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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Kedves Fiatal Barátaim! Kedves Házigazdák, Szurkolók és Szervezõk!

Ismét gazdáját keresi a 2010-ben alapított vándorserleg, hogy

tovább gyarapítsa annak a csapatnak a trófeagyûjteményét, amelyik

a III. ExtractumPharma – Kárpát Kupa kiéletezett versenyében

a legjobbnak bizonyul.

A labdarúgó torna felkészíti a csapatokat a hazai, tavaszi bajnoki fordulók mérkõzéseire. De ennél

többre is. Arra, hogy felnõttként tisztességesen helytálljanak a hivatásukban, a munkájukban. Köszönöm

a verseny támogatóinak és szervezõinek, hogy fontosnak tartják a Kárpát-medence magyar ifjainak testi,

lelki és szellemi egészségét, és felvértezik õket azokkal az erényekkel, amelyekkel helyt állhatnak a XXI.

század kiélezett versenyében. Sportszerûség, kitartás, önfegyelem, csapatszellem.

Magyarországot szeretik úgy emlegetni, hogy „kicsi ország”. Nekem az a meggyõzõdésem, hogy nincs

kicsi ország, csak kicsinyhitû ember. Ezt igazolják Szent-Györgyi Albert világhírû Nobel-díjas magyar

orvos és biokémikus szavai: „Minden ország akkora, amennyivel hozzájárul az emberi haladáshoz.” Mi,

magyarok mind a sport, mind a tudomány, mind a mûvészet terén élen járunk a világ nemzetei között.

Gondoljunk a 2012-es Londoni Olimpia éremesõjére, vagy nemzetközi tekintélyû kutatóinkra, tudósainkra,

zenészeinkre.

Köszönöm Magyarkanizsa minden lakójának, hogy a város kitárta kapuit a Kárpát-medencei magyarok

elõtt és otthont adott a labdarúgó tornának.

Hiszek a vidámság gyógyító erejében, és abban, hogy a jó kedv segít megõrizni az egészséget. Kívánok

„határtalan” örömöt, önfeledt szurkolást a III. ExtractumPharma – Kárpát Kupa labdarúgó torna

felejthetetlen pillanataihoz! Arra bíztatom a csapatokat, szórják meg sok-sok góllal a kaput, hogy izgalmas

és szoros versenyben vigyék el a kupát.

Hajrá Erdély, Vajdaság, Felvidék!

Hajrá Kiskunság és Nagykunság!

Dr. Fazekas Sándor

vidékfejlesztési miniszter
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Kedves Sportolók, Kedves Vendégek! Kedves Magyarkanizsai Szurkolók!

Sok szeretettel köszöntöm az idén már harmadik alkalommal megrendezésre kerülõ ExtractumPharma –

Kárpát Kupa résztvevõit. Sokan közülünk bizonyára emlékeznek a tavalyi, Karcagon megrendezett Kárpát

Kupára. Mint Karcag szülötte és a térség országgyûlési képviselõje is köszöntöm Önöket, és kívánom,

hogy legyen részük ugyanolyan izgalmas, vérpezsdítõ rangadókban, amelyeknek mi Karcagon részesei

lehettünk.

E nemzetközi esemény jóvoltából néhány napra megtelik városuk a labdarúgás rajongóival és a sportág

ifjú hazai, valamint határon túli mûvelõivel. Ezen a két napon sok-sok embernek nyílik alkalma ismét

a szurkolásra, a felhõtlen kikapcsolódásra, talán arra is, hogy a teljesítmények nyomán, mi is elraktározzunk

minél többet a közös élmény és siker hajtóerejébõl, mely utóbbihoz sok erõ, elszántság és kitartó szorgalom

szükséges.

A sport összehozza az embereket, és ez a csapatsportokra különösen igaz. Minden csapatjáték kiválóan

alkalmas arra, hogy erõsítsék a csapatszellemet és arra ösztönözzenek bennünket, hogy csak közösen,

egymást segítve érhetõ el tartós siker. A polgári összefogás, a nemzeti együttmûködés ma is nagyon

fontos üzenet a jövõ nemzedékének, és ezt a Nemzetközi Ifjúsági Férfi Labdarúgó Torna méltón képviseli.

