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Kedves Ifjú Barátaim!

Egy nemzet jövõje nagyban függ attól, hogy a fiataloknak milyen

a testi, lelki, szellemi felkészültsége, ezért minden ország kormányának

kötelessége támogatni sportot, amely a fizikai edzettségen túl erõsíti

az ember jellemét, formálja, gazdagítja a személyiségét. Különösen

igaz ez a csapatjátékokra, így a labdarúgásra is. Grosics Gyula, a legendás Aranycsapat kapusa egyszer

azt nyilatkozta a futballról: „Ez az a sport, amely az ember fiatal idõszakát használja fel a nagyszerû

eredmények elérésére. Tudni kell lemondani a hétköznapokról, és tudni kell tisztelettel teljesíteni az

ünnepnapokon a közönségnek.” Ti most éppen ebbe a korba értetetek – rajtatok a világ szeme.

Biztos vagyok benne, hogy az ifjúsági labdarúgó tornán részt vevõ csapatok országait ma ugyanaz a

remény köti össze. A gyõzelmen túl mindannyian azt várjuk, hogy a focistáink néhány éven belül ott

legyenek a világ élmezõnyében. Könnyen meglehet, esztendõk gyors leforgása után a világ rangos

stadionjaiban találkoztok majd újra. Magam is ebben bízom, mert szeretném hazám legjobbjait ott látni az

élvonalban, a világbajnokságokon. Ezért vállaltam el a nemzetközi labdarúgó torna fõvédnökségét, ajánlottam

fel a vándorkupát és minden csapat számára egy-egy serleget. Amikor az Aranycsapat kapusát a labdarúgás

jövõjérõl kérdezték, akkor azt monda, „a magyar labdarúgás helyzete ma és holnap nem a válogatott

csapat teljesítményétõl függ, hanem az egyesületekben folyó szakmai és morális munkától.” Higgyetek a

szorgalom, a tisztelet, a kitartás erejében, mert akkor beérik a munkátok, valóra válnak az álmaitok.

 Minden országnak szüksége van lelkes fiatalokra, nagy egyéniségekre, akik példaként állnak a felnövekvõ

nemzedékek elõtt. Hamarosan srácok ezrei viselik majd a Ti nevetekkel feliratozott mezeket, és figyelik

majd minden megmozdulásotokat a pályán. Legyetek ezért olyan sportemberek, akik kiváló sportolók és

nagyszerû emberek. Ha eszerint játszotok és éltek, akkor mindannyian diadalt arattok, még akkor is, ha a

dobogó tetején csak egy gyõztes csapat állhat.

Tisztességes, szoros versenyt kívánok minden csapatnak; a nézõknek pedig izgalmas, feledhetetlen

mérkõzéseket!

Dr. Fazekas Sándor

vidékfejlesztési miniszter

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Kedves sportolók, tisztelt sportvezetõk!

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviseletében szeretettel köszöntöm a „Kárpát Kupa Nemzetközi

Labdarúgó Torna” résztvevõit.

Mind megyei elnök, mind pedig Bács-Kiskun megyei lakosként is nagy örömömre szolgál, hogy ezt a

rendezvényt megyénkben, Kiskunhalason üdvözölhetem. Ez a torna nemcsak a sportot, a társadalmi élet

normáinak betartását, hanem a határokon átívelõ barátságot és kapcsolatépítést is hivatott szolgálni.

Szent-Györgyi Albert már korábban így fogalmazta meg ennek szükségességét: „A sport nemcsak testnevelés,

hanem a léleknek is az egyik legerõteljesebb nevelõeszköze. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített

képe. (...) A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idõ alatt a legfontosabb polgári erényekre: az

összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a

gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelõtt a "fair play", a

nemes küzdelem szabályaira.” 

A kétnapos rendezvény alatt kívánok mindenkinek kellemes itt tartózkodást, a sportolóknak olyan

eredményeket, melyeket maguk elé tûztek. Szeretném ezúton is megköszönni a rendezõk áldozatos munkáját

és kívánom, hogy ezzel az eseménnyel teremtsenek hagyományt!

