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TÁJÉKOZTATÁS
A Fidesz Karcagi szervezetének képviselői segítséget szeretnének nyújtani idős, beteg, 

mozgássérült, illetve gyermeküket egyedül nevelő lakótársainknak a fűnyírásban.
Kérjük, aki szeretné, hogy térítésmentesen lenyírjuk háza előtt a gyepet, keresse személye-

sen, vagy hívja: 
 1. körzet  Molnár Pál, Karcag, Szegfű u. 8. 06-30-2063327
 2. körzet Kovács Sándor, Karcag, Táncsics krt. 23. 06-30-6908103
 3. körzet Kovácsné Kerekes Katalin, Karcag, Kazinczy u. 10/a. 06-30-8501848
 4. körzet Gyurcsek János, Karcag, Ady E. u. 64/b. 06-30-2797930
 5. körzet Dobos László, Karcag, Kuthen u. 2. 06-30-5350764
 6. körzet Karcagi – Nagy Zoltán, Karcag, Kuthen u. 7. 06-20-9579091
 7. körzet Csányi Sándor, Karcag, Kisújszállási u. 137/c. 06-30-6551115
 8. körzet Pánti Ildikó, Karcag, Erkel F. u. 3/a. 06-30-2400413
Keressen bennünket, és megoldjuk a fűnyírási gondját!
Üdvözlettel:

FIDESZ – MPSZ KARCAGI CSOPORTJA 

Kosárlabda

2012. április 14-én is-
mét megrendezésre került 
Szepesváry Gábor gimnáziumi 
testnevelő, Fair-play Díjas, Pro 
Urbe Díjas kosárlabdaedző tisz-
teletére a Senior Emlék Torna, a 
Karcagi SE Kosárlabda Szakosz-
tálya szervezésében.

Az idén 4 női, 7 férfi és 3 
nosztalgia csapat mérkőzött 
meg rendkívül nagy érdek-
lődés kíséretében. Az ország 
majd minden pontjáról érkez-
tek Senior csapatok, hogy „Ga-
bi bácsi” tiszteletére és a kosár-
labda sport szeretetéért össze-
mérjék erejüket. A rendezvény-
re egykori tanítványai, kollégái, 
barátai is érkeztek, hogy részt-
vevői legyenek a programnak. 
A délelőtti megemlékezésen dr. 
Fazekas Sándor országgyűlési 
képviselő, Földművelési és Vi-
dékfejlesztési Miniszter, a Kar-
cagi SE elnöke valamint Do-
bos László Karcag Város pol-
gármestere méltatta és ismer-
tette Szepesváry Gábor életútját, 
munkásságát.

Ezt követően a Sportcsar-
nok emeleti folyosóján kiállított 
üveges szekrénynél, Gabi bácsi 
emlékfalánál koszorúztak és ró-
hatták le tiszteletüket a résztve-
vők.

A Sportcsarnokban a délelőt-
ti selejtezőkön rendkívül ba-
rátságos, néha szikrázóan ke-
mény, de sportszerű és jó han-
gulatú mérkőzések zajlottak. 
Különösen a Nosztalgia csapa-
tok találkozói vonzották a néző-
ket. Jó volt látni az egykor még 
aktív karcagi játékosok „fiata-
labb-idősebb” párharcát. De re-
mek hangulatú és látványú volt 
az OLAJ+50-Karcag összecsa-
pás is. Látványosság nemcsak a 
palánkok alatt a teremben, ha-
nem azon kívül is volt: Rácz La-
jos mesterszakács- zöldségszob-
rász bemutatója és a gulyás el-
készítése, majd elfogyasztása.

A délutáni programban az 

elődöntő és a helyosztó mérkő-
zések során a Női csapatoknál a 
Nyíregyháziak egyik legjobb já-
tékosuk sajnálatos sérülése el-
lenére is viszonylag könnyedén 
nyertek. A Férfiaknál a „nem is 
oly rég” még NB. II-ben is sze-
replő Karcagiak szerezték meg 
a győzelmet, s lettek a torna leg-
jobbjai, mint legutóbb Békésen.