A rendezvény védnökeként sok sikert kívánok valamennyi induló csapatnak és feledhetetlen élményt a

viadalok nézõinek.

Varga Mihály

miniszter

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim!

Jó érzéssel tölt el, amikor arra gondolok, hogy milyen sok tehetséges sportoló, kutató, irodalmár született,

nõt fel és lépett a siker útjára itt a Kárpát-medencében. Szûkebb pátriánkat tekintve ez igaz községünkre,

Magyarkanizsára is. A tudomány, a sport és a mûvészet jeles, sikeres és közkedvelt személyei származtak,

éltek és dogoztak városunkban. Hagytak maguk mögött maradandó nyomot, az emlékezés és tiszteletadás

kellemes kötelezettségét róva ránk.

Az élet különbözõ területeit szemlélve nyilvánvalóvá válik, hogy bármely élethelyzetben azonos dolgok

tesznek valakit sikeressé, vagy vezetnek a kudarchoz és az elbukáshoz. A tudományban és sportban

egyaránt a mindennapok apró csatáit kell megnyerni, kitartó rendszeres munkára van szükség az íróasztalok

felett, a laboratóriumokban, az edzõtermekben és a sportpályákon egyaránt. Szabályok vannak, amelyeket

be kell tartani, amelyekhez igazodnunk kell minden körülmények között, hiszen a tisztességtelenség

önmagában hordozza a kudarcot, és ami ettõl is rosszabb a morális elbukást.

A tisztesség, a sportszerûség univerzális érték és üzenet, amely nem csak a sportpályán, de a mindennapi

életben, az üzleti világban és a diplomaták tárgyalóasztalainál is jelen kellene, hogy legyen. Ez az elv, ami

épít, ami elõre mutat és jövõt teremt.

Sok sikert kívánok az ExtractumPharma – Kárpát Kupa résztvevõinek, játszanak legjobb tudásuk, és

teljes erejükhöz mérten. Érezzék magukat jól városunkban, térjenek vissza és szövõdjenek tartós barátságok

a játékosok, szervezõk és a résztvevõk között!

Váljon ez az esemény emlékké, melyre kellemes érzéssel gondolhatunk majd vissza.

Nyilas Mihály

magyarkanizsai polgármester

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Magyarkanizsa
Önkormányzata
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Kedves sportolók és sportkedvelõ barátaink!
Tisztelt vendégeink! Kedves szurkolók!

Õszinte tisztelettel és sok szeretettel köszöntök minden kedves vendéget a III. ExtractumPharma – Kárpát
Kupa házigazdájaként Délvidéken, Tóthfaluban. Az elsõ két tornát az anyaországban Kiskunhalason és
Karcagon szervezték meg. Az idei évben elõször kerül megszervezésre határon túli régióban, melynek
Magyarkanizsa város ad otthont, míg a házigazdája Tóthfalu település. E nem mindennapi nemzetközi
sportesemény kapcsán Tóthfalu megtelik a jövõ labdarúgó nemzedékének anyaországi és határon túli
mûvelõivel. Szívbõl kívánom, hogy ennek a találkozónak, szemlének megélhessük:
– a találkozás, az együttlét örömét úgy a pályán, mint a pályán kívül. A pályán két csapa áll egymással
szemben, ellenfelek. Ugyanígy a szurkolók tábora is megoszlik. A mérkõzések után már ne legyenek
ellenfelek, sem két táborra szakadt szurkolók, hanem a barátkozásra vágyó személyek együttléte;
– a tapasztalatok megosztását. Fontos szempont ez is, hiszen a különféle élethelyzetbõl, környezetbõl
érkezett sportolók egymást gazdagíthatják mindazzal a széppel és jóval, amit otthonról magukkal hoztak;
– a tájismeretet. Mint házigazdák azon leszünk, hogy vendégeink minél jobban megismerjék ezt a tájat,
hagyományainkat, mindennapi életünket. Ugyanakkor szívesen vesszük, ha az ideérkezõk megosszák velünk
azokat a sajátságaikat, amikkel mi is töltekezhetünk.

