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Tisztelt sportolók és sportkedvelők, sportbarátok!

Szívből köszöntöm a IX. Extractum Pharma Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Tornán résztvevő 

sportolókat, edzőket, a lelkes szurkolókat. 

Külön öröm számomra, hogy a Kunságban, Kiskunhalason lesz a mostani megmérettetés. 

A kiskunok vendéglátását élvezve, halas értékével, a város látnivalóival is megismerkedhetnek a kedves 

vendégek. 

A Hungarikum Halasi Csipke, a tájjellegű ételek bőséges választéka, a helység építészeti emlékei, a gyógyhatású 

termálvíz messze földről várják a látogatókat. 

Az elmúlt években is jó volt látni, hogy a Kárpát Kupa egyre erősebb, rangosabb megmérettetéssé nőtte ki 

magát, és ma már a határainkon belül és kívül is rangos eseménynek számít. 

Igazi értékteremtő, közösségszervező munka ez, mely minden támogatást megérdemel, és a sport erősítése 

révén közösségi és nemzeti büszkeségünk forrása is egyben. 

A torna valamennyi résztvevőjének, sportsikereket, szép élményeket kívánok!

Fazekas Sándor

korábbi agrárminiszter

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Kárpát-medencén túl és azon belül 
élő magyar ifjak világtalálkozója. 

V. MAGYAR IFJAK
VILÁGTALÁLKOZÓJA

2019. július 
További részletek:
www.dcr.hu

/magyarifjakvilagtalalkozoja

KONCERTEK
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Kedves Sportbarátok!

Az Extractum Pharma Kárpát Kupa kilencedik nemzetközi ifjúsági labdarúgó torna védnökeként köszöntöm 

Önöket. 

Mi magyarok úgy hisszük, hogy a jövőnk a gyermekeinkben nő, a mi víziónk bennük és általuk válik valósággá. 

Ezt valljuk határokon innen és túl is. Fejlődésünk és gyarapodásunk a magyarországi, a vajdasági, az erdélyi 

és a felvidéki fiatalok kezében van. 

Ha van gyerek, van jövő. Ha a gyerekek szelleme, jelleme és fizikuma kiművelt és erős, akkor a jövőnk is 

ilyen lesz, erős és művelt. Az ide vezető legbiztosabb út pedig a sport, hiszen egyszerre neveli a szellemet, 

a jellemet és a fizikumot.

A mostani kétnapos sportünnep során – ahogyan eddig már nyolc alkalommal – ismét felfedezhetjük majd 

a futballban rejlő csodát: hogyha elég kitartással bírunk, és van bennünk szellemi zsenialitás, feljuthatunk a 

világ tetejére, és meghódíthatjuk a világot.

Az Extractum Pharma Kárpát Kupa kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a fiatal magyar tehetségek tudásuk 

megmutatásával akár innen, Kiskunhalasról indulhassanak el a világhírnevet hozó jövő felé.  

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

lalás érzésével a szívükben lépjenek pályára.   

A Kupa során Önöknek kellemes időtöltést, a szervezőknek sikeres rendezést, a csapatoknak pedig 

kiemelkedő eredményeket kívánok.

 

Dr. Szabó Tünde

sportért felelős államtitkár

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Sportvezetők, Labdarúgók és Szurkolók!

„Nem magamnak futballoztam, hanem a magyar közönségnek, a magyar népnek. Hogy a mi zászlónk menjen 
feljebb, mint a másiké, tisztelve ugyanakkor a másodikat és a harmadikat is.”

Czibor Zoltán

Bács-Kiskun megye kapcsán elsőként – a sport és a labdarúgás helyett – talán mindenkinek a magyar 
irodalom és a művészet jut eszébe. Ez nem véletlen, hiszen az egykori Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye déli 
részéből és a hajdani Bács-Bodrog vármegye északi részéből kialakított megye mai közigazgatási területén 
látta meg a napvilágot például a magyar drámairodalom kiemelkedő alakja, Katona József, a Kossuth-díjas 
magyar zeneszerző, Kodály Zoltán, Móra Ferenc író, vagy a magyar irodalomtörténet egyik legjelentősebb és 
legismertebb alakja, Petőfi Sándor. 

