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Kárpát-medencén túl és azon belül élő 

MAGYAR IFJAK
VILÁGTALÁLKOZÓJA

Magyar Ifjak
Világtalálkozója

2019. július 15-21. 
Bér-Virágospuszta

További részletek:
www.dcr.hu

/magyarifjakvilagtalalkozoja

KONCERTEK, SPORTRENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK, 
KONFERENCIÁK

“PALÓCOK 
FÖLDJÉN!”
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Tisztelt Sportszerető Honfitársaim!

Nemzetünk naptárában már állandó helye van a Kárpát-medence magyar női kézilabda tornájának.               

A Meditop Kupa nem csupán egy rangos sportesemény, ennél jóval többet foglal magába, valódi 

nemzetmegtartó erővé vált az elmúlt évtizedet meghaladó időben. Minden esztendő kezdetén magyar 

kézből, magyar kapura megy a labda, nem ellenfelek, hanem testvérek mérik össze, ki rengeti meg többször 

labdájával a másik kapujának hálóját. Az anyaországi, erdélyi, felvidéki lányok más-más mezben, de mégis 

egy csapatban játszanak, hisz egy nemzet tagjai. Ez az igazi győzelem, Magyarország Miniszterelnökének 

kupája ennek a szimbóluma. 

A torna idei állomásán, Székelyföld szívében mindannyian hazai pályán vagyunk, bármely tájáról is jöjjünk a 

Kárpát-medencének. Itthon vagyunk! A mérkőzések bizonyságát adják annak, hogy a mögöttünk hagyott 

évszázad sem tudott elszakítani bennünket egymástól. Megmaradtunk, összetartozunk, a határok felett 

mára egy a nemzet. Ezért miden közösségünknek tennie kell, a sport összetartó ereje, a küzdelem ereje 

is egy ehhez vezető út.  Ahogy Erdély - példaként előttünk álló - püspöke, Márton Áron tanít bennünket: 

„… a nemzet gazdagságát, vagyonát az állampolgárok erőkifejtése teremti…”

Magyarország Kormányának nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyetteseként köszönetemet 

fejezem ki a Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Női Kézilabda Torna szervezőinek az idei verseny 

lehetőségéért, a házigazda Székelyudvarhely vendégszeretetéért, kézilabdásainknak hűségükért és 

szurkolóiknak a lelkesítő támogatásért. 

Hajrá magyarok!

Budapest, 2019. január 15.

Semjén Zsolt

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Sporttolók, sportkedvelők, sportbarátok!

Ismét egy újabb versenyhez érkeztünk, hiszen immáron XVI. alkalommal mérkőznek meg a csapatok a   
Kárpát Meditop Nemzetközi Női Kézilabda Tornán. 

Külön öröm számomra, hogy újra találkozhatnak egymással a Kárpát medencei magyar fiatalok, edzők,          
és a mérkőzések szurkolói. 
Mindez erősiti összetartozástudatunkat, segíti a székely anyaváros Székelyudvarhely megismerését,                       
az ideérkező vendégek számára. 

Az ilyen és hasonló rendezvények megújítják a vérkeringést az elszakított területek magyarsága és az              
anyaország között. Így még inkább otthon lehetünk szállásterületeinken, bárhol is legyenek azok a Kárpát 
hazában. 

Évtizedes távlatban kísérhetem figyelemmel a sportrendezvények szervezőinek szorgalmas, elkötelezett 
munkáját, értékteremtő tevékenységét, melyhez szívből gratulálok és kívánom, hogy lelkesedésük, kitartásuk 
mindig nyerjen új erőt! 

Kívánom, hogy mindig legyenek lelkes segítőik, támogatóik. 

A mi felelősségünk is, hogy megkezdett munkájukat az elkövetkezendő években is folytathassák. 

Szép küzdelmeket és sportsikereket kívánok!

         

Fazekas Sándor

korábbi 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!