Bányai Gábor

a Bács-Kiskun megyei Közgyûlés elnöke

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Bács-Kiskun
Megyei Közgyûlés
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Kedves Fiatalok!

A magyar nemzet kimagasló esélyét teremthetitek meg!

Szeretnénk a lehetõ leghamarabb elérni, hogy az általános iskolákban mindennapos legyen a testnevelés,

s a képzett testnevelõk és edzõk az intézményekben folyamatosan értetek dolgozhassanak, így alakulhat ki

az az egészséges versenyzési folyamat, amelynek révén valamennyi magyar diák megtalálhatja a

képességeinek legmegfelelõbb sportágat. Az a legfontosabb, hogy minél több fiatal sportoljon rendszeresen,

hiszen a sport egy olyan márkanév, ami  nemzeti kultúránk meghatározó része.

A sport egy olyan lehetõség, olyan nevelési esély, amely nemcsak közösségformáló erõ, de a nemzeti

öntudat kialakításának és erõsítésének fontos eszköze,  esély arra, hogy valóban egészségesebb társadalmat

építsünk a következõ évtizedben. Ebben vagytok Ti a legnagyobb és legfontosabb segítõi az egész magyar

nemzetnek.

Ha ténylegesen egészséges nemzet tagjaiként, egészségesen élõ polgárok között szeretnénk élni, ha nem

akarunk a sport tekintetében is Európa sereghajtója lenni, ha nem akarunk az egészségügyi mutatóinkban

is hátul kullogni az európai nemzetek sorában, akkor nekünk kulcsszerepet kell biztosítanunk a következõ

években a magyar sportnak.

Kedves Fiatalok, határainkon innen és túl!

Legyetek elõttünk álló példaként e kimagasló ügyben együttmûködõ társaink!

Számítunk Rátok!

 

Lukács László

Kiskunhalas és vidékének
országgyûlési képviselõje

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Olvasó!

Rendkívül megtisztelõ számomra, és kivételes örömömre szolgál, hogy az Extractum Pharma Kárpát

Kupa Nemzetközi Ifjúsági Férfi Labdarúgó Torna szervezõit, résztvevõit Kiskunhalason köszönthetem.

A mi csapatunk a magyar csapat. A felvidéki, az erdélyi, a vajdasági, a halasi csapat, és ezek nagy

közössége. A csapatok összessége, mely a sport tisztaságával, felkészültségével, erõs akaratával és nemes

küzdelmével hirdeti a magyarság összetartozását a határokat feledtetõ baráti találkozón, a mai sportünnepen,

és szerte a világban, amikor csak alkalma van rá.

A rendezvény valamennyi résztvevõje, szervezõje és vendéglátója gyõztese a mai versenynek, de rajtuk

keresztül gyõztesek a barátaik, ismerõseik, a tágabb környezetük, akik évente hírt szereznek, akik éveken

keresztül emlékeket õriznek errõl az eseményrõl.

Távolság? Határok? A sportban nem számítanak. De a nemzetnek sem, ha az összetartozásról van szó.

Eredményes felkészülést, sikeres szereplést, jó szórakozást kívánok mindannyiuknak! Érezzék jól magukat

Kiskunhalason, õrizzék meg jó emlékezetükben, és ne feledjék: mindig visszavárjuk!

Gyovai István

Kiskunhalas Város polgármestere

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Kiskunhalas Város
Önkormányzata
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Kedves Magyar Testvéreim! Tisztelt Sportolók, Fiatalok! Kedves Vendégek!

Nagy megtiszteltetés számomra,hogy védnökként köszönthetem a Kárpát Kupa résztvevõit. Ez a rendezvény

több egy egyszerû sport eseménynél. A neve  utal a Kárpát medencei magyarság összetartozására, testvéri

szeretetére. A torna befejezése december 5-re esik, mely a magyar nemzet fekete napja 2004. óta.