Nem véletlen az sem, hogy a IX. Extractum Pharma Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Tornának 
otthont adó Kiskunhalas városa nem a labdarúgás, hanem az 1902 óta méltán világhírűvé vált és több         
világkiállítást nyert Halasi Csipke révén tett szert nemzetközi elismerésre. 

Ennek ellenére a helyieken, valamint a legelvakultabb Ferencváros és Vasas szurkolókon kívül ugyanakkor 
csak kevesen tudják, hogy Kiskunhalas bizony két kiváló labdarúgót is adott az országnak és a magyar 
válogatottnak – nevezetesen Henni Gézát és Bundzsák Dezsőt. Míg Henni a Ferencváros legendás – mások 
mellett Kocsissal, Cziborral és Budaival fémjelezett – 1948-49-es bajnokcsapatának és – 1948-53 között 16 
mérkőzésen át – az Aranycsapat kapuját védte, s csak egy bizonyos Grosics Gyula miatt nem vele kezdődik 
az a minden magyar ember számára ismert névsor, addig Bundzsák három magyar bajnoki címet is begyűjtött 
az angyalföldi gárdával és 25-ször viselhette a magyar válogatott mezét is az Aranycsapat korszakát követően. 

Kiskunhalas és a labdarúgás kapcsán ugyanakkor nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a történetírók 
feljegyzései szerint az itt lejátszott első labdarúgó mérkőzés a trianoni határok figyelembe vételével ma 
sajnos nemzetközinek számítana. 1899. április 30-án azonban még két magyarországi csapat, Kiskunhalas és 
Szabadka küzdelméről írt a KUN-HALAS újság, ekképpen: „… délután a szabadkai foot-ball társaság 11 tagja 
megmérkőzik a főgimnázium 11 legjobb labdázójával a vásártéren.” 

A 20. század gyötrelmei és igazságtalanságai nyomán bár ma szigorúan véve nemzetközinek kellene elkönyvel-
nünk Kiskunhalas és az ugyancsak vajdasági Magyarkanizsa mérkőzését, azonban ezúttal is két magyar csapat 
küzdelmét láthatják majd a szurkolók a pályán, mint ahogy a torna többi mérkőzésén is. Mindezek tudatában 
pedig a Nemzetstratégiai Kutatóintézet – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén is örömmel működik közre 
a nemzeti összetartozás erősítését zászlajára tűző labdarúgó esemény megszervezésében. 

Az Aranycsapatunk legendás balszélsőjének fenti szavaihoz kapcsolódva jó szórakozást, valamint sportszerű 
és eredményes játékot kívánok minden résztvevőnek! 

Sportbaráti üdvözlettel,
Szász Jenő
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Szervezők! Kedves Sportolók, Szurkolók és Sportbarátok!

„A lehetetlen nem tény. Hanem vélemény. A lehetetlen nem kinyilvánítás. Hanem kihívás. A lehetetlen 
lehetőség. A lehetetlen múló pillanat. A lehetetlen nem létezik.” - Muhammad Ali

