A torna fõ támogatója:

Naszvad Községi Sportcsarnok

2011. február 12-13.
(szombat - vasárnap)

NÕI KÉZILABDA TORNA
A torna fõvédnöke:
A torna védnökei:

Orbán Viktor
Berényi József
Dr. Fazekas Sándor
Dr. Szûcs Lajos
Dr. Haris József
Horváth Árpád
Tyukos Ferenc

A torna házigazdái:

M Û S O R F ÜZ E T

KÁRPÁT MEDITOP
KUPA | NEMZETKÖZI
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akamoto CD&C

A HYPEROL MINDEN
KÍVÁNSÁGÁT TELJESÍTI!

HYP10012901

TERMÉSZETES FERTÕTLENÍTÉS
AZ OXIGÉN EREJÉVEL...

A különbözõ eredetû sebek fertõtlenítésén, mechanikus tisztításán kívül, a Hyperol
kiválóan alkalmazható a szájhigiénia, a bõrgyógyászat, az eszközfertõtlenítés
területén, vagy éppen az erõsen tapadó kötések leválasztására is. Jódérzékenyek
is használhatják. Bõvebb információ a termék weboldalán: www.hyperol.hu
Vény nélkül kapható karbamid-peroxid hatóanyagú gyógyszer (VN). Gyártja a Meditop Kft.

A KO C K Á Z ATO K RÓ L É S M E L L É K H ATÁ S O K RÓ L
O LVA S SA E L A B E T E G TÁ J É KOZ TATÓT VAG Y
K É R D E Z Z E M E G K E Z E L Õ O RVO S ÁT, GY Ó GYS Z E R É S Z É T !
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Tisztelt Hölgyeim, Uraim, sportkedvelõ Barátaim!

Megtiszteltetés számomra, hogy felkérést kaptam a Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Nõi Kézilabda Torna
idei versenyének védnöki tisztjére. Öröm ez számomra azért is, mert meggyõzõdésem, hogy a hasonló
tornák ismételten megerõsítik, hogy fiataljaink igénylik az intenzív sportéletet, a mozgást, a versenyeken
való megmérettetéseket. Ezt igazolja az a tény is, hogy az immár hagyományosnak mondható torna
versenykiírása idén nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre.

A rendszeres testmozgás, a sport az egészségmegõrzés alapvetõ eszköze. Mindegy, hogy milyen korban
mûveljük, már önmagában siker- és közösségi élményt nyújt, életminõséget javít. Ezért is tartom fontosnak,
hogy az ilyen és hasonló sporteseményekre minél gyakrabban és minél több helyütt kerüljön sor az
országban. Ezek az események megmutatják, milyen jelentõs szerepet játszik a sport a népek egyesítésében,
mennyire összehozza a különféle származású, különbözõ korosztályhoz tartozó embereket, milyen nagy
a szerepük a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.

A magyar kézilabdasport nagy hagyományokkal bír. A 30-as évektõl kezdõdõen sok híressé vált csapatot
nevelt ki ez a sportág, gondoljunk csak az Elektromosra, a Gyõri ETO-ra, a Bp. Spartacusra, a Debreceni
Dózsára, a Ganz Mávag csapatára, a Postásra és még sorolhatnám. Azt kívánom a tornán résztvevõ ifjú
játékosoknak, kerüljön ki közülük a magyar kézilabdasport következõ Varga Pistája. Önöknek, kedves
szurkolók meg azt kívánom, hogy izgalmas, fordulatokkal teli és élményekben gazdag két versenynapban
legyen részük.

Stílusosan, Knézy Jenõ után szabadon, hadd kívánjak Önöknek: Szép napot, jó szurkolást!