Tóthfaluban, az alig több mint 650 lelket számláló kis településen nem mondhatnám, hogy nagy
hagyománya van a labdarúgásnak, fõleg ha tudjuk, hogy falunk alig több mint 100 éves történetében a
közelmúltig még szabványméretû labdarúgópálya sem létezett. Ehhez képest nem kis büszkeséggel
mondhatom el, hogy 2010-ben elindultunk egy úton, aminek eredményeként, mára már három
normálméretû füves labdarúgópálya van falunkban. Erre szükség is van, mivel az Inter egykori nagy
játékosának és többszörös gólkirályának, az aranycsapat kétszeres tagjának Nyers Istvánnak a nevét
viselõ fociakadémia Tóthfaluban mûködik. Aki az utóbbi idõben eljött és körülnézett Tóthfaluban, az
megállapíthatta és meggyõzõdhetett, hogy itt van egy hely amely mentes a nagyvárosok káros hatásától.
Van egy befogadó közösség. Van egy sportegyesület, ahol valóban a fiatalok életre és sportra nevelése a
legfontosabb. Ahol ha nehézségek árán is, de azon ügyködnek a vezetõk, hogy a csapatot körülvevõ
szakemberek létszámát és a szükséges infrastruktúrát is a szükségletekhez igazítva folyamatosan bõvítsék.
Ahol tettekben és eredményekben mérik a fejlõdést. Ahol meg vannak gyõzõdve arról, hogy a tehetség
embert, az ember pedig közösséget formál. Éppen ezért mély meggyõzõdésem, hogy a labdarúgáson
keresztül a fiatalok megtanulhatják és megtapasztalhatják szinte mindazt amire felnõttként szükségük lesz:
a küzdeni akarást, a küzdeni tudást, a gyõzni akarást, a gyõzelem ízét, a vereség elviselését, a kritika
befogadását, a csapat tagjaihoz való alkalmazkodást, a csapatban való gondolkodást, ....

A torna házigazdájaként a csapatoknak eredményes versenyzést, a játékosoknak sikeres szereplést, a
szurkolóknak pedig minél izgalmasabb rangadókat kívánok. Remélem, hogy az itt eltöltött két nap alatt
barátságok és kapcsolatok születnek.

A gondos házigazda szeretetével várjuk és fogadjuk kedves vendégeinket.

Bata Ferenc
Tóthfalu Helyi Közösség elnöke

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Tóthfalu
Önkormányzata
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Kedves Sportolók, Tisztelt Vendégeink!

Öröm számomra, hogy részese lehetek ennek a sportrendezvénynek, és mint házigazda üdvözölhetem

Önöket.

Sportszeretõ egyénnek tartom magam, és csak elismeréssel tudok beszélni az ExtractumPhrama – Kárpát

Kupáról, ahol a nemzeti összetartozás erõsítésén kívül, a fiatalok megmutathatják tudásukat, a sport

iránti szeretetüket és kitartásukat, mindezt nemes küzdelemben és jó hangulatban.

Magyarkanizsa, mint házigazda mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az idelátogató sportolók és

vendégek jól érezzék magukat, az eredményektõl függetlenül szívesen gondoljanak vissza kis városunkra,

és még sokszor tiszteljenek meg bennünket jelenlétükkel. Legyen ez a rendezvény mindenki számára egy

azon élmények közül, melyeket kellemes emlékként zárunk szívünkbe és szívesen gondolunk vissza rá, egy

remélhetõleg soha meg nem szakadó sorozatban. Sok sikert és kellemes idõtöltést kívánok mindenkinek!

A „Fair-play legyen veletek” – mondhatnánk a csillagok háborújának szellemében.