Megtiszteltetés számomra, hogy a IX. Extractum Pharma Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Férfi Labdarúgó Torna 
védnökeként köszönthetem Önöket. A fenti idézet talán jól jellemzi mindazt a vállalást, amit nyolc évvel ezelőtt a 
szervezők célul tűztek ki maguk elé az első Kupa megszervezésekor. Nyolc éve talán lehetetlennek tűnt, hogy a Kárpát 
Medencei magyar fiatalok számára egy aprónak tűnő lépéssel, egy olyan óriási tettet hajtsanak végre a szervezők, 
mely évről évre hagyománnyá váló, a nemzeti összetartozásunk egyik modernkori jelképe lehet. Lehetetlennek 
tűnhetett, hiszen olyan légkör uralkodott még itthon, és a határon túli magyarság köreiben, ahol igazán küzdelmes 
volt összehozni újra magyart a magyarral. Ez a vállalás végül mégis sikeressé vált, és az eltelt nyolc év megmutatta, 
hogy számíthatunk egymásra, és a jövő nemzedékeiben megvan az a vágy és akarat, hogy határon innen és túl egy 
új baráti, és nemzeti sorsközösséget tudjanak megalkotni. Ennek egyik legkiválóbb összekötő kapcsa gyönyörű 
magyar nyelvünkön, és közös kultúránkon túl a sport nyelve. Az eltelt évek alatt a kupákon találkozó fiatalok 
megtanulhattak egymással sportszerűen küzdeni, egy közös célért és egymásért küzdeni, miközben barátságok 
szőhettek és megismerhették egymást. Láthatták, hogy az a magyar fiatal, aki Kiskunhalasról, aki Magyarkanizsáról, 
Sepsiszentgyörgyről, Csepelről, Székelyudvarhelyről, Karcagról, Gútáról, és Sárospatakról, a történelmi Magyarország 
számos vidékéről érkezett, azok mind egy nyelven, egy szívvel, egy lélekkel gondolkoznak és küzdenek. Bennük 
elkezdődött a változás, számukra az Erdélyi magyar nem román, a Felvidéki magyar nem szlovák, a Vajdasági magyar 
nem szerb, a Kárpátaljai magyar nem ukrán, hanem a honfitársa, a testvére. Külön jó érzéssel fogadtam, hogy az 
elmúlt pár esztendő során a résztvevő csapatok bejárták a Kárpát-Medencét, hiszen a Kárpát Kupának minden 
évben mást ad otthont határon innen, és határon túlról. A kupa így lehetőséget adott annak, hogy a csapatok és a 
szervezők ellátogassanak egymáshoz, így érezzék, hogy Ők haza érkeznek, valójában otthon vannak, hiába választ 
el minket egy-egy határvonal. 

Idén ez a két nap is a nemzet összetartozásának, és a sportnak az ünnepe lesz Kiskunhalason, ahol újra összemérhe-
tik tehetségüket, tudásukat a résztvevő focista fiatalok. Ezen a két napon Ő maguk is megtapasztalhatják a foci 
nemzetegyesítő erejét, ahol a szurkolók határon innen és túlról, a magyar fiatalokért szoríthatnak, a fiatalok pedig 
új élményekkel töltődhetnek fel, új barátságokkal térhetnek haza.

Eredményes játékot és sok sikert kívánok minden résztvevő csapatnak! A szervezőknek sikeres 
lebonyolítást, a nézőknek pedig jó szurkolást kívánok! Hajrá Magyarok! Hajrá Magyar fiatalok!

Bányai Gábor
Kiskunhalas és térsége országgyűlési képviselője

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Szervezők, Vendégek, Kedves Sportolók!

Az idei évben is örömmel fogadtam el a Szervezők megtisztelő felkérését a Kárpát Kupa nemzetközi ifjúsági 

labdarúgótorna védnöki tisztségére, és köszönetemet fejezem ki azért, hogy immár majd egy évtizede őrzik 

és folyamatosan tovább fejlesztik ezt a szép hagyományt. Nekünk, magyaroknak különösen sokat jelent, hogy 

bár az országhatárok ma már elválasztanak minket, időről-időre megtaláljuk a módját annak, hogy kinyil-

vánítsuk összetartozásunkat és nemzeti identitásunkat a határon innen és túl. Ennek egyik legnagyszerűbb 

eszköze a sport, különösképpen a csapatsportágakban megrendezett versenyek, sportesemények, amely-

eken a csapatszellem mellett a határokon átívelő sportkapcsolatok is erősödhetnek. Ennek fontosságát és 

felemelő érzését, bár egyéni sportág képviselőjeként (de sokszor a Magyar Csapatért is küzdve), magam 

is számtalanszor megtapasztalhattam. Ezért tölt el örömmel minden évben, hogy a Kárpát Kupán részt 

vevő csapatok számára is megadatik ez a lehetőség, ráadásul abban a sportágban, amely mindig is a nemzeti 

identitástudat egyik fő letéteményese volt, és tagadhatatlanul a legnépszerűbb a magyarok körében mind a 

mai napig. Hogy mi lehet ennek az oka, sokan találgatták már. Talán az, hogy nincs ennél egyszerűbb sport: 

szinte bárhol és bármikor űzhető, mindenki számára elérhető. A futballpályán mindenki egyenlő, és a győzni 

akarás mellett legalább ugyanolyan fontos szerepet kell hogy kapjon a fair play, a tisztelet, a játékostársak és 

az ellenfelek iránt. Kívánom a részt vevő csapatoknak, hogy ezt a szellemiséget mindig tartsák szem előtt 

a versengés során, annak érdekében, hogy ez a futballtorna a színvonalas és küzdelmes mérkőzéseken túl 

továbbra is a sportszerűség, a sportbarátság zászlóshajója legyen itt a Kárpát-medencében. 