Berényi József
az MKP elnöke
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Kedves Versenyzõk, Szurkolók, Szervezõk!
Örömmel vállaltam el a VIII. Kárpát-Meditop kézilabda torna védnökségét, mert a sportszellem nem
ismer nyelvi akadályokat, és képes legyõzni a falvakat, városokat, országokat elválasztó távolságokat,
bármekkora legyen is az.
A versenyen hazai és külföldi, Felvidékrõl, Vajdaságból, Erdélybõl érkezett csapatok mérkõznek meg
egymással a kupáért, a gyõzelem mégis mindenkié, mert az új barátságok, ismeretségek, amelyek a torna
két napja alatt köttetnek nem állnak meg az országhatárokon.
Az 1965-ben rendezett nõi kézilabda-világbajnokságon aranyérmet szerzett a Török Bódog által vezetett
magyar válogatottunk az akkori Nyugat-Németországban – ennek emléke elõtt tiszteleg a VIII. KárpátMeditop kupa is. Akkor még én is gyerek voltam, de az Európát kettévágó vasfüggöny még évtizedekig
elválasztott családokat, barátokat, sporttársakat. Ma már nincsenek nemzeteket szétválasztó vasfüggönyök,
átjárhatatlan határok Európában. A sportszerû versengés mellett ennek a tornának is küldetése, hogy
felmutassa azokat az értékeket, amelyek átívelnek a határokon és összekötnek bennünket. „A sport
elsõsorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe, a mérkõzés az életért
való nemes küzdelem szimbóluma. 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.”- írja Szent-Györgyi Albert, a Nobel-díjas magyar orvos,
biokémikus.
A sportolókat a világ legjobb diplomatái közé emelheti játékuk, egyéniségük, emberségük, ha mindezzel
nemcsak komoly sikereket érnek el, de példát is mutatnak általuk. A pályán kívül is csodákra képes a
küzdõszellem, amikor az a vetélytárs tiszteletével társul. Ma mindkettõre nagy szükség van.
Köszönöm a torna szervezõinek és fõ támogatóinak, hogy immáron nyolcadik alkalommal megrendezték
a Kárpát-Meditop nemzetközi nõi kézilabda tornát. Kívánom, hogy a pályán és a lelátókon is mindenki
felejthetetlen élményekkel gazdagodjon!

Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter
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Mindig felemelõ érzés részt venni egy különleges küldetésben. Valami olyanban, amely értékrendjében
túlmutat a mindennapokon, amely már a másfél évtizedet is megérte. Felemelõ az érzés, és egyebet nem
is tehetünk hozzá, csak azt, hogy köszönjük! Köszönjük mindenkinek, aki vállalta a közösséget a Kárpát
Kupa megrendezésével, aki rendezõje, támogatója, vagy akár csak vendége ennek a nagyszerû eseménynek.
Megtisztelõ a számomra, hogy akkor lehetek védnöke ennek a nagyszerû eseménynek, amikor Naszvad, a
Felvidék e különleges és varázslatos városa ad helyet a közös élményeknek, és büszkeséggel tölt el, hogy
2011-ben is ott van a torna résztvevõi között egy Pest megyei csapat, Tápiószelérõl.
Pest Megye Önkormányzatának egyik nemes hagyománya, hogy mindenkor elkötelezetten támogatta a
megyei sportélet fejlõdését. A lassan már két évtizede megrendezett Sportkarácsony, a legjobbak számára
alapított díjak, a megyei sportélet szervezõdését segítõ média támogatása, a legkisebb településeken
mûködõ iskolák focicsapatainak juttatott felszerelés. Mindez csak néhány példa arra, hogy hányféle eszköz
állt a rendelkezésünkre ahhoz, hogy a sport közösségszervezõ erejében rejlõ lehetõségekbõl valóságot
építsünk, és mindig volt egy újabb olyan kezdeményezés, amelynek révén ismét egy jelentõsebb lépést
tehettünk meg elõre. A kézilabdasport múltja és nagyjai elõtti tisztelgésül alapított Kárpát Kupa e
kezdeményezések egyik legnagyszerûbb példája. 2011 februárja pedig ismét egy különleges alkalom lehet
arra, hogy az ország határain belül és kívül élõ magyar közösségek közelebb kerüljenek egymáshoz úgy,
ahogy az más módon nem lehetséges.
Mindannyian érezzük határon innen és túl, hogy mérföldkõhöz érkeztünk. Változtatnunk kell azon, ahogy
az életünket és a közösségeinket megszervezzük. Jövõnk függ attól, hogy az itt élõ közösségek értékteremtõ
erejét, kreativitását, és a közösségek sokszínûségében rejlõ lehetõségeket végre ki tudjuk-e használni.
Egyre többen vannak, akik belátják: ez jelenti az egyik, ha nem az egyetlen módját a mélyreható változásnak.
Soha ennyi ötlet, jó gondolat és kiérlelt innováció nem volt még szabadon elérhetõ, de változtatni csak
akkor tudunk, ha közösségeinket összekapcsolják a közös tervek, az emberek közösségvállalása és közvetlen
részvétele. Ezért olyan fontos, hogy képesek legyünk összefogni, és mozgósítani mindazt az erõt, amely
nemzeti azonosságunk öröksége, és amelynek a kulturális sokszínûségünk adja a kimeríthetetlen forrását.
Még kevesen vannak, akik képesek szavakba önteni azt, hogy milyen rendkívüli perspektívát ad mindez a
nemzeti egység gondolatának, legyen szó nagy ívû együttmûködési programoktól, vagy a legapróbb
rendezvényrõl. Az érzés azonban legtöbbünk számára kézzelfogható. Az érzés, hogy ami itt történik az
különleges, mert túlmutat a mindennapokon – értékrendjében és küldetésében. Ezzel a gondolattal kívánok
sok sikert a versenyzõ csapatoknak és felejthetetlen élményeket valamennyi résztvevõnek!