Az eredményhirdetés már a 
vacsora helyszínén, a Lovagud-
varban zajlott. A díjakat Do-
bos László polgármester, a tor-
na védnöke adta át a szerve-
zőbizottság segítségével a he-
lyezetteknek. Ezután a Sinful 
Passions együttes rövid kon-
certje, valamint Amira hastán-
cosai fokozták tovább a han-
gulatot. A hosszúra nyúlt nap 
a rendkívül finom étkek elfo-
gyasztása után, hajnalig tartó 
vidám, táncos programmal zá-
rult.

Résztvevő csapatok:
Nők: Békés, Nyíregyháza, 

Szolnok, Karcag.
Férfiak: „A” csoport: 

Dunaharaszti, Szolnok, Kar-
cag. „B” csoport: Miskolc, 
Nyíregyháza, Szeged, Székecs 
(Székesfehérvár+Kecskemét).

Nosztalgia csapatok: Karcagi 
SE/Fáklya, Szolnoki OLAJ”+50”, 
Karcag MiniOB 92’

Eredmények:
„A” pálya 
9:00 Karcag - Szolnok /ffi./ 

45:28
10:00 Szeged - Miskolc /ffi./ 

56:48
10:45 Szolnok - Dunaharaszti/

ffi./ 63:26
11:30 Nyíregyháza - Székecs /

ffi./35:43
12:15 Karcag - Dunaharaszti /

ffi./ 60:30
13:00 Szeged – Székecs /ffi./ 

61:47
13:45 Miskolc – Nyíregyháza /

ffi./ 25:41
15:00 Székecs – Karcag /ffi. elő-

döntő/ 22:60

15:45 Szeged – Szolnok /ffi.
lődöntő/ 41:30

16:30 5-6. helyért /ffi./ 
Dunaharaszti - Nyíregyhá-
za 33:33

17:15 3-4. helyért /ffi./ Szolnok 
– Székecs 70:31

18:00 1-2. helyért /ffi./ Karcag - 
Szeged 70:44

„B” pálya
9:00 Békés - Nyíregyháza /női/ 

38:49
10:00 Karcag - Szolnok /női/ 

18:40
10:45 Karcag MiniOB92 – KSE/

Fáklya Nosztalgia
11:30 Karcag – Békés /női/ 36:45
12:15 Szolnok – Nyíregyháza /

női/ 27:48 
13:00 KSE/Fáklya - Karcag 

MiniOB 92’ Nosztalgia
15:00 KSE/Fáklya - 

SZ.OLAJ”+50” Nosztalgia
16:00 Békés – Szolnok /női/ 

22:44
17:00 Karcag – Nyíregyháza /

női/ 30:47

Végeredmény:
Nők: Férfiak:
1. Nyíregyháza  1. Karcag
2. Szolnok 2. Szeged
3. Békés 3. Szolnok
4. Karcag 4. Székecs
  5-6. Dunaha-

raszti -
 Nyíregyháza
  7. Miskolc

A szervezőbizottság köszö-
netet mond mindenkinek, aki 
részt vett ezen a tornán  játékos-
ként, nézőként, megemlékező-
ként, segítőként, támogatóként 
egyaránt.

Legközelebb is várunk min-
denkit!

A szervezők nevében: Fodor 
Csaba Karcagi SE Kosárlabda 
Szakosztály.

A tornáról részleteseb-
ben, fotógalériával a www.
karcagsport.hu oldalain talál-
kozhatnak a program iránt ér-
deklődők!

Szepesváry Gábor Nagykun Senior 
Kosárlabda Emléktorna A Megyei U11-es válogatot-

tak Tornáját április 6-án Szol-
nok rendezték meg.

