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Tisztelt Sportszerető Honfitársaim!

Sportolóink is kiveszik a részüket nemzetünk határok feletti egyesítésében vállalt küldetésünkből. 

Nemzeti intézménnyé lett a másfél évtizede meghirdetett torna, ahol a Kárpát-medence magyar 

női kézilabdásai mérkőznek meg egymással. Más-más mezben játszanak, de egyként magyar szívvel.                                   

Mindenképpen a mieink emelik magasra az első helyezettnek járó kupát, örömünk közös, az egész 

nemzet lesz vele győztes 2018-ban Tatán is.

Az elmúlt év végén tette le esküjét az egymilliomodikként honosított külhoni magyar és családja. Együtt 

örülhettünk velük és mindazokkal is, akik a nemzeti összetartozás melletti tanúságtétel 2010-ben 

törvénybe foglalt kinyilvánítása óta honfitársainkká lettek. Eskütételeik megható pillanatai enyhítették 

elszakítottságunk évszázados fájdalmát. Köztük számos sportoló van, akik már nemzetünk színeiben 

küzdenek a győzelemért. Még az is megeshet, hogy a Tatán pályára lépő csapatok szurkolói olyan játékost 

is lelkesítenek, aki nemrégiben lett nemzettársunkból honfitársunkká. 

Köszönöm a kupa szervezőinek megtisztelő felkérését, hogy ebben az évben is a verseny védnökeként 

köszönthetem kézilabdázóinkat és a torna házigazdáját, Michl József polgármester urat, a vizek városának 

vendégváró polgáraival együtt. 

Élményekben és gólokban gazdag versenynapokat kívánok!

Budapest, 2018. január 

Semjén Zsolt

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Sportolók és Sportbarátok!

Ahogy a latin mondás tartja: „Mens sana in corpore sano”, azaz „Ép testben ép lélek”. A sport egy olyan 

közösséget erősítő kapocs, mely fejleszti a testi-lelki kondíciókat és a legjobb stresszoldó. Éppen ezért 

fontos, hogy ezeket az értékeket felszínre hozzuk és megbecsüljük. Aki sportol, az képes játszani és küzdeni 

egyszerre, képes versenyezni miközben tiszteli az ellenfelét. Képes fejleszteni önmagát fizikailag és szellemileg, 

képes elérni a kitűzött célokat, bármilyen akadályt is kelljen leküzdenie érte.

A pályán már csak egy részét látjuk a sportolók munkájának, hiszen ők nap mint nap, számos edzésen dolgoz- 

nak a siker érdekében. Nekünk nézőknek, pedig öröm, hogy egy kicsit részesei lehetünk ennek a munkának 

és hangos buzdításunkkal tovább ösztönözhetjük a játékosokat. Az ország lakosságának sportszeretete, 

érdeklődése és segítsége így visszahat a versenysportra.

Élsportolóink rendre a legnagyobb, leggazdagabb országokat megszégyenítő éremesővel térnek haza az 

olimpiai játékokról, olyan példaképek, akikre öröm felnézni, akikért érdemes elmenni egy mérkőzésre, az 

általuk elért eredmények mindannyiunk önbecsülését növelik. 

A kézilabda nagyon fontos Magyarország életében, mivel különösen ismert és kedvelt sportnak számít, 

emiatt úgy gondolom, ez a torna is remek lehetőség arra, hogy még több ember megkedvelje ezt a sportágat.

Immár tizenötödik alkalommal szurkolhatunk a Kárpát-Meditop elnevezésű női nemzetközi kézilabda 

tornán résztvevő csapatokért. Büszkeséggel tölt el, hogy ismét védnöke lehetek ennek a rangos, határokon 

átívelő rendezvénynek. 

Kívánom, hogy ez az esemény járuljon hozzá ahhoz, hogy a Kárpát-medence magyarsága ezen értékekből 

táplálkozzék, ezáltal nemzetünk összetartozás-tudatát is erősítse. 