A 2010-es év azonban új lehetõségeket és új távlatokat nyitott meg a magyarság történelmében. A jövõ

évtõl a határon túli testvéreink már magyar állampolgárként vehetnek részt hasonló rendezvényeken az

anyaországban. A szétszakított magyarság egy egységesülõ és határait lebontó európai közösségben újra

egymásra találhat és az összetartozást nemcsak a politikának, hanem a kultúrának és a sportnak kell

megoldania. Úgy gondolom az anyaországi és a határon túli fiatalok találkozása maradandó élményt fog

nyújtani számukra.

Köszönet a rendezvény két fõ szervezõjének, a Szilády Áron Református Gimnáziumnak és az Extractum

Pharma Gyógyszergyárnak, hogy megszervezték a Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Tornát,

köszönet a támogatóknak, segítõknek.

A csapatoknak, a fiataloknak sportszerû, nemes versenyt, sok sikert kívánok. Bízom benne, hogy szép

élményekkel telve, jó szívvel, jó barátsággal gondolnak majd vissza a Kiskunhalason eltöltött napokra.

Dr. Skribanek Zoltán

A Fidesz Kiskunhalasi Csoportjának Elnöke

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Vendégeink!

Engedjék meg, hogy néhány ünnepi szóval köszöntsek mindenkit abból az alkalomból, hogy a Kárpát

Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Torna megszervezésére intézetünkben kerül sor elsõ alkalommal.

Örömmel fogadjuk városunkban és gimnáziumunkban Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Zenta,

Érsekújvár csapatait, valamint az anyaországunkból – Karcagról és Kiskunhalasról – érkezõket.

Városunk a Duna és Tisza közének csaknem középpontjában fekszik. A városi rangot 1461-ben nyerte el,

kun kapitányok vezették századokon át. Országos hírû csipkéje, kitûnõ lovasai, fejlõdõ mezõgazdasága

reményteljes jövõt ígért.

Iskolánk 346 éves, „örökifjú” intézmény, Szilády Áron református lelkész, akadémikus nevét viseli.

Ifjúságunk büszke az Alma Materre, szorgalmasan tanulnak, kiválóan sportolnak. A labdarúgás a kedvenc

játékuk. Focizni, sportolni jó, remek dolog együtt lenni, küzdelmes mérkõzéseket játszani. A verseny saját

erõnk kipróbálása, izgalmasabbá teszi a felkészülést, hiszen határozott célt ad neki. Gyõzni nem gyõzhet

mindenki, az nyer, aki a legkitartóbb. Az egészséges mozgás öröme pedig mindenkié. Meggyõzõdésem,

hogy e nemzetközi torna nem önmagáért lesz. A sport az egyetemes emberi kultúra része.

Kivánok az érdeklõdõ nézõknek jó szórakozást, a játékosoknak küzdelmükhöz kitartást. „Soha fel nem

adni”, mert most mindenki nyerhet! A világnak szüksége van testvéri találkozásainkra, magyarságunkra.

Dr. Bognárné Nagy Éva

Igazgató

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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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. Kiskunhalas 1. Sepsiszentgyörgy (Erdély)
2. Zenta (Vajdaság) 2. Érsekújvár (Felvidék)
3. Székelyudvarhely (Erdély) 3. Karcag

BEMUTATÓ MÉRKÕZÉSEK:

Kiskunhalasi Öregfiúk – Kárpát Kupa Válogatott (férfi labdarúgó mérkõzés)

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

EXTRACTUM PHARMA  ZRT.

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziumában
2010. december 4-5.

A VERSENYBIZOTTSÁG ELNÖKE: Vincze Attila

A TORNA FÕVÉDNÖKE: DR. FAZEKAS SÁNDOR – Vidékfejlesztési Miniszter

A TORNA VÉDNÖKEI: BÁNYAI GÁBOR – a Bács-Kiskunmegyei Közgyûlés Elnöke,
Országgyûlési Képviselõ