Nagy megtiszteltetés ér-
te utánpótlás leány és fiú csa-
patunkat a közelmúltban. A le-
ány csapatból Fehér Adrienn és 
Nagy Viktória (edzőjük: Örlős 
Zoltán), a fiúktól Kósa Zoltán, 
Kovács Péter és Molnár János 
valamint edzőjük Fodor Csa-
ba kapott meghívót a JNSZ Me-
gye U11-es válogatottba. A fel-
kérésnek természetesen öröm-
mel eleget tettek a meghívottak, 
és szüleik kíséretében részt vet-

tek ezen a rangos sportesemé-
nyen. A megyei válogatott szol-
noki, jászberényi, kisújszállási 
és karcagi játékosokból tevődött 
össze. A leány csapat a 3. helyet 
érte el, míg a fiú csapat az 1. he-
lyet szerezte meg. Fodor Csa-
ba edző nagyon elégedett volt a 
gyerekek játékával, még akkor 
is, ha nem ők voltak a legered-
ményesebbek. Jövőre is lesz ha-
sonló sportesemény ,remélhe-
tőleg karcagi résztvevőkkel. (A 
tornáról részletes beszámolót, 
valamint további fotókat láthat-
nak a www.jnksz-basketball.

hu oldalain!)
Utánpótlás csapa-

tunk a Megyei előké-
szítős bajnokságban a 
Szolnoki Bikák ellen 
lép pályára a közeljö-
vőben Szolnokon, va-
lamint a hosszú hét-
végén a Városi Sport-
csarnokban Pingvin-
kupa Városi forduló 
lesz ismét! (Április 28-
án délután!)

Hajrá Karcag!

2012. március 21-én rendez-
ték meg Karcagon a Labdarú-
gó Diákolimpia megyei selejte-
zőjét. Iskolánk, az Arany János 
Tagiskola, a Karcagi Általános 
Iskolai Központ mindkét csa-
patával szemben 4:0-s győzel-
met aratott.

Március 28-án került sor a 
megyei elődöntőre, ahol Ken-
deres csapatával mértük ösz-
sze erőnket. Az eredmény Kar-
cag - Kenderes 2:0. Ezen a na-
pon a meghívottakból csak ez a 
két iskola képviseltette magát, 
így mindkettő a döntőbe jutott.

Április 11-én a megyei dön-
tőnek óriási tétje volt: a to-
vábbjutás lehetősége az orszá-
gos döntőbe. Erre a megméret-
tetésre négy városból érkeztek 
csapatok: Szolnok, Jászapáti, 
Kenderes és Karcag. Első mér-
kőzésünket Jászapátival vívtuk 
meg, melyet 4:3-as győzelem-

mel zártunk. Kis pihenés után 
a szolnoki csapattal játszot-
tunk az első helyért. A mérkő-
zés elején szerzett egy gól ko-
rai örömnek bizonyult, a fiúk 
hamar elfáradtak, de köszön-
hetően edzőjük jó tanácsainak 
és a csapatkapitányuk kitartó 
és példamutató játékának, az 
utolsó pillanatban 3:3-as dön-
tetlent harcoltunk ki. Ezután 
11-es rúgásokkal kellett eldön-
teni az első hely sorsát. Kar-
cag - Szolnok 3:2. Így tehát az 
Arany János tagiskola lett a 
megyei bajnok, ők utazhatnak 
az országos elődöntőre, Hód-
mezővásárhelyre, május 3-án.

Eredményeikhez minden 
csapattagnak és Szabó Tamás 
edzőnek is gratulálunk, az or-
szágos elődöntőn pedig további 
szép sikereket kívánunk!

Nyíri Nikoletta
támogató tanár

Előtérben az utánpótlás

Elől balról-jobbra: Fehér Adrienn, Kovács 
Péter, Kósa Zoltán, Molnár János, Nagy 
Viktória. Hátul Fodor Csaba edző látható.

Irány az országos elődöntő!

Csapattagok (balról jobbra): Palotai Márió, Ábri Ferenc, Tasi Márk, 
Burai Árpád Zoltán, Balogh Dávid, Dávid Zsolt, Tyukodi Lajos, Ba-
kó József, Farkas Elemér, Balogh József, Szajkó Gergő, Seres Zoltán. 
Hátsó sorban: Szabó Tamás (edző) Balogh Csaba, Gaál István Sándor

Labdarúgás