Szép küzdelmet, izgalmas játékot és vidám szurkolást kívánok!

         

Hajrá Magyarok!

Fazekas Sándor

földművelésügyi miniszter

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, Sportbarátok!

A sport olyan erő, amely összekapcsolhatja a generációkat, közösséget teremthet, megerősítve a hagyo- 

mányokat és elősegítve a kreatív ötleteket megvalósító innovációt. A sport rendkívül erős stabilizáló erő, 

segíthet levezetni a világban meglévő társadalmi, etnikai, vallási feszültségeket, segíthet békés megoldást 

találni. A sport révén a társadalom szinte minden rétege megszólítható: akár a versenysport-teljesít-

ményekkel, az egészségmegőrzéssel, a mozgás örömének hirdetésével, a közösségtudat fejlesztésével, 

a fair play elveinek és szellemének megismertetésével. 

Budapest főpolgármestereként örömmel vállaltam el a XV. Kárpát-Meditor Kupa nemzetközi női 

kézilabdatorna védnöki tisztét. A sportrendezvény kiváló alkalom arra, hogy ápolják a hazai és külföldi 

kapcsolatokat és felkészüljenek a tavaszi bajnoki forduló mérkőzéseire, tisztelegve az 53 évvel ezelőtt 

világbajnokságot nyert női válogatott játékosai és Török Bódog egykori kapitány előtt, akinek a Főváros 

2016-ban posztumusz díszpolgári címet adományozott. 

Budapest minden magyar fővárosa: ezért is tartjuk fontosnak, hogy a tornán határon túli és hazai           

csapatok mérhetik össze erejüket, erősítve a magyarság határoktól független összetartozásának érzését.

Jó szurkolást, sikeres rendezést, a résztvevő csapatoknak pedig eredményes versenyzést kívánok!

Tarlós István

Budapest főpolgármestere

                             

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

12/13 May 2018 - Papp László Budapest Sportaréna

Az év kézilabdás eseménye Magyarországon
Legyél ott te is!

Jegyek: kezilabdaszeretlek.hu/jegy

WOMEN’S EHF FINAL4 2018
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Kedves Sportbarátok!

Ezúttal is örömmel vállaltam el a Kárpát Meditop Kupa védnöki tisztét. 

Ezzel a rangos versennyel, melyet hazánk immár 15. alkalommal rendez meg, méltóképpen indítjuk az 

új esztendőt – folytatjuk azt a sorozatot, melyet elkezdtünk az elmúlt években, s amely igazán tavaly,                       

2017-ben csúcsosodott ki. Világversenyek sorát rendeztük meg Magyarországon, mindannyiszor bizonyí-

tottuk, hogy összefogással, kitartással és kemény munkával képesek vagyunk megszervezni és lebonyolítani 

a legrangosabb eseményeket is. 

Elkötelezettek vagyunk a sport iránt, támogatunk minden olyan törekvést, amely segít abban,                                

hogy népszerűsítsük a sportot: a Kárpát Meditop Kupa kiváló alkalom erre. 

Egy olyan sikersportágban, mint a kézilabda még inkább szükség van az ilyen hazai megmérettetésekre, hiszen 

egyre több kisgyermek választja a sportágat, ilyenkor pedig sokuknak alkalmuk nyílik testközelből figyelni a 

felnőtt versenyzők küzdelmét, további motivációkat szerezve így a jövőre. 

A Kárpát Meditop Kupa az elmúlt években a szívünkhöz nőtt, hiszen ezen a tornán együtt és egymás             

ellen játszanak határon belüli és túli magyarok, ez pedig erősíti az összetartozás érzését – a pályán                       

és amellett egyaránt. 

Sok szeretettel köszöntöm a torna résztvevőit, az edzőiket, a szervezőket és a szurkolókat, kívánok              

mindenkinek önfeledt és felhőtlen pillanatokat, jó szurkolást, a versenyzőknek pedig sok sikert és feled-

hetetlen élményeket!