Kevés előremutatóbb dolog van, mint a sport: pozitív tulajdonságai nemcsak a testre, hanem a lélekre 

és a szellemre is hatnak. Aki rendszeresen sportol, jobb fizikális, egészségügyi állapotba kerül, jobban 

teljesít az iskolában vagy a munkahelyen, pozitív életközösség tagjává válik, könnyebben elkerülheti a káros 

szenvedélyeket, lelkileg és szellemileg is kiegyensúlyozottabbá válik. A sport alkalmas a hagyományok 

kiépítésére és ápolására, a nemzeti színeket képviselve a hazafiasságra nevelésre is. A sporthoz kötött, 

de edzésen túli közös élmények, mint a közös utazások, ünneplések, szórakozások, a vereségek feldol-

gozása, az eredmények közösség előtti dicsérete mind-mind erősítik a jellemet.

Budapest főpolgármestereként örömmel vállaltam el a XVI. Kárpát-Meditop Kupa nemzetközi női kézi-

labdatorna védnöki tisztét. A torna kiváló alkalom a hazai és külföldi kapcsolatok ápolására, a tavaszi 

bajnoki forduló mérkőzéseire való felkészülésre, valamint arra, hogy tisztelegjünk 

az 54 évvel ezelőtt világbajnokságot nyert női válogatott játékosai és Török Bódog egykori kapitány, 

Budapest díszpolgárának emléke előtt. 

Budapest minden magyar fővárosa: ezért is fontos, hogy a tornán határon túli és hazai csapatok mérhetik 

össze erejüket, erősítve a magyarság határoktól független, azokon átívelő összetartozásának érzését.

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

Tarlós István

Budapest főpolgármestere

                             

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

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?
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Kedves Sportbarátok!

Ezúttal is örömmel vállaltam el a Kárpát-Meditop Kupa védnökségét. 

Az öröm mellett a büszkeség is szólhat mindannyiunkból.

A Kárpát-Meditop Kupa egyszerre ápolja a hagyományokat, és ad teret a sportolóknak – immár 16 éve kerül 

megrendezésre ez a kézilabdatorna, és amellett, hogy remek alkalmat kínál a csapatoknak arra, hogy segítse a 

felkészülésüket a tavaszi szezonra, lehetőséget nyújt arra is, hogy a résztvevők közötti kapcsolat elmélyüljön. 

A tradicionális tornát a szervezők megrendezték már Magyarországon többször, de játszottak a csapatok 

határainkon túl is, a Vajdaságban, Felvidéken és Erdélyben is, így biztosítva azt is, hogy a kézilabdát minél 

szélesebb körben népszerűsítsék, egyszersmind minél többeknek megmutatva azt, hogy a sport remek 

közösségteremtő erővel bír. 

A kézilabdatorna szurkolói és nézői évről évre testközelből láthatják a nemes csatározásokat, a legkisebbek 

minden alkalommal megcsodálhatják, milyen nagyszerű érzés is lehet sportolni, és biztos vagyok abban is, 

hogy a Kárpát-Meditop Kupa küzdelmei láttán olyanok is akadtak, akik sportolni kezdtek. 

Magyarország egyik legnépszerűbb sportága a kézilabda, hálásak lehetünk a szervezőknek, hogy évre évre 

alkalmat kínálnak arra, hogy e remek sportág nagyszerű csapatait egy közös tornára invitálják. 

Egy olyan tornát rendeznek a szervezők, ezúttal Székelyudvarhelyen, amely egyben főhajtás és tisztelgés az 

ötvennégy évvel ezelőtt világbajnoki címet ünneplő női válogatott és annak kapitánya, Török Bódog előtt. 

A Kárpát-Meditop Kupa a múlt, a jelen és a jövő is egyszerre, ez is kiemeli az események sorából –                  

emlékezünk a korábbi fantasztikus eredményekre, szurkolunk a jelenkor legjobbjainak, és figyelünk a jövőre. 

Köszönöm a szervezőknek a fáradozásaikat. 

