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Tisztelt Sportolók és Sportbarátok!

Immár hatodik alkalommal szurkolhatunk az „Extractum Pharma Kárpát Kupa” Nemzetközi Ifjúsági Férfi 

Labdarugó Tornán induló csapatokért. Nagy örömmel láthatjuk, hogy a 2010-ben indult kezdeményezés 

mára hagyománnyá vált, megtartva eredeti célját és legfőbb üzenetét: a kárpát-medencei magyar fiatalok 

összefogását. Büszkeséggel tölt el, hogy ismét e rangos, határokon átívelő rendezvény fővédnöke lehetek.

A futball, korunk egyik leginkább kedvelt sportja. Igazi közösségformáló erő – igazi csapatjáték. Képes 

különböző nemzeteket és kultúrákat összehozni. Nem csak a sportolóknak, de a csapatokért szorító 

közönségnek is egy olyan esemény ez, amelyen lehetőségük van együtt lenni, együtt küzdeni, együtt szurkolni. 

A szórakozáson és a sportszereteten felül az ide látogatók több élménnyel is gazdagodnak. A Kupa, egy 

nemzet összetartozás-tudatának erősítésében játszik nagy szerepet.

Fontos, hogy a sportban rejlő értékeket felszínre hozzuk.  A sport ugyanis nem csupán a testet edzi, hanem 

a lelket is.  Aki sportol, az küzdeni tanul: megtanulja elérni a célt, bármilyen akadályt is kelljen leküzdenie 

érte.  Aki sportol, az kitartó: felismeri, hogy hosszú és küzdelmes az eredményekhez vezető út. Becsületes: 

nem csak önmagával, de sporttársaival szemben is, hiszen ugyanazon az úton haladnak a kitűzött céljaik felé. 

A sport nemesít, olyan értékekre nevel, amelyek emberré tesznek minket az élet minden területén, fejleszti 

az együttműködő készséget és a közösségben való gondolkodást.  A sport sosem öncélú.  Amikor nemzetünk 

nagy sportolóira emlékezünk, egyben ezeket az értékeiket méltatjuk.

Kívánom, hogy a rendezvény járuljon hozzá ahhoz, hogy a Kárpát-medence magyarsága ezen értékekből 

táplálkozzék, nem feledve, hogy csak egység és összetartás mentén épülhet a jövőnk.

Szép küzdelmet, izgalmas játékot és vidám szurkolást kívánok!

Hajrá Magyarok!

Dr. Fazekas Sándor

Földmûvelésügyi miniszter

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Sportszerető Magyarok!

Kedves Barátaim!

Néhány évvel ezelőtt országgyűlési képviselőként arra tettem esküt, hogy a magyar néphez hű leszek, és 

mindent megteszek azért, hogy a magyarság boldogulását elősegítsem. S mivel „minden magyar felelős minden 

magyarért”, én nem csak az anyaországban élőknek, hanem a világban élő 15 millió magyarnak tettem esküt.

Egy nemzetet az anyanyelv, a hagyományok, a kultúra és a közös hit tart össze.  Az elmúlt években a csepeli 

vezetőkkel határon túli, magyarlakta településeket látogattunk, és ahol tudtunk, segítettünk. Testvérvárosi 

megállapodásokat kötöttünk, máshol harmóniumot ajándékoztunk a helyi egyházi közösségnek, legutóbb 

pedig a háborútól sújtott Kárpátalján élő honfitársainknak rendeztünk gyűjtést.

A nemzeti összetartozás érzését növelik a közös sportrendezvények is.  A sport nem csak küzdelem, 

versengés, hanem egy közösség képviselete is. Egy magyar sportoló az olimpián Magyarországot, sőt, az 

egész magyar nemzetet képviseli. A Magyar Birkózó Szövetség elnökeként az egyik legnagyobb álmom az, 

hogy az egész Kárpát-medencére kiterjesszük a magyar birkózást, s a határon túli magyarok is indulhassanak 

a magyar bajnokságon, s akár válogatottak is lehessenek.

Büszke vagyok arra, hogy a jelentős hagyományokkal rendelkező Kárpát Kupának idén Csepel ad otthont. 

Ez egy olyan focitorna, ahol határon inneni és határon túli magyar fiatalok mérhetik össze tudásukat.                     

Itt, Csepelen, Árpád földjén – ha csak néhány napra is – egyesül Kárpát-medence szétszakított magyarsága.