Dr. Szabó Tünde

sportért felelős államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Béres Porcerő FORTE +D3-vitamin filmtabletta ízületi betegségben szenvedők különleges táplálkozási igényeihez 
igazított összetételű speciális - gyógyászati  célra szánt – tápszer C-vitaminnal, glükozamin-szulfáttal, kondroitin-szulfát-
tal és D3-vitaminnal. 
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facebook.com/beres.klubwww.beres.hu

Komplex védelem  
az ízületi porcok  
megfelelô mûködéséért

180 db=3 hónapos kúra

6417_porcero_D3_hird_mut_3.indd   1 2017. 12. 04.   13:55
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Kedves versenyzők, kedves szurkolók!

 

Nagy szeretettel üdvözölöm a XV. Kárpát Meditop Kupán részt vevő magyar kézilabda-csapatokat és  

rajongóikat! Megtisztelő számomra, hogy immár a harmadik alkalommal lehetek a Kárpát-Meditop Kupa 

Női Kézilabda Torna védnöke. A Magyar Kézilabda Szövetség a kézilabdasport minden szakosztályában 

igyekszik támogatni a csapatok munkáját, ezzel is erősítve a magyar kézilabdasportot, annak hírnevét 

szerte a világon, hozzájárulva ezzel a fiatal tehetségek fejlődéséhez és növelve a sportág népszerűségét. 

 

Az idén Tatán sorra kerülő torna a csapatok megmérettetésén túl kiváló lehetőséget teremt arra, 

hogy erősítsük nemzeti összetartozásunkat, a kézilabda iránti elkötelezettségünket, valamint elősegíti 

értékes szakmai kapcsolatok kialakulását, amelyek további szakmai lehetőséget jelenthetnek a résztvevő 

együttesek számára.

A versenyen erdélyi, felvidéki, délvidéki és anyaországi csapatok küzdenek, így biztosak lehetünk benne, 

hogy mindenképpen hazai győzelem születik! 

Sok sikert kívánok a Kárpát Meditop Kupa valamennyi csapatának és a szervezőknek, a szurkolóknak 

pedig izgalmas meccseket és jó szórakozást! Hajrá, magyar kézilabda!

 

Kocsis Máté

elnök

Magyar Kézilabda Szövetség

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Isten hozta Önöket a Tatai-medencébe!

Ezt a tájat a Teremtő csakis jókedvében alkothatta, hiszen egyszerre van itt jelen a hegyvidék vadregényes 

erdősége, a hegyek lábainál elterülő síkság kiváló termőföldje, és a teremtményeket éltető vízbőség.                  

Az ember jelenléte közel félmillió esztendőn át formálta e tájat, miközben az is alakította a táj emberét. 

Tata városának műemlékekben gazdag épített öröksége azt bizonyítja, hogy az ember képes összhangot 

teremteni a természeti erőforrások megújuló képessége és saját, kielégítésre vágyó igényei között.                        

Ennek az együttélésnek legszebb időszaka a késő ősz, amikor Európa északi térségeiből a Tatai Öreg-tó 

vízfelületére érkezik mintegy 30-40 ezer vízimadár, hogy itt vészelhesse át a hideg időket.

Az itt élő emberek jellemét az utolsó száztíz esztendőben a sport is alakította. A két város, Tata és Tatabánya 

nagymúltú klubjai olimpiai és világbajnokok sokaságát adta a magyar sportnak. Női és férfi kézilabdásaink 

most sem hiányoznak a nemzeti válogatottakból. Tehetségük szorgalom és kitartó edzésmunka általi                

kibontakoztatása sok-sok fiatal számára nyújt követendő példát.

