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A torna házigazdája:

Dr. Fazekas Sándor
Németh Szilárd 
Menyhárt József
Dr. Sávolt-Szabó Tünde
Szász Jenő
Balogh Gábor
Dr. Hájos Zoltán

M
Ű

SO
R

FÜ
Z

E
T

EXTRACTUMPHARMA - KÁRPÁT KUPA
       N e m z e t k ö z i  I f j ú s á g i  L a b d a r ú g ó  T o r n a

a l a p í t v a :   2 0 1 0 - b e n

VII. 
KÁRPÁT KUPA
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI FÉRFI
LABDARÚGÓ TORNA

VII. 
KÁRPÁT KUPA
NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI FÉRFI
LABDARÚGÓ TORNA

(szombat - vasárnap)(szombat - vasárnap)

2016. december 03-04.2016. december 03-04.
Dunaszerdahelyi Városi SportcsarnokDunaszerdahelyi Városi Sportcsarnok



2 3

Kedves Fiatal Barátaim, Szurkolók, Szervezők!

„Becsüljük meg azt, ha szó helyett tetteket látunk.” – vélekedett gróf Teleki Pál miniszterelnök. Nagy megtisz-

teltetés számomra, hogy az Extractum Pharma Kárpát Kupa ifjúsági labdarúgó-torna fővédnöke lehetek, 

hiszen a labdarúgó pálya a tettek mezeje. Egy olyan viadalé, mely Kiskunhalasról indult, ám hetedik stációjának 

immár a felvidéki magyarság egyik központja, Dunaszerdahely ad otthont. 

Az anyaországi és határon túli fiatalok sportbarátsága hívta életre ezt a rendezvényt, Kárpát-medencei 

összetartozásunk közösségteremtő, közösség összetartó eseménye e megmérettetés. 

Az íróklasszikus Szabó Dezső szerint „az igazi sport a morálban és gondolatban élő ember természetes ritmusa.” 

A nemzet a sport által egységbe forr sportolóival, sikereik nyomán szinte egy ütemre ver mindannyiunk 

szíve. A sport nemzetépítő, közösségteremtő ereje ezért elvitathatatlan, sporteredményeink méltán válnak 

jelenkori történelmünk emlékezetes pillanataivá, a magyarság sporttörténeti almanachjának részévé. Ez az 

évünk is okot ad a büszkeségre, hiszen válogatott labdarúgóink sporttörténelmet írtak. Évtizedek óta nem 

volt részünk olyan eufórikus pillanatokban, amivel az európai megmérettetésen ajándékozott meg minket 

a magyar csapat: egy egész nemzet szurkolt a válogatottnak. Kicsik, nagyok, ifjak és idősebbek drukkoltak 

a lelátón és a képernyők előtt. Lelkesítettek minket azok a tettek, amiket fiaink a pályán teljesítettek és 

büszkeséggel töltötte el minden magyar ember szívét a címeres mez, a piros-fehér-zöld zászlók és sálak 

és a nemzetiszínű arcfestés látványa is, amely a lelátók mellett utcáinkat is elárasztotta. Mind-mind Kárpát- 

medencei együvé tartozásunk jelképei. 

Hiszem, hogy a nemzeti tizenegy sikerei és küzdelmei további erőpróbákra ösztönzik majd a fiatalságot. 

Ennek a gondolatnak jegyében olimpiai bajnokunk, az aranycsapat tagja, Buzánszky Jenő szavaival szeretnék 

mindenkinek izgalmas játékot, és élményekben gazdag mérkőzéseket kívánni.  

Az idézet így szól:

„Akik a labdát szeretik, azoknak a futball-labda megadja a lehetőséget az örömre, barátságra, sikerre, megbecsülésre 

és egy nemzet szeretetére. … Mi, az aranycsapat … játékosai szívből kívánjuk, halljátok sokszor a tiszteletetekre 

… felcsendülő Himnuszt, mert akkor ott áll mögöttetek a győzelemre vágyó, sikerekre éhes nép, és felzúg a: 

Hajrá Magyarok!” 