KERÉNYI JÁNOS – a FIDESZ Regionális Igazgatója,
Országgyûlési Képviselõ

LUKÁCS LÁSZLÓ – Országgyûlési Képviselõ

GYOVAI ISTVÁN – Kiskunhalas Város Polgármestere

DR. SKRIBANEK ZOLTÁN – a Kiskunhalasi FIDESZ Elnöke

A TORNA HÁZIGAZDÁJA: DR. BOGNÁRNÉ NAGY ÉVA – a Szilády Áron Református
Gimnázium Igazgatója

VERSENYKIÍRÁS

musorfuzet 2010.PM6 11/30/2010, 9:32 AM10
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A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

A torna „A labdarúgás verseny- és játékszabály” elõírásainak megfelelõen kerül lebonyolításra, hat csapat
részvételével. A mérkõzéseket 2x3-as 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:

2x20 perc – 10 perc szünet

HELYEZÉSI SORREND:

Az érvényben lévõ MLSZ Verseny- és játékszabályok szerint.

DÍJAZÁS:

Dr. Fazekas Sándor által alapított Vándor-díj a gyõztes csapat számára. Serleg minden csapat részére.

KÜLÖNDÍJAK:

A legjobb kapus, gólkirály, legtechnikásabb hazai és határontúli magyar játékos, legjobb Kiskunhalasi
játékos kupát kap. A díjakat felajánlotta: Dr. Fazekas Sándor, Bányai Gábor, Kerényi János, Lukács László,
Gyovai István, Dr. Skribanek Zoltán, Dr. Bognárné Nagy Éva

ZÁRADÉK:

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

musorfuzet 2010.PM6 11/30/2010, 9:32 AM11
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2010. DECEMBER 4. SZOMBAT

09.00 Kiskunhalas – Zenta
10.30 Ünnepélyes Megnyitó

Bányai Gábor – a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés Elnöke, Országgyûlési Képviselõ
11.15 Sepsiszentgyörgy – Érsekújvár
12.30 Zenta – Székelyudvarhely
13.45 Érsekújvár – Karcag
15.00 Székelyudvarhely – Kiskunhalas
16.15 Karcag – Sepsiszentgyörgy

2010. DECEMBER 5. VASÁRNAP

09.00 mérkõzés az 5-6. helyért
A csoport 3. helyezettje – B csoport 3. helyezettje

10.20 mérkõzés a 3-4. helyért
A csoport 2. helyezettje – B csoport 2. helyezettje

11.40 DÖNTÕ
A csoport 1. helyezettje – B csoport 1. helyezettje

13.00 BEMUTATÓ MÉRKÕZÉS
Kiskunhalasi Öregfiúk – Kárpát Kupa Válogatott (férfi labdarúgó mérkõzés)

14.00 Ünnepélyes eredményhirdetés
a díjakat átadja: Dr. Fazekas Sándor – Vidékfejlesztési Miniszter

Bányai Gábor – a Bács-Kiskunmegyei Közgyûlés Elnöke,
Országgyûlési Képviselõ

Kerényi János – a FIDESZ Regionális Igazgatója,
Országgyûlési Képviselõ

Lukács László – Országgyûlési Képviselõ
Gyovai István – Kiskunhalas Város Polgármestere
Dr. Skribanek Zoltán – a Kiskunhalasi FIDESZ Elnöke

PROGRAMPROGRAM

musorfuzet 2010.PM6 11/30/2010, 9:32 AM13
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PRÉMIUM ÉLELMISZEREK DUBAI-BÓL
Bár itthon még kevésbé ismert, elég egyszer megkóstolni a Masafi márkájú

rostos üdítõitalok valamelyikét vagy az ásványvizet, hogy az ember kedvenc

italává vál jon. Az egzotikus gyümölcsdzsúszok között a legszélesebb

választékot kínálják a Masafi márkanév alatt.