Tata város szülötte, Esterházy Miksa 1875-ben a Magyar Atlétikai Club megalapításával világhódító útjára          

indította a magyar sportot. A MAC első elnökeként, 1875. május 6-án megszervezte Európa első nyilvános   

atlétikai versenyét. Az általa szervezett atlétikai viadal emlékére május 6-át a Magyar Sport Napjává nyil-

vánították.

Isten hozta tehát Önöket a magyar sport bölcsőjében!

Bencsik János

a Tatai-medence 

országgyűlési képviselője

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

És a has
megáll!

Az Intestal tabletta visszaállítja
a bélmûködés természetes
egyensúlyát, ezért az alábbi
emésztési zavarokban 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: 2017.11.14. | 2017 INT/3

A KOcKázATOKról és MelléKhATásOKról
OlvAssA el A beTeGTájéKOzTATóT vAGY Kérdezze MeG

KezelõOrvOsáT, GYóGYszerészéT!
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Tisztelt sportolók, edzők, kedves vendégeink!

Üdvözöljük Önöket Tatán, a XV. Kárpát Meditop Nemzetközi Női Kézilabda Tornán, a Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnokban.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a tornának idén mi adhatunk otthont, hiszen az esemény egyik 
célja a hazai és a külföldi kapcsolatok ápolása, mely városunk számára is meghatározó érték. Tata 2013-
ban elnyerte az Európa Tanács Európa Díját. A díj odaítéléséről szóló hivatalos közlemény így fogalmaz: 
„A Komárom-Esztergom megyében található Tata városa 9 testvérvárosával kiterjedt és változatos 
cserekap- csolati hálózatot hozott létre. A 2012-ben szervezett több mint 60 esemény számos olyan kul-
turális, sport és iskolai cserét tett lehetővé, amelyek Tatát az európai eszme helyi szintű előmozdításának 
modelljévé teszik Magyarország számára.” Hazánkban eddig csak egy város, Szeged kapta meg ezt a 
kitüntetést. Testvérvárosi barátságaink a díj elnyerése óta is erősek, és tavaly jubileumi fordulóponthoz 
érkeztek városunk Kárpát-medencei testvérkapcsolatai: Szőgyénnel 20, Szovátával 15, Magyarkanizsával 
pedig 5 éves lett Tata testvérkapcsolata, emellett egy másik szép jubileumot is ünnepelhettünk, a 
németországi Gerlingennel 30 éves lett testvérvárosi kötelékünk.

Amikor a 2016 decemberében átadott új városi sportcsarnokunk megépítésének ötlete megszületett, 
kettős cél vezérelt minket. Egyrészt mindenképpen szerettük volna, ha az épület a sportot, elsősorban 
a kézilabda és a röplabda utánpótlás nevelését, valamint a helyi mérkőzések megrendezését szolgálja. 
Tata sportos város, képviselő-testületünknek kiemelten fontos célja, hogy a tatai gyerekek a kötelező 
iskolai óráikon túl sportoljanak, vagy valamilyen művészetet tanuljanak. Óriási munkába fogtunk 10 évvel 
ezelőtt az új tanuszodánk megépítésével, amit azóta számos fejlesztés követett - sportsátrak, a kajakház, 
a sportcsarnok, szabadtéri edzési lehetőségek, új sportágak megjelenése, a futóversenyeink bővülése - 
mindennek az eredményei pedig jól láthatóak. Erőfeszítéseink és az önkormányzat támogatásai nyomán 
ma már elmondhatjuk: Tatán 29 sportegyesület működik, 4000 igazolt sportolóval, ami egy közel 24 
ezer főt számláló településen figyelemreméltó. 