Lackó Róbert

magyarkanizsai polgármester-helyettes

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Magyarkanizsa
Önkormányzata
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Tisztelt Sportolók, Vendégek, Sportbarátok!

Sok szeretettel köszöntöm, a Kárpát Kupa résztvevõit Magyarkanizsán, a Csönd városában,mely remélhetõen

e két napra városunk a sportolók Fellegvárává alakul át. A sportélet Magyarkanizsa Községben évtizedekre

visszanyúló múlttal rendelkezik. Számos sportrendezvény házgazdája volt már városunk és örömömre,

visszatérnek hozzánk azok, akik már egyszer megízlelték, tapasztalták vendégszeretetünket, sport iránti

tiszteletünket. Az idelátogató sportolóknak és kisérõjeinek, sportszakmunkásaknak lehetõségük lesz

megismerni községünk vendégszeretetét, városunk látványosságait, sportbarátok önzetlen munkáját.

A sportszerûségre, a fokozott együttmûködésre, a sport népszerûsítésére ma nagy szükség van. A rohanó

világ, az emberek érdektelensége, a fiatalok közömbössége a községi sportéletben nem vehetõ észre.

Sportolóink, sportmunkatársaink minden elismerést és tiszteletet kivívtak önzetlen munkájukért.

A sikerekhez sok erõ, elszántság és kitartó szorgalom szükséges. A csapatsportok alkalmasak arra, hogy

erõsítsék a csapatszellemet és arra ösztönözzenek bennünket, hogy csak közösen, egymást segítve érhetünk

el tartós sikert.

A rendezvény háziasszonyaként sok sikert kívánok valamennyi versenyzõ csapatnak, valamint feledhetetlen

élményt, sok barátot és kellemes itt tartózkodást.

Gál László verse emlékeztessen minden kedves vendéget az itt eltöltött idõre.

Ez a Csönd szép városa

/magam is halkan írom /

most elmegyek és a szívem egy darabja

marad és csöndesen emlékezik

a Tiszára és a parkra; a halkszavú emberekre

– köztük barátokra is – szép volt.

Kanizsa a csönd szép városa

hangos idõkben.

V. Takarics Anasztázia

a Községi Tanács

Ifjúsággal és sporttal megbízott Tanácstagja

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Magyarkanizsa
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. Tóthfalu-Magyarkanizsa (Vajdaság) 1. Székelyudvarhely (Erdély)

2. Kiskunhalas 2. Szepsi (Felvidék)

3. Sepsiszentgyörgy (Erdély) 3. Karcag

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

EXTRACTUMPHARMA  ZRT.

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban a Magyarkanizsai Gyógyfürdõ Sportcsarnokban
Vajdaság, 2012. december 8-9.

A TORNA FÕVÉDNÖKE: DR. FAZEKAS SÁNDOR  – Vidékfejlesztési Miniszter

A TORNA VÉDNÖKEI: VARGA MIHÁLY   – Tárca Nélküli Miniszter

PÁSZTOR ISTVÁN – a Vajdasági Magyar Szövetség Elnöke

A TORNA HÁZIGAZDÁI: NYILAS MIHÁLY   – Magyarkanizsa Polgármestere

LACKÓ RÓBERT   – Magyarkanizsa Polgármester-helyettese

BATA FERENC    – Tóthfalu Helyi Közösség Tanácsának elnöke

A TORNA HÁZIASSZONYA: VOLENTER TAKARICS ANASZTÁZIA – Sport és Ifjúsági Tanácstag

VERSENYKIÍRÁS

musorfuzet 2012.PM6 11/28/2012, 10:41 AM12
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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.

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.

KÜLÖNDÍJAK:

A legjobb kapus, gólkirály, legtechnikásabb hazai és határontúli magyar játékos, legjobb karcagi játékos,
legjobb tóthfalusi játékos kupát kap.