Ennek szellemében kívánok a játékosoknak eredményes szereplést, a szurkolóknak látványos gólokat, a 

szervezőknek pedig zökkenőmentes lebonyolítást!

Sportbaráti üdvözlettel:

Balogh Gábor

elnök 

Magyar Diáksport Szövetség

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Digitális fényképezőgép és szórakoztató 
elektronikai webáruház.
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Kedves Fiatalok!
Tisztelt Sportbarátok és Vendégeink!

Szeretettel köszöntöm Önöket Kiskunhalason, a csipke városában. Nagy öröm számunkra, hogy ennek a 
több éves múltra visszatekintő nemzetközit futballtornának ismét házigazdái lehetünk.

A város elkötelezett a sport iránt. Az elmúlt években komoly erőforrásokat fektettünk a halasi sportin-
frastruktúra fejlesztésére. Nagyméretű élő és műfüves pályával rendelkezünk, több multifunkciós rekortán 
pálya készült a sportpályán és oktatási intézményeinkben, mindamellett, hogy iskoláink sportcsarnokai is 
sorra újulnak meg. Fitneszterem épült, kültéri edzésre, teqballra van lehetőség már a városban. Előkészület 
alatt áll a birkózó csarnok és a táncház megépítése, készül a rekortán futókör, de továbbra is megragadunk 
minden olyan lehetőséget, amellyel a minőségi verseny és szabadidős sportnak feltételeket tudunk biztosítani.

Számunkra fontos, hogy a fiatalok jól érezzék magunkat, egészségben és élményekben gazdag ifjú éveik 
legyenek, hiszen a kötődés alapja a felhőtlen és minőségi gyermekkor. Az emlékek, a programok, a barátok, 
a család és az együvé tartozás élménye kitörölhetetlen egy életen át az emlékeinkből. Az összetartozás 
fontossága a rokoni kötelékeken kívül talán a csapattevékenységekben nyilvánul meg leginkább. Sok más 
közt ezért is fontos a sport!

Fernando Torres spanyol labdarúgó szavait idézve:

„A foci csapatjáték, nem pedig egyszemélyes. Csapatként győzünk, és minden játékos jobb egy igazi csapat részeként.”

A futballistáknak sportszerű versenyzést, szép gólokat és védéseket, életre szóló barátságokat és jó 
élményeket kívánok, a látogatóinknak pedig kellemes kikapcsolódást!

Kiskunhalas, 2018. december 7.

Fülöp Róbert
Kiskunhalas Város polgármestere

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Diosmin és heszperidin
hatóanyagú gyógyszer

A VenoprotEP fi lmtabletta
érvédő hatású gyógyszer, gátolja a visszerek kitágulását, növeli

a hajszálerek ellenállását, javítja az idült vénabetegség tüneteit.

A visszeres láb
támogatója

Vény
nélkül
Vény

Ha Önnek
nehézláb-érzése van,

vádlifeszülést, fájdalmat érez,

éjszakai lábikragörcse fordul elő,

kanyargós, tágult visszerek vannak a lábán

tünetei idült visszérbetegségre utalnak.
Citrus flavonoidokat tartalmaz

vádlifeszülést, fájdalmat érez,

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa 
el a betegtájékoztatót,  vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát,  gyógyszerészét!
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És a has
megáll!

Az Intestal tabletta az alábbi 
emésztõ rendszeri zavarok esetén 
hatékonyan alkalmazható:

• hasmenés
• gyomorrontás
• gyomorégés
• hányinger

www.intestal.hu

Az Intestal tabletta bizmut-szubszalicilát hatóanyagú vény nélkül kapható 
gyógyszer. | Alkalmazási elõírás dátuma:  2017.05.31. | Forgalomba hozatali 
engedély száma: OGYI-T-23191/01 | Gyártó: Meditop Gyógyszeripari Kft.
Anyag lezárásának dátuma: 2018.05.15. | 2018 INT/5