A Dubai-beli gyártó cég termékeit szerte a világon a legmagasabb minõségi követelményeknek
is megfelelõ, prémium kategóriába sorolják, mindamellett, hogy a termékek árában ez nem
érezhetõ. 2008-ban és 2009-ben az Egyesült Arab Emirátusokban az év brandja lett: pedig
európai automárkákkal, nemzetközi élelmiszer-gyártó cégekkel kellett versenyezni a címért.
A cég piacvezetõ a Perzsa-Arab Öböl országaiban és további 52 országba juttatja el termékeit.
A Masafi cég mindig is ismert volt a magas minõségû italairól. A tetrapackos kiszerelésû italok
100 % gyümölcstartalmúak, a PET-palackos kiszerelésben pedig 35 % gyümölcstartalommal
bírnak. A cég mottója: Természetesen, Önnek..., hiszen csak természetes alapanyagokat

tartalmaznak az italok. Tehát mesterséges
anyagok és tartósítószerek hozzáadása
nélkül készül, gluténmentes, és roppant
különleges ízekben kaphatók.

A cég ásványvízét az Ománi-hegység lábánál
lévõ vízgyûjtó területrõl nyerik, Masafi város

közelébõl. A város neve arabul annyit tesz,
„tiszta". Nagyon alacsony ásványianyag tartalmú,

(120-180mg/liter) 7,8-as pH értékével enyhén
lúgos zamatú vízrõl van szó.

A hazánkan forgalmazott Masafi termékek között ugyancsak
egyedülálló az a burgonyacsipsz család, amely ízvilágában is

különleges. Az itthon kapható csipszek többségéhez képest ezt a termékekt forró levegõs
eljárással sütik, nem olajban vagy egyéb zsiradékban. (T.A.P. azaz Thermal Air Process). Az olaj
nélkülözése az elkészítésnél azt eredményezi, hogy a 65 százalékkal kevesebb az egészségtelen
zsírsav-tartalma, mint egyéb, hasonló termékek esetében.

 A Masafi termékeket forgalmazó magyar külkereskedõ cég ráadásul arra is sikeresen rávette
az Egyesült Arab Emirátusokban levõ kapcsolatait, hogy nagy tételben magyar zöldséget,
gyümölcsöt vegyenek át és forgalmazzák  a városállamban illetve az Öböl térségben.
A Masafi egyes termékeit például már Erdélybõl származó gyümölcsbõl készítik. Nem titkolt
célunk, hogy egy év múlva már hazai termelõk alapanyagait juttassuk el Dubaiba és értékesítsük
a térségben. A Masafi Mineral Water LLC nemcsak Magyarországra, hanem 9 másik európai
országra is megadta a kereskedelmi jogot a magyar cégnek. Itthon több nagy- és kiskereskedelmi
cég már jelezte, hogy forgalmazni kívánja a prémium kategóriájú Masafi italokat. Több helyen
ugyanakkor már elérhetõk a termékek.

További információk a termékekrõl:
DTH premium Kft.

1116 Budapest, Vegyész utca 17-25.  |  iroda@masafi.hu  |  www.masafi.hu
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Dominique Carpenter Rendezvényszervezõ Kft.

Sportrendezvények és minden,

amire Önnek nincs ideje vagy lehetõsége.

Számunkra nincs lehetetlen!

Levélcím: 2143 Kistarcsa,

Homok dûlõ 50.

Mobil: +36 30 965 9561

E-mail: carpenter@t-email.hu
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TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Fõ támogató:

Extractum Pharma zrt.
(a torna alapítója)
www.expharma.hu

Kiemelt támogatók:

Támogatók:

Halasi Borászati Kft. | Csipke Hotel | Magyar Borfutár Borkereskedés
Madarasi Pálinka | Merkbau Kft. | Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft.

Kamintherm | Csányi & Társa | Totya boltja
Barcelona Kft. | Kertvárosi Hús ABC – Agócs Imre Gedeon

L és E Kft. | BD Trader Kft.
Városi Labdarúgó Versenybizottság

Városi Labdarúgó Versenybizottság Játékvezetõi Bizottsága
Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség

HunEnt Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Zrt.
Zsellér Állattenyésztõ Kft.

Szilády Áron Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre

Média Támogatók:

92,9 Party Fm
MC Tv – Szabadi István

Halasi Tükör
Halas TV

Bács-Kiskun
Megyei Közgyûlés

Kiskunhalas Város
Önkormányzata
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