A sportolóknak sok sikert, a sportbarátoknak pedig jó szurkolást kívánok!

Németh Szilárd

országgyűlési képviselő

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Sportbarátok, kedves Résztvevők! 

Köszöntöm a Kárpát Kupa tornán, amelyet immár hatodik alkalommal rendeznek meg Budapesten.              

Megtisztelő számomra, hogy védnökként támogathatom ezt a sporteseményt, amely a nemzetegyesítés 

egyik sikeres és jó példája.

Szép hagyomány, hogy a Kárpát-medence fiataljai évről évre összemérik erejüket és bizonyítják: a közös haza 

összeköt bennünket, a sport pedig tovább visz az összetartozás útján. Külön öröm, hogy ez a vetélkedő az idén 

olyan területen valósul meg, ahol a magyar sportnak szép és nemes hagyományai vannak. A magyar labdarúgás 

több évtizedes története során rengeteg legendás eredményt valósított meg, és joggal reménykedhetünk a 

jövő labdarúgóiban is. Bizonyos vagyok abban, hogy a ma nemzedéke, a most sportoló fiatalok sikerrel foly-

tatják e nemes hagyományt, és szép eredményekkel járulnak hozzá a magyar sport hírnevének növeléséhez. 

Budapest évről évre számos világversenyeknek ad otthont.  A hagyományok ápolása mellett igyekszünk 

minden tőlünk telhetőt megtenni a sport támogatásáért. Magyarország fővárosában ma nem csak új sta-

dionok, sportlétesítménynek épülnek, de fokozatosan segítjük a sportolni vágyókat is.  A torna az elért 

eredmények mellett jó alkalmat kínál arra is, hogy a határon túli és a határon belül élő magyarok, az egy 

anyanyelvet beszélők, az egy nemzethez tartozók jobban megismerjék egymást, s a csapatok és a sportolók 

életre szóló barátságokat köthessenek.

Kívánom, hogy a versenyek során legyen részük emlékezetes élményekben, a következő napok mérkőzé-

seihez pedig sok sikert kívánok!

Tarlós István

Budapest főpolgármestere

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Sportvezetők, Labdarúgók és Szurkolók!

A Nobel-díjas francia író és filozófus Albert Camus elsősorban a magyarok szabadságharca melletti kiállásával 

írta be magát nemzetünk kollektív emlékezetébe. Október 23-án minden évben szinte kötelező jelleggel 

idézzük gondolatait a Kárpát-medencében, és azon túl is.  A Magyarok vére című kiadvány sorai mottóként 

szerepelnek a történelem- és irodalomkönyvek vonatkozó fejezetei felett. Sovány vigasz, mégis a nyugat 

lelkiismereteként értékeljük Camus szavait közel hatvan év után is.  

Nos, ugyanez az Albert Camus egy évvel az 1956-os forradalom után azt találta mondani egy focimeccs 

félidejében az őt megszólító riporternek, hogy minden, amit az erkölcsről tud, azt a focinak tulajdonítja.

Sport, sportszerűség, erkölcs! Egymástól elválaszthatatlan, egymást előfeltételező és erősítő fogalmak. Kima-

gasló eredményekre csak erkölcsös emberként leszel képes, maga a sport pedig nemcsak a játék szeretetére 

tanít meg, de társaidért való áldozatvállalásra, önmagad melletti kiállásra, az ellenfél iránti tiszteletre, az 

igazságos küzdelemre és nem utolsósorban a győzelem alázattal, a vereség tanulságként történő megélésére. 

És a legfontosabb: a sportban elért sikereid a szülőfölded gyökereiből táplálkoznak! Mindezek a folyamatok 

legszemléletesebben korunk legnépszerűbb sportágában, a labdarúgásban vannak jelen. Ezért születik annyi 

anekdota a lelátókon és az öltözőkben, ezért a futballisták korunk legismertebb hősei és ezért tud magával 

ragadni egy teljes bolygót ez a játék. Mert egyszerűségében és nagyszerűségében benne rejlik minden, ami 

hatásos útbaigazítást jelenthet egy fiatal számára: játék- és sport-, illetve haza- és a szülőföldszeretetet!

Kedves fiatal Sporttársaim, Barátaim! 