Emellett hisszük és valljuk, hogy a sport olyan közösségépítő és személyiségfejlesztő hatásokkal bír, 
amelyek pótolhatatlanok. Számtalanszor tapasztaljuk, hogy az elért eredményeken túl, sportesemé- 
nyeink komoly összetartó erőt is jelentenek: olyan élményeket, tapasztalatokat adnak, melyek nem-
csak az egyes ember, hanem a közösségeink számára is igazi erőforrások, a fizikumon túl a léleknek is 
táplálékot jelentenek, hiszen ahogyan a mondás tartja – „Ép testben ép lélek lakozik…..” Ezért is külön 
megtiszteltetés, hogy a XV. Kárpát Meditop Nemzetközi Női Kézilabda Tornát 2018-ban városunkban 
rendezik. Kívánom - akár versenyzőként, akár nézőként töltik el ezt a két napot Tatán -, hogy a torna 
során feledhetetlen emlékekkel gazdagodjanak, s az itt átélt lelkesedés, a közös élmények a későbbi 
hétköznapokban egyaránt elkísérjék önöket nemcsak testben, hanem lélekben is erősödve.

Michl József
Tata Város polgármestere

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Tata Város Önkormányzata

A sikerbe vetett hit 
összeköt minket!
Hiszünk abban, hogy együtt többet tehetünk

a jövő anyagi biztonságáért: így igyekszünk segíteni

ügyfeleinket, partnereinket minden élethelyzetben.

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁS  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS  GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS  BALESETBIZTOSÍTÁS 
LAKÁSBIZTOSÍTÁS    UTASBIZTOSÍTÁS    EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS    VÁLLALATI  KÁRBIZTOSÍTÁS     

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
ÉLETBIZTOSÍTÁS  NYUGDÍJBIZTOSÍTÁS  GÉPJÁRMŰ-BIZTOSÍTÁS  BALESETBIZTOSÍTÁS 
LAKÁSBIZTOSÍTÁS    UTASBIZTOSÍTÁS    EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS    VÁLLALATI  KÁRBIZTOSÍTÁS     

Aegon_MKSZ szponzor sajtó_A5.indd   1 24/11/17   14:54
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VERSENYKIÍRÁSVERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:

Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása. Felkészülés a tavaszi bajnoki fordulók mérkőzéseire. Tisztelgés a 53 
évvel ezelőtt világbajnokságot nyert női válogatott játékosai és az „exkapitány” Török Bódog előtt.

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

MEDITOP Gyógyszeripari Kft.
www.meditop.hu

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:

 „A” csoport     „B” csoport
 1. Tatai AC.                                        1. Székelyudvarhely (Erdély)
 2. Naszvad (Felvidék)                 2. Mohácsi TE.
 3. Sepsiszentgyörgy (Erdély)             3. Marosvásárhely (Erdély)                                                    

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban a Tatai Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban. 
Tata, 2018. február 03-04.

A TORNA FÕVÉDNÖKE:  ORBÁN VIKTOR  –  Magyarország Miniszterelnöke

A TORNA VÉDNÖKEI: SEMJÉN ZSOLT  –   Miniszterelnök- Helyettes           

 DR. FAZEKAS SÁNDOR  –   Földművelésügyi Miniszter

 TARLÓS ISTVÁN  –   Budapest Főpolgármestere

 DR. SÁVOLT- SZABÓ TÜNDE  –  Sportért Felelős Államtitkár

 DR. KOCSIS MÁTÉ  –  Magyar Kézilabda Szövetség Elnöke

 BENCSIK JÁNOS  –  Országgyűlési Képviselő

A TORNA HÁZIGAZDÁJA:  MICHL JÓZSEF   –   Tata Város Polgármestere

A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

A torna „A kézilabdázás verseny- és játékszabály” előírásainak megfelelően kerül lebonyolításra, hat csapat 
részvételével. A mérkőzéseket 2x3-as csoportban egy helyszínen, körmérkőzéses formában bonyolítjuk le, 
majd a második nap kerül sor a helyosztókra a csoportban elért helyezések szerint I/1-II/1 stb.. 

JÁTÉKIDÕ:

2x30 perc – 10 perc szünet

HELYEZÉSI SORREND:

Az érvényben lévő MKSZ Verseny- és játékszabályok szerint.

