségi kapitány (1955-1978), aki 303
mérkõzésen ült a nõi válogatott kispadján. 1965-ben világbajnokságot, míg 1976-ban olimpiai bronzérmet
nyert a válogatottal. Számtalan meghívásnak tettünk eleget ezen idõ alatt, a határon innen és túli
településeken. A MEDITOP Kupa hosszú történetének állandó résztvevõi vagyunk. Sajnos „extrénerünk”-
nek egészségi állapota miatt át kellett adnia a stafétabotot, s azóta az edzéseinket Fleck Ottóné koordinálja.

Zubor Gáborné
szakosztályvezetõ, többszörös magyar bajnok

MEMORANDUMMEMORANDUM
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Idestova 10 éve annak, amikor egy közös foci alkalmából megfogalmazódott a csapat tagjaiban, hogy
milyen jó lenne, ha komoly tornákon is megmutathatnánk, hogy mi is szeretjük a focit! Természetesen ez
nem megy másként, csak amennyiben komolyan készülünk is a megmérettetésekre. Gyorsan kerestünk
még egy alkalmat minden héten, hogy megfelelõ „edzés szám" legyen a lábunkban és a fejünkben.

Persze a csapat összetétele is nagyon fontos, így megkerestük azokat a haverokat, akik nem jártak közénk
hetente és rádumáltuk Õket, hogy csatlakozzanak, vagy amennyiben lesz meghívásunk, jöjjenek velünk
játszani!

Mára 20-25 „igazolt" játékosunk van, akik lelkesen készülnek, illetve örömmel veszik a meghívásokat!

Úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk, mert az elmúlt 4-5 esztendõben több tornagyõzelem jelzi
utunkat. Sikeresen, de ami a legfontosabb, lelkesen vettük fel a küzdelmet a profikkal is.

A csapat tagjai mind „kivénhedt" sportolók, akik olimpiákon, világ és Európa-bajnokságokon mutatták
meg sportágaikban, mire képesek. Összeszámoltuk az aranyérmek számát és úgy gondolom, hogy a 345
elsõ hely nem rossz teljesítmény!

Tudom, hogy ez nem a labdarúgásban született, de kajakban, ökölvívásban, öttusában, vívásban, birkózásban,
asztaliteniszben – és még sorolhatnám a sportágakat – sem rossz teljesítmény!

Mi csak szeretjük a focit, mert lételemünk a sport a mozgás és nem tudtunk, nem akartunk elszakadni
tõle!

Úgy gondoljuk, hogy erre a legalkalmasabb a világ legkedveltebb JÁTÉKA: A FOCI!

A CSAPAT TAGJAI:

Gyulai Zsolt – olimpiai bajnok kajak
Kálnoki Kiss Attila – világbajnok öttusa
Kovács Norbert – utánpótlás válogatott foci
Hesz Máté – KEK gyõztes vízilabda
Kristóf András – magyar bajnok vízilabda
Virág Lajos – olimpikon (2004-2008) birkózó
Tóth A. Péter – utánpótlás válogatott vívó
Zwikl Dániel – TOP 12 gyõztes asztaliteniszezõ
Fábián László – olimpiai bajnok öttusázó
Kovács István Kokó – olimpiai bajnok ökölvívó
Noszály Sándor – teniszezõ

OLIMPIKONOKOLIMPIKONOK
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TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Fõ támogató:

Meditop Gyógyszeripari Kft.
(a torna alapítója)
www.meditop.hu

Kiemelt támogatók:

Támogatók:

PHARMA PRESS | GERE ATTILA BORÁSZ | TIFFÁN PINCÉSZET

DOMINIQUE CARPENTER RENDEZVÉNYSZERVEZÕ KFT. | SIKI ANDRÁS BORÁSZ

RAPIDÓ KFT. | TAKLER PINCÉSZET  | FAVORIT 21 KFT.

GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT. | BAZÁRSORI VIRÁGÜZLET

AGATHERM BT. | TÁPIÓMENTI TÖMEGSPORT ALAPÍTVÁNY

HAMAR BARKÁCS KFT. | KOCH TÜZÉP | FLEX GYM | KÁTA GSM

AGONÁCS ÉS FIA KFT. | TÁPIÓSZELE ÖNKORMÁNYZATA | LÕRINCZI VERONIKA

KÁTA COMPUTER | ZEPTER | VONNÁKTRANS KFT. | TERÉK BÚTORSZALON KFT.

AKAMOTO CREATÍVE, DESIGN & CONSULTING

Nagykáta Város
Önkormányzata

Pest Megye
Önkormányzata
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Egyedülálló, szabadalmazott

kettõs hatóanyagtartalmának

köszönhetõen rendkívül

hatékonyan és kíméletesen

szünteti meg a nátha

kellemetlen tüneteit.

Bõvebb információ:

w w w.nasopax .hu
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AZ EGEGEGEGEGYETLENYETLENYETLENYETLENYETLEN ORRSPRAY, KETTKETTKETTKETTKETTÕSÕSÕSÕSÕS HATÓANYAG-

TARTALOMMAL, MÁR HÁROMHÁROMHÁROMHÁROMHÁROM ÉVES KORTÓL

NASOPAX®

o r r s p r a y

A  KO C K Á Z AT O K R Ó L  É S  M E L L É K H ATÁ S O K R Ó L
O LVA S S A  E L  A  B E T E G TÁ J É KOZ TAT Ó T  VA G Y  K É R D E Z Z E

M E G  K E Z E L Õ O R V O S ÁT,  G Y Ó G Y S Z E R É S Z É T !

Vény nélkül kapható bromhexin-hidroklorid és oximetazolin-hidroklorid hatóanyagú gyógyszer.
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