Fazekas Sándor

Földművelésügyi miniszter

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Kárpát-medencén túl és azon belül élő 

MAGYAR IFJAK
VILÁGTALÁLKOZÓJA

III. Magyar Ifjak Világtalálkozója

2017. július 3-9. 
Felsőtárkány

További részletek:
www.dcr.hu

/magyarifjakvilagtalalkozoja

KONCERTEK, SPORTRENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK, 
KONFERENCIÁK

“ÖSSZETARTOZÁS JEGYÉBEN”
A 2017-OS MIVIT MOTTÓJA:
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Tisztelt Sportszerető Magyarok!

Kedves Barátaim!

Vészterhes időket élünk. A világon emberek milliói kelnek útra nap mint nap, hogy jobb körülményeket, fejük 

felé fedelet, biztonságos életet, új hazát keressenek. Ez a hömpölygő áradat képes magába szippantani vagy 

akár eltaposni mindannyiunkat, ha nem kapaszkodunk elég erősen össze.

Nem csak jogunk, hanem kötelességünk is ebben az időben, hogy családtagjaink, rokonaink, barátaink kezét 

megfogva, magyar a magyarral – legyen az anyaországi vagy határon túli – összefogódzkodva ellenálljunk a 

hitünket, kultúránkat, hazánkat követelő, feltartoztathatatlannak tűnő sodrásnak.

Foggal-körömmel ragaszkodnunk kell anyanyelvünkhöz, nemzeti hagyományainkhoz, közös múltunkhoz és 

hitünkhöz. Minden olyan rendezvényt, kezdeményezést támogatnunk kell, amely az ezer éve itt élők, illetve 

az itt élők törvényeit, szokásait elfogadó letelepedők összetartozását erősíti. Ilyen közösségformáló erő 

lehet egy kulturális esemény és a sport is.

A sport nem csak a szívet, testet erősíti, hanem a szellemet is. Tartást ad.  Nem csak küzdelem, versengés, 

hanem egy közösség képviselete is. Egy magyar sportoló az olimpián Magyarországot, sőt, az egész magyar 

nemzetet képviseli.

A Kárpát Kupa egy olyan focitorna, amit akár nemzetinek is nevezhetünk, hiszen határon innen és túli 

magyar fiatalok mérik össze tudásukat. A verseny után pedig a csapatok tagjai megismerhetik egymást, talán 

még barátságok is köttetnek. Megtapasztalhatják, hogy valóban „minden magyar felelős minden magyarért”.

A sportolóknak sok sikert, a sportbarátoknak pedig jó szurkolást kívánok!

Németh Szilárd

országgyűlési képviselő

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

A különbözõ eredetû sebek fertõtlenítésén, mechanikus tisztításán kívül, a Hyperol

kiválóan alkalmazható a szájhigiénia, a bõrgyógyászat, az eszközfertõtlenítés terü-

letén, vagy éppen az erõsen tapadó kötések leválasztására is. Bõvebb információ:

www.hyperol.hu

A HYPEROL NEMCSAK

3 KÍVÁNSÁGÁT TELJESÍTI!

TERMÉSZETES FERTÕTLENÍTÉS

AZ OXIGÉN EREJÉVEL...

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL

OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY

KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT,  GYÓGYSZERÉSZÉT!

Vény nélkül kapható karbamid-peroxid hatóanyagú gyógyszer (VN). Gyártja a Meditop Gyógyszeripari Kft.
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Tisztelt Sportolók, Sportkedvelő Közönség!

     Megtisztelő számomra, hogy védnökként köszönthetem Önöket az idei Extractum Pharma Kárpát Kupán.

     A sport az egyik legrégebbi és legegyetemesebb közös nyelv a világon. Országhatárokon felül mindenhol 

ugyanazt jelenti: küzdést, munkát, alázatot. A sport nem csak az izmok és elme játéka, olyan dolgokra nevel, 

melyek irányt szabnak és eligazítanak a mindennapokban is. Aki csapatban játszik, megtanul felelősséget 

vállalni saját magáért és társaiért. Megtanul nyerni és veszíteni, ha a régi már nem eredményes, új stratégiát 

kidolgozni, ha kell, többször nekifutni ugyanazon feladatnak. A sportban fontosak a szabályok, fontos a 

becsületes játék, hogy az eredmény is tiszta legyen.