A Kárpát-Meditop Kupa résztvevőinek, a csapatok edzőinek és felkészítőinek kívánok sikerrel megvívott 

mérkőzéseket, sportszerű küzdelmet, a tornára kilátogató nézőknek és érdeklődőknek pedig jó szurkolást!

Dr. Szabó Tünde

sportért felelős államtitkár

Emberi Erőforrások Minisztériuma

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

A kockázAtokról és A mellékhAtásokról olvAssA el A beteg- 
tájékoztAtót, vAgy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét !

Apranax Dolo
100 mg/g gél • 100 g

HAtÁSOS 
segítség izom- és ízületi 
fájdalom esetén:

 gyulladásgátló 
 fájdalomcsillapító 
 hűsítő hatású

Valeant Pharma Magyarország Kft., 1025 Budapest, Csatárka út 82-84., Tel.: +36 1 345 5900, www.receptnelkul.com 
APG-VA-HU1901-01 • Lezárás dátuma: 2019. január 10. • Vény nélkül kapható gyógyszer. Hatóanyag: naproxen.

Apranax gel kezilabdas hirdetes 148x210 2019JAN.indd   1 2019. 01. 08.   11:37:54
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Nagy szeretettel üdvözölöm a XVI. Kárpát Meditop Kupán részt vevő magyar kézilabda-csapatok           

valamennyi játékosát, edzőjét, vezetőjét és szurkolóját!

 

Megtisztelő számomra, hogy immár a negyedik alkalommal lehetek ennek a tornának a védnöke.                        

A Magyar Kézilabda Szövetség a kézilabdasport minden szakágában támogatni kívánja a csapatok munkáját, 

ezzel is erősítve a sportágat hazánkban és annak hírnevét világszerte. Ez előmozdítja a fiatal tehetségek 

fejlődését és növeli a kézilabda népszerűségét. 

 

Az idén Székelyudvarhelyen sorra kerülő torna szívünknek többszörösen is kedves, hiszen Székelyföldön 

a kézilabda erős gyökerekkel rendelkezik, a megalakult Székelyudvarhelyi Kézilabda Akadémiával folya- 

matos kapcsolatban állunk. A Magyar Kézilabda Szövetség számára kiemelten fontos a határon túli magyar 

sportélet segítése, támogatása: ennek érdekében egy átfogó programon kezdtünk el dolgozni a 2018-as 

esztendőben. A Kárpát Meditop Kupa a versenyzésen túl kiváló alkalmat ad arra, hogy erősítsük nemzeti 

összetartozásunkat és a kézilabda iránti elkötelezettségünket, emellett az itt kialakult értékes szakmai 

kapcsolatok további fejlődési lehetőséget jelenthetnek a résztvevő csapatok számára.

A versenyen erdélyi, felvidéki, délvidéki és anyaországi csapatok küzdenek, ám az eredmény bárhogyan 

alakulhat, abban biztosak lehetünk, hogy magyar győzelem születik!

A csapatoknak sok sikert, a szurkolóknak pedig jó szórakozást kívánok!

Hajrá, magyarok!

Kocsis Máté

elnök

Magyar Kézilabda Szövetség

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ Lépjen túl 
az ízületi 
problémákon! 

A Béres Porcerő + Csont-Izom Komplex filmtabletta 
azon ízületi megbetegedésben szenvedők különle-
ges táplálkozási igényeihez igazított összetételű, 
speciális - gyógyászati célra szánt – tápszer, akiknél 
a csontozat és az izomzat állapota miatt nagyobb 
hangsúlyt kell fordítani egyes vitaminok és ásványi 
anyagok megfelelő bevitelére.

Tudjon meg többet az ízületekről!
www.beresmozgas.hu        
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A Magyar 
Olimpiai Csapat 
hivatalos ízületi 

készítménye
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Tisztelt sportolók, tisztelt sportkedvelő magyar testvéreim, 

kedves vendégeink!