A lehetőséget a szervezőknek szeretettel megköszönve kívánom Nektek, hogy a VI. ExtractumPharma 

kupán passzokkal szőjétek újra – akár csak egy hétvégére is - a nemzet még élő és szervesen létező 

Kárpát-medencei kelméjét. 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet jelmondata nyomán – Felelősséggel és Hűséggel!

Hajrá, magyarok!

Szász Jenő

a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Tisztelt Szervezők, Vendégek, Kedves Sportolók!

Köszönöm megtisztelő felkérésüket a Kárpát Kupa védnökségére, melynek idén is nagy örömmel teszek 

eleget.  A korábbi évekhez képest talán - ha lehet - még különlegesebb hangulatban zajlanak majd a 

mérkőzések, hiszen alig telt el néhány nap a magyar labdarúgó válogatott Európa-bajnoki pótselejtezőben 

elért fantasztikus eredménye óta, melynek köszönhetően 44 év után újra szurkolhatunk majd válogatot-

tunknak Európa-bajnokságon.  Azon szerencsések közé tartozom, akik személyesen élhették át a helyszínen 

ezt a fantasztikus élményt, és a teltházas stadionban tapasztalhattam meg a labdarúgás iránti szenvedély 

egyetemes megnyilvánulását. Számtalan sporteseményen vettem részt sportpályafutásom alatt és azóta is, 

de állíthatom, hogy a futball népszerűségéhez semmilyen más sportágé sem fogható. Valamilyen formában 

mindenki kapcsolatba kerül a focival, és ha nem is lesz fanatikus rajongója egy-egy klubnak, de a válogatott 

sikereiért együtt szurkolunk mindannyian. Kihívás újból felzárkózni a világ élvonalához, de ha valamikor, akkor 

most látszódnak biztató jelek ennek lehetőségére. Kicsit újból megízlelhettük a nemzetközi siker érzését, 

belül pedig még mindannyiunkban él a legendás játékosaink által elért korábbi sikereink emléke. Biztos vagyok 

benne, hogy a Kárpát Kupán pályára lépő fiatal sportolókban is ezek az érzések törnek elő, amikor egy-egy 

megmérettetésen felhúzzák csapatuk mezét. Ezen a tornán ha lehet, még fontosabb a sportszerűség, hiszen 

olyan magyar csapatok mérkőzhetnek meg egymással, amelyeknek erre egyébként ritkán van lehetőségük, 

mert különböző országok bajnokságaiban szerepelnek. Éppen ezért legyen ez a kupa is a magyar labdarúgás 

ünnepe, mindenkinek sok sikert és sérülésmentes küzdelmet kívánok!

Sportbaráti üdvözlettel:

Balogh Gábor 

a Magyar Diáksport Szövetség elnöke

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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Kedves Sportolók és Sportbarátok!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében köszöntök mindenkit a VI. ExtractumPharma Kárpát 

Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Tornán. Nagy örömömre szolgál, hogy idén mi adhatunk otthont ennek 

a nívós sportrendezvénynek.

Csepelen minden nap keményen dolgozunk azért, hogy egy olyan - hagyományaira figyelő, mégis modern és 

szép - kerületet építsünk gyermekeinknek, ahol otthon érzik magukat. Óvodákat, játszóudvarokat újítottunk 

fel, játszótereket, játszóházakat építettünk, és mindezek mellett kiemelten figyelünk a legifjabb csepeliek testi 

és szellemi fejlődésére. Ennek egyik legérdekesebb módja a sport.

Gyerekként elég volt nekünk egy kis szabadidő, egy üres tér, a kabátjainkból máris kapukat emeltünk, és 

kezdődhetett a foci. Sokszor sötétedésig rúgtuk a „bőrt”, és a nap végén csak örömöt éreztünk, a játék 

örömét.  Aztán lassan cseperedve egy egyesülethez kerültünk, ahol csapatmezbe öltözhettünk. Az edzéseken, 

meccseken megtanultunk összejátszani, rájöttünk, hogy csak közösen, folyamatosan dolgozva érhetünk el 

eredményeket. Megismertük a győzelem ízét, és megtanultuk emelt fővel viselni a vereséget. Fürödtünk a 

hazai szurkolók szeretetében, és idegenben derekasan álltuk az ellenfél kritikáját. Így váltunk lassan EMBER-ré.

Szeretnénk, ha a jelenkor gyermekei mindezt átélnék újra és újra Csepelen, ezért támogatunk mindenféle 

sportágat és sportrendezvényt, jelen esetben a Kárpát Kupát.