    A nyári labdarúgó Európa-bajnokság idején megtapasztalhattuk a foci nemzetegyesítő erejét. Határon 

innen és túl egy emberként szurkoltunk a magyar nemzeti tizenegynek. A szurkolók örömét senki és semmi 

nem képes határok közé szorítani.  A Kárpát Kupa szintén egy határokon átívelő sportesemény, a cél: nyerni, 

de a győzelem itt mindenki számára garantált, hiszen a sporton keresztül új élményekkel, barátságokkal 

gazdagabban térhetnek haza.

     Eredményes játékot, kellemes sportélményeket kívánok!

Menyhárt József,

a Magyar Közösség Pártja elnöke

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

ostya STRAND KLIKK A5_Layout 1  2016.05.06.  11:38  Page 1
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Tisztelt Olvasók, Kedves Sportbarátok!

Büszkeséggel tölt el, hogy az immár hagyománnyá vált Extractum Pharma Kárpát Kupa hetedik nemzetközi 

ifjúsági labdarúgó torna védnökeként köszönthetem Önöket. 

Tudjuk, hogy a sport nem ismer országhatárokat. Olyan világ, ahol valódi, személyes teljesítmény alapján 

rangsorolják a résztvevőket. Nem érvényesülnek születési előjogok, kedvezőbb anyagi, társadalmi indíttatás. 

A sport ezen sajátossága alapján alkalmas a közösségek összekovácsolására, éljenek a határon innen és túl. 

A futballpályán mindenki egyenlő, az győz, aki több helyzetet képes kihasználni, aki több gólt rúg, jöjjön az 

a csapat a Felvidékről, Erdélyből, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, vagy Magyarországról. 

A sport olyan értéket jelent, amely az élet további szakaszaiban a személyiség formálására, erősítésére szolgál. 

Ilyen a konkrét célért történő kitartó munka, a rendszeresség, a fegyelmezettség, a szabályok betartása, a 

felelősségérzet, a sportszerűség. 

Kívánom a kupán résztvevő fiataloknak, hogy mindannyian a magyar nemzet büszke tagjaiként a közösségvál-

lalás érzésével a szívükben lépjenek pályára, és az együttlétben rejlő energiák kihasználásával mérjék össze 

tudásukat.   

A kétnapos sport-és futballünnep során Önöknek kellemes időtöltést, a szervezőknek sikeres rendezést,   

a csapatoknak pedig kiemelkedő eredményeket kívánok.

Budapest, 2016. október   

Dr. Szabó Tünde

sportért felelős államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Sportvezetők, Labdarúgók és Szurkolók!

A Trianoni traumából felocsúdni próbáló ország konszolidációs törekvéseinek középpontjába a középosztály 

megerősítését állította. Az ezt szolgáló politikai és gazdasági program mellett nagy hangsúlyt fektettek a 

Klebelsberg Kunó irányította kultúrpolitikára, a Bethlen-kormány kultuszminisztere a nemzeti kibontakozás 

alapfeltételeit ugyanis a kultúrfölény elvére építette. Klebelsberg háromféle hazafiságot különböztetett meg: 

a szónokló, a kesergő és az alkotó, vagy más néven cselekvő hazaszeretet. Ez utóbbira építve határozott 

elképzelése volt, hogy Magyarországot kultúrája emelheti ki környezetéből, s ugyanezen elvből kiindulva 

hamar felismerte a sport jelentőségét, fejlesztésének fontosságát és diplomáciai súlyát. „A világsajtó… 

tele van a nagy mérkőzésekről szóló sporthírekkel, amelyek már-már jobban lekötik a közfigyelmet, mint 

a parlamentek politikai vitatkozásai. Hatalmas világmozgalommal állunk szemben, a testnevelés kérdése a 

modern ember érdeklődésének előterében áll” – fogalmazott ezzel kapcsolatban. 