Dr. Szûcs Lajos
Pest Megye Közgyûlésének elnöke

Pest Megye
Önkormányzata
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Tisztelt Sportolók, Mélyen Tisztelt Vendégeink!
Engedjék meg, hogy sok szeretettel üdvözöljek mindenkit, magam, valamint Naszvad község
önkormányzatának nevében. Nagy megtiszteltetés ért bennünket azzal, hogy házigazdái lehetünk egy
olyan rangos rendezvénynek, mint a Kárpát Meditop Kupa Nemzetközi Kézilabda Torna.
Községünk Szlovákiában a Nyitra megyei Komáromi járásban található. A község lakosságának többsége
(több mint 59%) magyarnak vallja magát. A lakosaink száma az utolsó tíz évben elérte az 5100-at, így
Szlovákiában a legnagyobb falvak közt tartanak számon minket. A községre hosszú idõn át a mezõgazdasági
tevékenység volt jellemzõ, azonban az elmúlt 6 évben sikerült egy ipari zónát kialakítani, a község területén
jelenleg mûködõ 5 külföldi cég több mint 400 munkahelyet létesített.
A 2010-es évben megrendezett Kárpát Kupa Nemzetközi Nõi Kézilabda Torna sajátossága volt, hogy
Magyarország határain túl rendezték meg. A 2011-es torna sajátossága viszont az, hogy elsõ ízben nem
város, lényegében egy falu, nagyközség látja el a házigazda teendõit. Itt azonban szeretném megemlíteni,
hogy Naszvad község évtizedes hagyományokkal, kiemelkedõ eredményekkel rendelkezik a nõi kézilabda
sportágban. Serdülõ lányaink az elmúlt évtizedek alatt töbször országos bajnokai voltak az egykori
Csehszlovákiának de ugyanúgy Szlovákia bajnoki címét is magukénak mondhatják. Kézilabda egyesületünk
40 éves múltra tekint vissza. Olyan neves kézilabdázókat nevelt ki, mint Kovacsic Mónika, aki a Magyar
kézilabda válogatottal részt vett a 2008-as Pekingi Nyári Olimpiai Játékokon, Zácsik Szandra, aki jelenleg
a Fradiban játszik, de Haris Katalin nevét is meg kell hogy említsem, aki hosszú ideig szintén a Fradiban,
kapusként játszott. Többen kézilabdázóink közül: Csontos Edit, Dibúz Erika, Magyar Gabriella, Kiss Jutka
jónevû hazai szlovák csapatok, illetve a nemzeti válogatott játékosai voltak.
Mint házigazdák mindent megteszünk annak érdekében, hogy a torna minden szempotból sikeres legyen.
Kívánom, hogy a résztvevõ csapatok, sportolók, edzõk, szervezõk, meghívott vendégeink, s nem utolsó
sorban a szurkolók érezzék, hogy Naszvadon õszinte szeretettel, barátsággal vannak körülvéve.
Naszvad község heraldikai jelképei közé tartozik a községünk jelmondata, mely így hangzik: „Labore et
Concordia – Munkával és összefogással“. Legyen e két napnak is a jelmondata (kissé átfogalmazva): „Sporttal
és összefogással“. Sikeres szereplést kívánok a csapatoknak, élményekben gazdag sporteseményt
a szurkolóknak.
Tisztelettel:

Dr. Haris József
Naszvad község polgármestere

Naszvad Község
Önkormányzata
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Tisztelt Sportolók! Kedves Vendégek!