Üdvözölöm Önöket Székelyudvarhelyen, a XVI. Kárpát Meditop Nemzetközi Női Kézilabda Tornán.

Megtisztelő számunkra, hogy a tornának 2019-ben mi adhatunk otthont, hiszen az esemény egyik célja 

a határokon átívelő kapcsolatok ápolása, mely városunk számára is meghatározó érték. 

Tudjuk, hogy ez az immár hagyománnyal bíró torna sokkal többről szól, mint a sportszerű küzdelemről, 

vagy a versengésről. Ez a színvonalas rendezvény a versenyen és a megmérettetésen túl egy nagy, egységes 

nemzeti család egymástól távol élő sportolóinak találkozásáról, egymásra találásáról is szól, amelynek 

során tovább mélyíthetők, építhetők a testvéri kapcsolatok.

A sport az a közös nyelv a világon, aminek kölcsönös megértéséhez nincs szükség tolmácsra. A sport 

nem ismer országhatárokat és a világ minden részén ugyanazt jelenti: alázatot, elszántságot, küzdelmet, 

hitet és kitartást.

Meggyőződésem, hogy nem csak a közös múltunk, nem csupán közös örökségünk, közös anyanyelvünk, 

közös értékeink és a hittel tervezett közös jövőnk kovácsolnak össze bennünket a földrajzi határok 

vonalaitól függetlenül, hanem a sportnak is összetartó ereje van. Élő példa erre a most megrendezett, 

határokon átívelő kézilabda torna is, ahová az összes csapat egy nagy család, a magyar nemzet családtag-

jaként érkezett, mégis egy-egy mérkőzés erejéig egymás sportszerű ellenfeleiként fognak megmérkőzni. 

Kijelenthetjük, hogy bármelyik csapat nyer, mi nyertünk, a magyarok nyertek.

Ezúton is biztatok minden sportolót, hogy a versenyben, versengésben, ugyanakkor a hétköznapi 

életükben se feledjék, hogy lehetetlen nem létezik. A lehetetlen csupán egy vélemény. A lehetetlen    

tulajdonképpen egy pillanat, de tekinthetünk a lehetetlenre úgy is, mint a legnagyobb lehetőségre. Minden 

sportolóban ott kell lakoznia az erőnek, amely bármilyen hátrányos helyzet megváltoztatására képes.

Bátorításként üzenem: Aki fél a vereségtől, annak már csak egyetlen lehetősége marad: elmenekülni a 

győzelembe!

Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, míg a versenyen részt vevő csapatoknak kiváló ered-

ményeket, a szurkolóknak pedig élményekben és sportlátványokban dúsgazdag szórakozást kívánok!

Gálfi Árpád

Székelyudvarhely polgármestere

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Kapható a gyógyszertárakban!
Étrend-kiegészítő készítmény. Nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Cink tartalma 
hozzájárul a normál látás fenntartásához, a C-vitamin, E-vitamin és cink támogatják a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelmét. 
Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl! A termék kisgyermek elől elzárva tartandó! 

További információ: Bausch + Lomb/Valeant Pharma Mo. Kft., 
1025 Budapest, Csatárka út 82–84.

OCU-KN-HU-1801-01 |  Lezárás dátuma: 2018. 01. 30.

SZERETNE TÖBBET 
TENNI LÁTÁSÁÉRT?

A szem egészséges működésében fontos 
szerepet játszanak olyan mikrotápanyagok, 
melyeket a szervezet nem képes 
előállítani. Ezért ajánlott fi gyelmet 
fordítani a megfelelő mennyiségben 
történő napi bevitelre.

A Bausch + Lomb szakértelmével kifejlesztett, 
a szem számára fontos mikrotápanyagokat 
tartalmazó komplex összetétel.

MERT LÁTÁSA IS MEGÉRDEMLI 
A TÖRŐDÉST.

Lutein forte

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!

EP
I_

V
EN

O
_K

K
_2

01
8.