A nemzet és a sport fogalmának összekapcsolása tehát már Klebelsbergnél is hangsúlyosan megjelent, 

aki a sportot a nemzeti érzés egyik legerősebben lüktető „gócpontjaként” aposztrofálta. Napjainkban a 

sport, s azon belül a világ legnépszerűbb játékaként a labdarúgás egyre gyakrabban kerül összefüggésbe a 

nemzetegyesítés gondolatával, hiszen a trianoni határokat átlépve hoz létre szoros kapcsolatot a magyar 

közösségek között. Ennek legékesebb példája labdarúgó válogatottunk Franciaországban, vagy olimpikonjaink 

Rióban nyújtott teljesítménye, mely lakhelytől, politikai identitástól és felekezeti hovatartozástól függetle-

nül kovácsolta össze nemzetünket 2016 nyarán. Ez a kapocs azonban csak a Klebelsberg nevéhez fűződő 

cselekvő hazaszeretettel, tettekkel, így például olyan határokon átívelő és nemzeti összetartozást erősítő 

rendezvények által valósítható meg és tartható fenn a hétköznapokon is, mint az immár hetedik alkalommal 

megrendezésre kerülő Extractum Pharma Kárpát Kupa. 

Kedves fiatal Sporttársaim, Barátaim! 

A lehetőséget a szervezőknek szeretettel megköszönve, a tavalyi évhez hasonlóan újból azt kívánom           

Nektek, hogy passzokkal szőjétek újra – akár csak egy hétvégére is – a nemzet még élő és szervesen létező 

Kárpát-medencei kelméjét. 

Hajrá, magyarok!

Szász Jenő

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

program

Felelősséggel és Hűséggel

Kárpát-medencei  
Magyar Ifjúságkutatás 

Kutatási jelentés és kitekintés  
az amerikai diaszpórára
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Tisztelt Szervezők, Vendégek, Kedves Sportolók!

Nagy örömömre szolgál, hogy idén is találkoznak a Kárpát-medence kíváló ifjúsági labdarúgó csapatai ezen a 

mára már komoly hagyományokkal bíró tornán. Mint minden rangos sporteseményen, itt is komoly csatákban 

dőlnek el a legjobb helyezések, de ez a rendezvény sokkal többről szól egy színvonalas versengésnél. Amellett, 

hogy remek alkalom a tavaszi fordulók előtti felkészülésre az ország határain belül és azon túl szereplő 

magyar csapatok számára, a nemzeti összetartozás kifejezésének is egyik fontos kinyilvánítása ez a sporton 

keresztül. Éppen ezért örömteli, hogy a résztvevők az évnek ebben az időszakában évről-évre összejönnek 

erre az alkalomra és közös szenvedélyük, a labdarúgás mellett alkalmuk nyílik arra, hogy kapcsolataikat is 

ápolják. A sportban, főleg ha csapatsportról van szó, remekül megnyilvánul az egyéni kvalitások mellett a 

társakkal való együttműködés, a jó és a kevésbé jó momentumok sportszerű viselése,  illetve az ellenfelekkel  

szembeni  tanúsított sportemberi  hozzáállás. Ezen erények kimutatása tehát az egyik legfontosabb cél a 

pályán és azon kívül is, annak érdekében, hogy méltóak maradhassunk a hajdani nagy elődök, mint pl. az 

Aranycsapat eszmei hagyatékaira, és példával járjunk elő a felnövekvő generációk számára. A játékosoknak jó 

formát és szereplést, a szurkolóknak erős hangszálakat, a szervezőknek pedig sikeres lebonyolítást kívánok!

    

Sportbaráti üdvözlettel:

Balogh Gábor

elnök

Magyar Diáksport Szövetség

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Futballbarátok! Kedves Barátaim!

„Bárki is találta fel a focit, istenként kellene imádnunk.”

Hugo Sánchez mexikói, labdarúgó játékos gondolatával Dunaszerdahely Város Önkormányzata és a magam 

nevében is nagy tisztelettel köszöntök minden kedves sportolót, szervezőt, résztvevőt és érdeklődőt a 

VII. Extractum Pharma Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Férfi Labdarúgó Torna sportrendezvényen, mely-

nek idén megérdemelten, Dunaszerdahely város adhat otthont. Város, amely nemcsak neves szülötteiről, 

történelméről, földtani elhelyezkedéséről – „Tündérkert” híres, hanem a focijáról is, hisz Dunaszerdahelyről 

elmondhatjuk, hogy a foci fellegvára.