Amikor Szlovákia is a schengeni övezet tagjává vált, bennünket, felvidéki magyarokat a szabadság érzése
töltött el. Ebben az évben a határokat áthidaló nemzeti összetartozás gondolata újabb állomásához érkezett,
hiszen a kedvezményes honosítási eljárással közjogilag is a magyar nemzet közösségéhez tartozhatunk. A
határok eltûnnek, Európa népei egymást tisztelve, egymás kultúráját jobban megismerve, egymáshoz
közelebb kerülve élnek együtt.

A Kárpát Kupa a nemzeti összetartozás igazi jelképe. A Kárpát-medence magyarjai találkoznak itt, s a
magyar nyelven túl van egy másik közös nyelv is, ez pedig a sport. A sport, amely közösségben zajlik,
kölcsönös sigítségvállalásra nevel, egymás értékeinek becsülésére, becsületességre tanít. Ez a néhány nap
nemcsak a versenyrõl szól, hanem a tiszteletrõl, a tisztaságról, az egységrõl, a szeretetrõl, a barátságról,
a példamutatásról.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ebben az évben éppen itt, Csallóköz egyik településén, Gúta
szomszédságában lévõ Naszvadon láthatjuk vendégül a Kárpát Kupa résztvevõit, szervezõit.
Gútának nagy hagyománya van a kézilabda sportágban, amely hagyomány évtizedekre nyúlik vissza.
Kézilabda csapataink számos hazai és nemzetközi versenyen eredményesen képviselték és képviselik
városunkat. Ezenkívül Gúta nevéhez fûzõdik az immáron hagyományosan megrendezésre kerülõ Kolárovo
Cup nemzetközi kézilabdatorna.

Bízom abban, hogy ez alkalommal is méltóképpen látjuk majd el az egyik társrendezõ és házigazda szerepét.
Remélem, hogy vendégeink derûs élményekkel és szép emlékekkel térnek majd haza.

Minden csapatnak sok sikert és kellemes idõtöltést kívánok!

Gúta Város
Önkormányzata

Horváth Árpád
Gúta város polgármestere
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VERSENYKIÍRÁS
VERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:
Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása. Felkészülés a tavaszi bajnoki fordulók mérkõzéseire. Tisztelgés a 46
évvel ezelõtt világbajnokságot nyert nõi válogatott játékosai és az „exkapitány” Török Bódog elõtt.
RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:
„A” csoport

„B” csoport

1. Naszvad (Felvidék)
2. Ada (Vajdaság)
3. Karcag

1. Sepsiszentgyörgy (Erdély)
2. Gúta (Felvidék)
3. Euro-Novex Tápiószele

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:
MEDITOP Gyógyszeripari Kft.
A VERSENY RENDEZÕJE:
DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.
A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:
Két selejtezõ csoportban a Naszvad Községi Sportcsarnokban (Felvidék).
2011. február 12-13.
A VERSENYBIZOTTSÁG ELNÖKE:
Ócsai Attila
A TORNA FÕVÉDNÖKE:

ORBÁN VIKTOR – Magyarország Miniszterelnöke

A TORNA VÉDNÖKEI:

BERÉNYI JÓZSEF – a Magyar Koalíció Pártja Elnöke
DR. FAZEKAS SÁNDOR – Vidékfejlesztési Miniszter
DR. SZÛCS LAJOS – Pest Megye Közgyûlésének Elnöke

A TORNA HÁZIGAZDÁJA:

DR. HARIS JÓZSEF – Naszvad Község Polgármestere
HORVÁTH ÁRPÁD – Gúta Város Polgármestere
TYUKOS FERENC – Imely Község Polgármestere
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A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:
A torna „A kézilabdázás verseny- és játékszabály elõírásainak” megfelelõen kerül lebonyolításra, hat
csapat részvételével. 2x3-as csoportban, körmérkõzés, majd a második nap kerül sor a helyosztókra a
csoportban elért helyezések szerint I/1-II/1 stb. Sportorvosi igazolás kötelezõ!
JÁTÉKIDÕ:
2x30 perc – 10 perc szünet
HELYEZÉSI SORREND:
Az érvényben lévõ MKSZ 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:
Orbán Viktor által alapított Vándor-díj a gyõztes csapat számára. Serleg minden csapat részére.
KÜLÖNDÍJAK:
A legjobb kapus, gólkirálynõ, legtechnikásabb hazai és határontúli magyar játékos, legjobb pest-megyei,
gútai és naszvadi játékos kupát kap.
ZÁRADÉK:
Minden olyan esetrõl, amirõl ezen versenykiírás, sem a „Kézilabdázás Szabálykönyv” c. kiadvány
nem intézkedik, a Versenybizottság dönt.

11

musorfuzet 2011.PM6

11

2/3/2011, 2:24 PM

12

musorfuzet 2011.PM6

12

2/3/2011, 2:24 PM

PROGRAM
PROGRAM

2011. FEBRUÁR 12. SZOMBAT
09.00
10.30
11.15
12.45
14.15
15.45
17.15

Naszvad – Ada
Ünnepélyes Megnyitó
Berényi József – az MKP Elnöke
Sepsiszentgyörgy – Gúta
Ada – Karcag
Gúta – Euro-Novex Tápiószele
Karcag – Naszvad
Euro-Novex Tápiószele – Sepsiszentgyörgy

2011. FEBRUÁR 13. VASÁRNAP
09.00
10.45

mérkõzés az 5-6. helyért
A csoport 3. helyezettje – B csoport 3. helyezettje
mérkõzés a 3-4. helyért
A csoport 2. helyezettje – B csoport 2. helyezettje

12.30

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

14.00

GÁLAMÛSOR

15.00

Ünnepélyes eredményhirdetés
a díjakat átadja: Berényi József (Magyar Koalíció Pártja Elnöke)
Dr. Fazekas Sándor (Vidékfejlesztési Miniszter)
Dr. Szûcs Lajos (Pest Megye Közgyûlésének Elnöke)
Dr. Haris József (Naszvad Község Polgármestere)
Horváth Árpád (Gúta Város Polgármestere)
Tyukos Ferenc (Imely Község Polgármestere)
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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 váljon. 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

musorfuzet 2011.PM6

15

2/3/2011, 2:24 PM

Pharma Press

musorfuzet 2011.PM6

16

2/3/2011, 2:24 PM

Dominique Carpenter Rendezvényszervezõ Kft.
A Kárpát Kupa sorozatok szervezõje.

A SPORT érték, segítünk megmutatni...

Levélcím: 2143 Kistarcsa,
Homok dûlõ 50.
Mobil: +36 30 965 9561
E-mail: carpenter@t-email.hu

musorfuzet 2011.PM6

17

2/3/2011, 2:24 PM

A

K

C

R

D
C

A
E

E

M
A

S

O

N

S

O
T

I
U

T
I

V

G
L

O
E

N

T

I

&
N

G

mo
bil
:0
6.
20
.9
57

kam

oto

61

@a

69

info

.hu

w w w .a k a m

o to .h u

10

6

t e le f

b
6.

ud

ap

e

.t
st

er

:0 6 .1
o n .f a x

éz

t.
.kr

38

.4 2 8 2

.

110

18

musorfuzet 2011.PM6

18

2/3/2011, 2:24 PM

TÁMOGATÓK
TÁMOGATÓK
Fõ támogató:

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

Kiemelt támogatók:

Naszvad
Község

Gúta Város
Önkormányzata

Imely Község
Önkormányzata

Támogatók:
Ferplast Slovakia | Virex s.r.o. | Markstav | Arvizel
Csemadok – Naszvad | Csemedok – Imely | HMK – Naszvad
Naszvadi Vádászok Társulata | Naszvadi Horgászok Társulata
Sportrestauráció – Naszvad | Éder Panzió | Projekt Market – Gúta
Magyar Tanítású Alapiskola – Naszvad | Szabadidõ Központ – Naszvad | Karate Klub Naszvad
Pharma Press Nyomda | Gere Attila Borász
Dominique Carpenter Rendezvényszervezõ Kft.
Rapidó Kft. | Takler Pincészet
akamoto CD&C

A torna rendezõje
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