11
. 

  
 D

ok
um

en
tu

m
 l

ez
ár

ás
i 

dá
tu

m
a:

 2
01

8.
11

.2
8.



18 19

EP
I_

A
SP

_K
K

_2
01

8.
11

. 
  

 D
ok

um
en

tu
m

 l
ez

ár
ás

i 
dá

tu
m

a:
 2

01
8.

11
.2

8.

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!

JYSK.hu

Scandinavian Sleeping & Living

JY_1056-1_148x210_hird_jav.indd   1 03/01/19   13:07
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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

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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VERSENYKIÍRÁSVERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:

Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása. Felkészülés a tavaszi bajnoki fordulók mérkőzéseire. Tisztelgés a 54 
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. Székelyudvarhely (Erdély)                1. Ada (Vajdaság)
 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 Székelyudvarhelyi Városi Sportcsarnokban. 
Székelyudvarhely, 2019. február 02-03.

A TORNA FÕVÉDNÖKE:  ORBÁN VIKTOR  –  Magyarország Miniszterelnöke

A TORNA VÉDNÖKEI: SEMJÉN ZSOLT  –   Miniszterelnök- Helyettes           

 DR. FAZEKAS SÁNDOR  –   korábbi Földművelésügyi Miniszter

 TARLÓS ISTVÁN  –   Budapest Főpolgármestere

 DR. SÁVOLT- SZABÓ TÜNDE  –  Sportért Felelős Államtitkár

 DR. KOCSIS MÁTÉ  –  Magyar Kézilabda Szövetség Elnöke

A TORNA HÁZIGAZDÁJA:  GÁLFI ÁRPÁD   –   Székelyudvarhely 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               
székelyudvarhelyi 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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2019. FEBRUÁR 02. SZOMBAT

09.00 Székelyudvarhely - Naszvad                                               

10.45 Ünnepélyes Megnyitó

 Gálfi Árpád  – Székelyudvarhely Polgármestere

11.15 Ada – Mohácsi TE.

12.45 Naszvad - Sepsiszentgyörgy           

14.15 Mohácsi TE. – Marosvásárhely                           

15.45 Sepsiszentgyörgy – Székelyudvarhely       

17.15 Marosvásárhely - Ada

PROGRAMPROGRAM

2019. FEBRUÁR 03. 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 | Kárpát Kupa Válogatott – Székelyudvarhely Nosztalgia  

 Válogatott kézilabda mérkőzés

15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés, a díjakat átadja:

 Semjén Zsolt  –  Miniszterelnök- Helyettes

 Dr. Fazekas Sándor  –  korábbi Földművelésügyi Miniszter 

 Szalay- Bobrovniczky Alexandra  –  Budapest Főpolgármester - helyettes 

 Dr. Sávolt-Szabó Tünde  –  Sportért Felelős Államtitkár

 Dr. Kocsis Máté  –  Magyar Kézilabda Szövetség Elnöke

 Gálfi Árpád  –  Székelyudvarhely Város Polgármestere

 Dr. Ács Zoltán  –  Meditop Gyógyszeripari Kft. Ügyvezetője

 Dr. Greskovits Dávid  –  Meditop Gyógyszeripari Kft. Ügyvezetője

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 2019. 01. 07.   13:08:44
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Vény nélkül kapható gyógyszer.  |  www.beres.hu  I  BERMG1902MT  I  *Felnőttek számára ajánlott napi beviteli referencia érték (NRV).  |  **Az OTC kategóriában.

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT.

  Legmagasabb  
      magnéziumtartalom 
      egy tablettában**

  Kiváló felszívódású
      hatóanyag-kombinációval 

  Napi szükséglet 100%-a*
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www.pharmapress.hu

Gyorsaság.
Minőség.
Rugalmasság.

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: 2019.01.04. | 2019/1 Int

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL
OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG

KEZELÕORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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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 
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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: 2019. január 4. | 2019/1 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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