ZÁRADÉK:

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

musorfuzet 2012.PM6 11/28/2012, 10:41 AM13
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2012. DECEMBER 8. SZOMBAT

09.00 Tóthfalu-Magyarkanizsa – Kiskunhalas
10.30 Ünnepélyes Megnyitó

Pásztor István – A VMSZ Elnöke
11.15 Székelyudvarhely – Szepsi
12.30 Kiskunhalas – Sepsiszentgyörgy
13.45 Szepsi – Karcag
15.00 Sepsiszentgyörgy – Tóthfalu-Magyarkanizsa
16.15 Karcag – Székelyudvarhely

2012. DECEMBER 9. 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 | Magyarkanizsai Községi Tanács – Kárpát Kupa Válogatott

14.00 Ünnepélyes eredményhirdetés, a díjakat átadja:

Dr. Fazekas Sándor – Vidékfejlesztési Miniszter
Varga Mihály   – Tárca Nélküli Miniszter
Pásztor István  – a Vajdasági Magyar Szövetség Elnöke
Nyilas Mihály   – Magyarkanizsa Polgármestere
Lackó Róbert   – Magyarkanizsa Polgármester-helyettese
Volenter Takarics Anasztázia – Sport és Ifjúsági Tanácstag
Bata Ferenc     – Tóthfalu Helyi Közösség Tanácsának elnöke
Nemes József    – az ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó

és Szaktanácsadó Zrt. vezérigazgatója
Antal Balázs    – az ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó

és Szaktanácsadó Zrt. Igazgatóság Elnöke

PROGRAMPROGRAM
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Dominique Carpenter Rendezvényszervezõ Kft.

A Kárpát Kupa sorozatok szervezõje.

Levélcím: 2143 Kistarcsa,

Homok dûlõ 50.

Mobil: +36 30 965 9561

E-mail: carpenter@t-email.hu

A SPORT érték, segítünk megmutatni...
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NE HAGYJA, HOGY A NÁTHA BUBORÉKBA ZÁRJA

ÚJ

6 éves kortól
felnõtteknek

NASOPAX SENSITIVE hiperozmotikus sóoldat orrspray:**
NASOPAX SENSITIVE izoozmotikus sóoldat orrspray:**

orrhigiéne fenntartására

orrfújás, orrszívás elõtt fellazítja a váladékot

természetes ásványi anyagokat tartalmaz

tartósítószert, hajtógázt nem tartalmaz

2 hetes kortól 3 éves kortól

A NASOPAX orrspray felnõtteknek, és a NASOPAX
orrspray gyermekeknek négyes hatása révén:*

1 helyreállítja az orrlégzést,

2 hidratálja a nyálkahártyát,

3 feloldja a bennrekedt váladékot,

4 így segít a fül- és arcüreg-gyulladás megelõzésében

Megelõzés és kezelés – gyorsan, hatékonyan

*A Nasopax orrspray felnõtteknek, és a Nasopax orrspray gyermekeknek oximetazolin-hidrokloridot és brómhexin-hidrokloridot

tartalmazó vény nélkül kapható gyógyszer. Alkalmazási elõírás dátuma: 2009. március 3. Forgalomba hozatali engedély száma:

OGYI-T-8270/01, OGYI-T-8269/01. **A Nasopax Sensitive hiperozmotikus sóoldat orrspray, a Nasopax Sensitive izoozmotikus

sóoldat orrspray orvostechnikai eszköz. Gyártó: Meditop Gyógyszeripari Kft. Az anyag lezárásának dátuma: 2012. február 29.

**A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT

*A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEG-
TÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!
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Többet tud, mint gondolná!
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TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Fõ támogató:

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

Kiemelt támogatók:

Támogatók:

PHARMA PRESS  |  IKON BORÁSZAT
FITOMARK TOKAJI BORHÁZ

BORPALOTA BORÁSZAT  |  BODRI PINCÉSZET
VIRÁGHEGYI BOR KFT.

DOMINIQUE CARPENTER RENDEZVÉNYSZERVEZÕ  KFT.
LENKEY PINCÉSZET  |  FRITZ BORHÁZ

Magyarkanizsa
Önkormányzata

Tóthfalu
Önkormányzata
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