FEGYELMI ELJÁRÁS:
Az a játékos, vagy hivatalos személy, akit a mérkőzés játékvezetői kizártak, vagy véglegesen kiállítottak, 
kizárja magát a torna további mérkőzéseiről.

DÍJAZÁS:

Orbán Viktor által alapított Vándor-díj a győztes csapat számára. 
Serleg minden csapat részére. Első három csapat éremdíjazásban részesül.

KÜLÖNDÍJAK:

A legjobb kapus, gólkirálynő, legtechnikásabb anyaországbeli és határontúli magyar játékos, legjobb tatai 
játékos kupát kap.

ZÁRADÉK:

Minden olyan esetről, amiről ezen versenykiírás vagy a „Kézilabdázás szabálykönyv” c. kiadvány nem 
intézkedik, a Versenybizottság dönt.
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napi1
tabletta

Egyedülálló  
összetétel:
• 250 mg magnézium
• komplex B-vitaminokkal

Étrend-kiegészítő készítmény

A fáradtság és kifáradás 
csökkentéséért

BM
G1

80
2A

D

facebook.com/beres.klubwww.beres.hu

6417_mg_komplex_hird_mut_2.indd   1 2017. 12. 04.   13:53

2018. FEBRUÁR 03. SZOMBAT

09.00 Tatai AC. - Naszvad                                                

10.45 Ünnepélyes Megnyitó

 Michl József  – Tata Polgármestere

11.15 Székelyudvarhely – Mohácsi TE.

12.45 Naszvad - Sepsiszentgyörgy           

14.15 Mohácsi TE. – Marosvásárhely                           

15.45 Sepsiszentgyörgy – Tatai AC.       

17.15 Marosvásárhely - Székelyudvarhely

PROGRAMPROGRAM

2018. FEBRUÁR 04. VASÁRNAP

09.00 mérkõzés a 5-6. helyért  

 A csoport 3. helyezettje – B csoport 3. helyezettje

10.45 mérkõzés az 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 | Euro-Novex Utánpótlás SE Tápiószele – Tatai AC.  

 U13 leány kézilabda mérkőzés

15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés, a díjakat átadja:

 Semjén Zsolt  –  Miniszterelnök- Helyettes

 Dr. Fazekas Sándor  –  Földművelésügyi Miniszter 

 Szalay- Bobrovniczky Alexandra  –  Budapest Főpolgármester- helyettes 

 Dr. Sávolt-Szabó Tünde  –  Sportért Felelős Államtitkár

 Dr. Kocsis Máté  –  Magyar Kézilabda Szövetség Elnöke

 Bencsik János  –  Országgyűlési Képviselő

 Michl József  –  Tata Város Polgármestere

 Dr. Ács Zoltán  –  Meditop Kft. Ügyvezetője

 Dr. Greskovits Dávid  –  Meditop Kft. Ügyvezetője
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Serenity
Emlő- és petefészekrák-kockázat szűrőteszt

A BRCA-mutációk
időben történő felismerése
életeket menthet

Telefon: 06 20 460 1499

www.genoma.hu

Serenity_hirdete145x210_0110.indd   1 2018.01.11.   13:42:01
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JYSK.hu

Scandinavian Living & Sleeping

02JY_1049-1_148x210_hird.indd   1 12/12/17   14:26
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TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Fõ támogató:

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

Kiemelt támogatók:

Támogatók:

RAPIDÓ KFT.  | GERE ATTILA PINCÉSZETE  |  TIFFÁN PINCÉSZET

TOKAJ-OREMUS PINCÉSZET  |  KATTRA PINCÉSZET 

Tata  Város Önkormányzata



32

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: 
2015. július 13. | Forgalomba hozatali engedély száma: OGYI-T-22489/02–03 | Gyártó: Meditop Gyógyszeripari Kft.
www.meditop.hu | Az anyag lezárásának dátuma: 2017. november 14. | 2017/1 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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