A KOcKázATOKról és MelléKhATásOKról
OlvAssA el A beTeGTájéKOzTATóT vAGY Kérdezze MeG

KezelõOrvOsáT, GYóGYszerészéT!
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www.pharmapress.hu

Gyorsaság.
Minőség.
Rugalmasság.
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fi lmtabletta
500 mg acetilszalicilsav és 50 mg koffein

Az acetilszalicilsav fájdalomcsillapító hatását a készítmény-
ben lévő koffein fokozza, így hatékonyan csökkenti például                                                                                            
a fogfájást, fejfájást, mozgásszervi akut fájdalmakat, 
nőgyágyászati fájdalmakat.

Egy tabletta Aspicont!

Ha letöri a fájdalom, ha nem 
tudja tenni a dolgát…

... akkor gyors
 segítség kell!

1044 Budapest, Megyeri út 64. • 06 1 233 0083
budapest@expharma.hu • www.expharma.hu

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa 
el a betegtájékoztatót,  vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát,  gyógyszerészét!

Csak 16 éven felülieknek!
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VERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:

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

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:

 

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

EXTRACTUM PHARMA ZRT.

A VERSENY RENDEZÕJE:

NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET
DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban a Kiskunhalasi Dékáni Sportcsarnokban 
Kiskunhalas, 2018. December 08-09.

A TORNA FÕVÉDNÖKE:  DR. FAZEKAS SÁNDOR  –  korábbi Földmûvelésügyi Miniszter

A TORNA VÉDNÖKEI: NÉMETH SZILÁRD  –  Országgyűlési Képviselő           

 DR. SÁVOLT- SZABÓ TÜNDE  –  Sportért Felelõs Államtitkár

 SZÁSZ JENŐ  –  a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Elnöke

 BÁNYAI GÁBOR ELEMÉR  –  Országgyűlési Képviselő

 BALOGH GÁBOR  –  a Magyar Diáksport Szövetség Elnöke  

A TORNA HÁZIGAZDÁJA:  FÜLÖP RÓBERT  –  Kiskunhalas Polgármestere

VERSENYKIÍRÁS

„A” csoport    
 1. Szilády RFC. Kiskunhalas
 2. Magyarkanizsa (Vajdaság) 
 3. Karcag
 4. Székelyudvarhely (Erdély)

„B” csoport
  1. Sárospatak                          
  2. Sepsiszentgyörgy (Erdély)                         
  3. Csepeli Utánpótlás Sportegyesület                
  4. Gúta (Felvidék)        

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

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.         
Érem az 1-3 helyezettnek.

KÜLÖNDÍJAK:

A legjobb kapus, gólkirály, legtechnikásabb anyaországi és határontúli Magyar játékos, legjobb                                 
Kiskunhalasi és Karcagi játékos kupát kap.

ZÁRADÉK:

Minden olyan esetrõl, amirõl ezen versenykiírás vagy a „Labdarúgás szabálykönyv” c. kiadvány nem                  
intézkedik, a Versenybizottság dönt.



22 23

Hamar fáradtak lesznek a szemei?
Száraznak érzi őket?

A csukott szemre alkalmazható Optaridin spray fáradt és száraz 

szemre segíti a szem felületén a védő fi lmréteg helyreállítását 
és javítja a szemhéj hidratáltságát, rugalmasságát.

Hosszú időt tölt 
monitor előtt?

1044 Budapest, Megyeri út 64.
06 1 233 0083 • budapest@expharma.hu • www.expharma.hu

A kockázatokról olvassa el 
a használati útmutatót, vagy kérdezze 

meg kezelőorvosát!
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A csukott szemre alkalmazható 

szemre segíti a szem felületén a védő fi lmréteg helyreállítását

Hamar fáradtak lesznek a szemei?
Száraznak érzi őket?
Hamar fáradtak lesznek a szemei?
Száraznak érzi őket?

Sokat vezet?