A városban két holdnyi sportolási célra kijelölt területtel, 1904-ben vette kezdetét a szervezett sportélet, a 

20. század elején megalakult a város sportklubja - DAC Dunaszerdahely és a FC DAC 1904 labdarúgócsapat, 

az ország egyik legnagyobb múltú sportegyesülete. A foci mellett határon innen és túl nagy elismertségnek 

örvendnek városunk sakkozói, asztaliteniszezői, kézilabdázói, birkózói, jeges úszói, atlétái és amatőr sportolói 

is, kik sikert, elismerést, kupát és győzelmet halmoznak egymásra, s ezzel városunk méltó és jóhírnevét 

tovább öregbítik. Sporteredményeik és a sport iránt való elkötelezettségük például szolgál a sportolók, a 

fiatal, felnövekvő generáció számára.

Számtalan sok érv szól a sport, a rendszeres sportolás és a mozgás mellett, mint pl. „a testmozgás a legjobb 

orvosság, a sport örömforrás, a jó közérzet, az egészség elmaradhatatlan kelléke“, és még sorolhatnám.

De, „Aki focizott, vagy aki valódi drukker, az tudja, a futball a győzteseké. Idegen a játék szellemétől például 

azt mondani, hogy inkább játsszunk jól, szépen, és veszítsünk, mint rossz játékkal nyerjünk. Nem. Nyerni kell. 

És ha nyerünk, azt úgyse lehet mindig rossz játékkal.”

Esterházy Péter gondolatának tükrében, minden Sportolónak, Csapatnak, Szurkolóknak, Résztvevőnek és 

Szervezőnek eredményben és élményben teli, izgalmas, csapat- és közösségépítő, fair play játékot kívánok!

Dr. Hájos Zoltán

Dunaszerdahely város polgármester

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Dunaszerdahely Város 
Önkormányzata
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VERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:

Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása. Felkészülés a tavaszi bajnoki fordulók mérkõzéseire.

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:

 „A” csoport            „B” csoport
 1. Dunaszerdahely (Felvidék)           1. Szilády RFC. Kiskunhalas
 2. Sepsiszentgyörgy (Erdély)        2. Tóthfalu (Vajdaság)
 3. Sárospatak                                  3. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület
 4. Karcag                                          4. Székelyudvarhely (Erdély)

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

EXTRACTUMPHARMA  ZRT.

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtező csoportban a Dunaszerdahelyi Városi Sportcsarnokban 
Dunaszerdahely, 2016. December 03. - 04.

A TORNA FÕVÉDNÖKE:  DR. FAZEKAS SÁNDOR  –  Földmûvelésügyi Miniszter

A TORNA VÉDNÖKEI: NÉMETH SZILÁRD  –   Országgyűlési Képviselő           

 MENYHÁRT JÓZSEF  –  Magyar Közösség Pártja, Elnök

                                                  DR. SÁVOLT- SZABÓ TÜNDE  –  Sportért Felelõs Államtitkár

 SZÁSZ JENŐ  –  Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Elnök

 BALOGH GÁBOR  –  Magyar Diáksport Szövetség, Elnök

A TORNA HÁZIGAZDÁJA:  DR. HÁJOS ZOLTÁN   –   Dunaszerdahely Polgármestere

VERSENYKIÍRÁS

A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

A torna „A labdarúgás verseny- és játékszabály” elõírásainak megfelelõen kerül lebonyolításra, nyolc csapat 
részvételével. A mérkõzéseket 2x4-es csoportban egy helyszínen, körmérkõzéses formában bonyolítjuk le, 
majd a második nap kerül sor a helyosztókra a csoportban elért helyezések szerint I/1-II/1 stb. Sportorvosi 
igazolás kötelezõ!

JÁTÉKIDÕ:

Szombaton a selejtezõben 2x15 perc - 5 perc szünet
Vasárnap a helyosztókon és a döntõben 2x20 perc – 10 perc szünet

KOROSZTÁLY: 1999. január 1.-e után született fiúk

HELYEZÉSI SORREND:

Az érvényben lévõ MLSZ 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:

Dr. Fazekas Sándor által alapított Vándor-díj a gyõztes csapat számára. Serleg minden csapat részére, 
valamint a dobogós csapatok (I-III.) éremdíjazásban részesülnek.