Büszkék vagyunk arra, hogy az idei tornán a csepeli önkormányzat által közvetlenül támogatott Csepel Után-

pótlás Sportegyesület is képviselteti magát. S ha a verseny véget ér, a csapatok tagjai megismerhetik egymást, 

talán még barátságok is köttetnek. Megtapasztalhatják, hogy magyarnak lenni országhatárokon átívelő érzés.

Végezetül engedjék meg, hogy kivételesen elfogult legyek: HAJRÁ CSEPEL!

Borbély Lénárd

Csepel polgármestere

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Budapest XXI. kerület 
Csepel Önkormányzat
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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. Csepel Utánpótlás Sportegyesület   1. Szilády RFC. Kiskunhalas
 2. Sepsiszentgyörgy (Erdély)  2. Tóthfalu (Vajdaság)
 3. Karácsfalva (Kárpátalja)  3. Dunaszerdahely (Felvidék)
 4. Karcag                                    4. Székelyudvarhely (Erdély)

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

EXTRACTUMPHARMA  ZRT.

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban a Csepeli Nagy Imre Általános Művelődési Központ Tornacsarnokában 
Budapest XXI. kerület Csepel, 2015. december 5-6.

A TORNA FÕVÉDNÖKE:  DR. FAZEKAS SÁNDOR  –  Földmûvelésügyi Miniszter

A TORNA VÉDNÖKEI: NÉMETH SZILÁRD  –   Országgyűlési Képviselő           

 DR. SÁVOLT- SZABÓ TÜNDE  –   Sportért Felelõs Államtitkár

 TARLÓS ISTVÁN  –  Budapest Fõpolgármestere

 SZÁSZ JENŐ  –  Nemzetstratégiai Kutatóintézet Elnöke

 BALOGH GÁBOR  –  Magyar Diáksport Szövetség Elnöke

A TORNA HÁZIGAZDÁJA:  BORBÉLY LÉNÁRD   –   Budapest XXI. kerület Csepel Polgármestere

VERSENYKIÍRÁS
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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, 
valamint a dobogós csapatok (I-III.) éremdíjazásban részesülnek.

KÜLÖNDÍJAK:

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

ZÁRADÉK:

Minden olyan esetrõl, amirõl ezen versenykiírás vagy a „Labdarúgás szabálykönyv” c. kiadvány nem 
intézkedik, a Versenybizottság dönt.
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2015. DECEMBER 5. SZOMBAT

08.00 Csepel Utánpótlás Sportegyesület - Sepsiszentgyörgy

08.50 Szilády RFC. Kiskunhalas -Tóthfalu

09.45 Ünnepélyes Megnyitó

 Borbély Lénárd – Csepel Polgármestere

10.30 Karácsfalva - Karcag

11.20 Dunaszerdahely - Székelyudvarhely

12.10 Sepsiszentgyörgy - Karácsfalva

13.00 Tóthfalu - Dunaszerdahely               

13.50 Karcag - Csepel Utánpótlás Sportegyesület      

14.40 Székelyudvarhely - Szilády RFC. Kiskunhalas

15.30 Karcag - Sepsiszentgyörgy

16.20 Székelyudvarhely - Tóthfalu

17.10 Karácsfalva - Csepel Utánpótlás Sportegyesület

18.00 Dunaszerdahely - Szilády RFC. Kiskunhalas

PROGRAMPROGRAM



20



21

2015. DECEMBER 6. 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 | Csepeli Önkormányzat - Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

14.00 Ünnepélyes eredményhirdetés, a díjakat átadja:

 Dr. Fazekas Sándor  –  Földmûvelésügyi Miniszter

 Németh Szilárd  –  Országgyűlési Képviselő

 Fráter Olivér  –  Nemzetstratégiai Kutatóintézet Elnökhelyettes

 Borbély Lénárd  – Budapest XXI. kerület Csepel 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:

EXTRACTUMPHARMA - KÁRPÁT KUPA
       N e m z e t k ö z i  I f j ú s á g i  L a b d a r ú g ó  T o r n a

a l a p í t v a :   2 0 1 0 - b e n

IKON BORÁSZAT  |  DÚZSI TAMÁS PINCÉJE  |  BORPALOTA BORÁSZAT
BODRI PINCÉSZET  |  LENKEY PINCÉSZET

Budapest XXI. kerület 
Csepel Önkormányzat
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