2018. DECEMBER 8. SZOMBAT

08.00 Szilády RFC. Kiskunhalas - Magyarkanizsa 

08.50 Sárospatak - Sepsiszentgyörgy

09.45 Ünnepélyes Megnyitó

 Dr. Fazekas Sándor  –  korábbi Földmûvelésügyi Miniszter

10.30 Karcag- Székelyudvarhely

11.20 Csepeli Utánpótlás Sportegyesület - Gúta

12.10 Magyarkanizsa- Karcag

13.00 Sepsiszentgyörgy - Csepeli Utánpótlás Sportegyesület               

13.50 Székelyudvarhely - Szilády RFC. Kiskunhalas      

14.40 Gúta- Sárospatak

15.30 Székelyudvarhely- Magyarkanizsa

16.20 Gúta- Sepsiszentgyörgy

17.10 Karcag- Szilády RFC. Kiskunhalas

18.00 Csepeli Utánpótlás Sportegyesület - Sárospatak

PROGRAMPROGRAM
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A SPAVERIN
TAblETTA

A göRcSöT!

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE

MEG KEZELõORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

A Spaverin tabletta drotaverin-hidroklorid hatóanyagú vény nélkül kapható gyógyszer (VN). 
Alkalmazási elõírás dátuma: 2018. március 25. | Forgalomba hozatali engedély száma:
OGYI-T-22489/02–03 | Gyártó: MEDITOp Gyógyszeripari Kft. | www.meditop.hu
Az anyag lezárásának dátuma: 2018. november 23. | 2018/3 Spa

A Spaverin görcsoldó tabletta vény nélkül kapható gyógyszer, 

amely megszünteti a különbözõ eredetû simaizom görcsöket 

– gyomor-, bélgörcsök, epegörcs, vesegörcs, húgyhó-
lyag és húgyvezeték görcs –, valamint kiegészítõ kezelés-

ként alkalmazható a fájdalmas menstruációs görcsök 

esetében is. Bõvebb információ: www.spaverin.hu
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2018. DECEMBER 9. 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 Edző Válogatott - Kiskunhalasi Önkormányzata labdarúgó mérkőzés

14.00 Ünnepélyes eredményhirdetés, a díjakat átadja:

 Dr. Fazekas Sándor  –  korábbi Földmûvelésügyi Miniszter

 Németh Szilárd  –  Országgyűlési Képviselő

 Dr. Sávolt- Szabó Tünde  –  Sportért Felelős Államtitkár

 Szász Jenő  – a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Elnöke

 Bányai Gábor Elemér – Országgyűlési Képviselő

 Balogh Gábor – a Magyar Diáksport Szövetség Elnöke

 Fülöp Róbert – Kiskunhalas 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:

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

A Hyperol tabletta vény nélkül kapható karbamid-peroxid hatóanyagú gyógyszer (VN). Bővebb információért, kérjük olvassa el az alkalmazási előírást, 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

leveszi
a lábáról...

...a lábgombát, mielõtt 

bárki észrevenné!
A gombás bõrfertõzés

mindenki számára jól látható,

nehezen kezelhetõ, makacs betegség,

a MYCOSID külsõleges porral

azonban könnyedén megelõzhetõ!

MYCOSID 
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a koCkázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérDezze meg kezelõorvosát, gyógyszerészét!

mivit 11.indd   1 2018.11.26.   11:10:43
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ExtractumPharma zrt.
Humán generikus gyógyszereket gyártó, 

fejlesztő és forgalmazó független magyar 
gyógyszergyártó vállalat

Fő tevékenységeink

● Saját termékek gyártása, forgalmazása.
● Gyógyszerfejlesztés, törzskönyvezés.
● Termékfejlesztés, gyógyszergyártás, 

csomagolás bérmunka partnereknek is.
● Bérraktározás, logisztika, nagykereskedelem. 
● Klinikai vizsgálati minták csomagolása, 

disztribúciója, CRO-tevékenység.
● EEA felszabadítási tevékenység. 
● Licencjogok értékesítése.

Erősségeink

● GMP gyógyszergyártási engedély.
● Teljes körű kábítószer-üzemi engedély.
● Jól felszerelt analitikai laboratórium. 
● Szakképzett munkatársak.
● Biztos gazdasági háttér.
● Nemzetközi kapcsolatok.
● Magas színvonalú infrastruktúra. 

1044 Budapest, Megyeri út 64.
Telefon: +36 1 233 0083, +36 1 233 0661
Fax: +36 1 233 1426, +36 1 233 1318
E-mail: budapest@expharma.hu

www.expharma.hu