KÜLÖNDÍJAK:

A legjobb kapus, gólkirály, legtechnikásabb anyaországi és határontúli magyar játékos, legjobb Dunaszer-
dahelyi és Karcagi játékos kupát kap.

ZÁRADÉK:

Minden olyan esetrõl, amirõl ezen versenykiírás vagy a „Labdarúgás szabálykönyv” c. kiadvány nem 
intézkedik, a Versenybizottság dönt.
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A Hyperol tabletta vény nélkül kapható karbamid-peroxid hatóanyagú gyógyszer (VN). Bõvebb információért, kérjük olvassa el az alkalmazási elõírást, melynek engedélyezés dátuma: 2010 június 28.
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A Mycosid külsõleges

por vény nélkül kapható

nátrium paraklórbenzoát

hatóanyagú gyógyszer (VN).

Alkalmazási elõírás

dátuma: 2010.06.28.

Forgalomba hozatali

engedély száma:

OGYI-T-2901/01

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

LEVESZI
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2016. DECEMBER 3. SZOMBAT

08.00 Dunaszerdahely - Sepsiszentgyörgy

08.50 Szilády RFC. Kiskunhalas -Tóthfalu

09.45 Ünnepélyes Megnyitó

 Dr. Hájos Zoltán  – Dunaszerdahely Polgármestere

10.30 Sárospatak- Karcag

11.20 Csepeli Utánpótlás Sportegyesület -Székelyudvarhely

12.10 Sepsiszentgyörgy-Sárospatak

13.00 Tóthfalu- Csepeli Utánpótlás Sportegyesület               

13.50 Karcag - Dunaszerdahely      

14.40 Székelyudvarhely- Szilády RFC. Kiskunhalas

15.30 Karcag -Sepsiszentgyörgy

16.20 Székelyudvarhely - Tóthfalu

17.10 Sárospatak- Dunaszerdahely

18.00 Csepeli Utánpótlás Sportegyesület - Szilády RFC. Kiskunhalas

PROGRAMPROGRAM
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2016. DECEMBER 4. VASÁRNAP

08.30 mérkõzés a 7-8. helyért  

 A csoport 4. helyezettje – B csoport 4. helyezettje

09.40 mérkõzés az 5-6. helyért  

 A csoport 3. helyezettje – B csoport 3. helyezettje

10.50 mérkõzés a 3-4. helyért

 A csoport 2. helyezettje – B csoport 2. helyezettje

12.00 DÖNTÕ

 A csoport 1. helyezettje – B csoport 1. helyezettje

13.10 BEMUTATÓ MÉRKÕZÉS | Kárpát Kupa Válogatott – Dunaszerdahely Önkormányzata

14.00 Ünnepélyes eredményhirdetés, a díjakat átadja:

 Dr. Fazekas Sándor  –  Földmûvelésügyi Miniszter

 Németh Szilárd  –  Országgyűlési Képviselő

 Menyhárt József  –  Magyar Közösség Pártja, Elnök

 Dr. Sávolt- Szabó Tünde  – Sportért Felelõs Államtitkár

 Szász Jenő – Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Elnök

 Borbély Lénárd – Budapest XXI. kerület Csepel Polgármestere

 Balogh Gábor – Magyar Diáksport Szövetség, Elnök

 Dr. Hájos Zoltán – Dunaszerdahely Polgármestere

 Nemes József  –  az Extractum Pharma  Gyógyszergyártó, Forgalmazó és   

                                             Szaktanácsadó Zrt. Vezérigazgatója

 Dr. Antal Balázs  –  az ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó    

    és Szaktanácsadó Zrt. Igazgatóság Elnöke

PROGRAMPROGRAM
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TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Fõ támogató:

ExtractumPharma Zrt.
(a torna alapítója)
www.expharma.hu

Kiemelt támogatók:

Támogatók:

IKON BORÁSZAT  |  DUBICZ BORÁSZAT ÉS SZŐLŐBIRTOK  |  DÚZSI TAMÁS PINCÉJE
BODRI PINCÉSZET  |  LENKEY PINCÉSZET  |  BARCELONA KFT.- JOMA

Dunaszerdahely Város 
Önkormányzata
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