
1

A torna fõvédnöke: Orbán Viktor
A torna védnökei: Semjén Zsolt

Dr. Fazekas Sándor
Kelemen Hunor
Berényi József
Pásztor István
Tamás Sándor
Henning László

A torna házigazdája: Antal Árpád András

A torna fõ támogatója:

M
Û

S
O

R
F

Ü
Z

E
T

Sepsiszentgyörgy Városi Sportcsarnok

2012. február 4-5.
(szombat - vasárnap)

Sepsiszentgyörgy Városi Sportcsarnok

2012. február 4-5.
(szombat - vasárnap)

KÁRPÁT MEDITOP
KUPA | NEMZETKÖZI
NÕI KÉZILABDA TORNA

KÁRPÁT MEDITOP
KUPA | NEMZETKÖZI
NÕI KÉZILABDA TORNA

musorfuzet 2012.PM6 1/26/2012, 9:24 AM1



A Kárpát Meditop Kupa – Nõi Nemzetközi Kézilabda Torna

cégünkkel együtt nõve, lassan „serdülõkorába” lép. Büszkék

vagyunk rá, hogy tevõlegesen is részesei lehetünk egy ilyen

országhatárokon is átívelõ sporteseménynek.

A Meditop Gyógyszeripari Kft. a rendszerváltás után

elsõként bejegyzett, magántulajdonban lévõ gyógy-

szergyártó vállalkozás Magyarországon. Elkötelezett

híve az egészségvédelemnek és az etikus magatar-

tásnak, mely értékek legkiválóbb közvetítõje a sport.
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BÜSZKÉK VAGYUNK!

Meditop Gyógyszeripari Kft.

2097 Pilisborosjenõ, Ady Endre u. 1.

E-mail: info@meditop.hu

www.meditop.hu
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Tisztelt Sportszeretõ Magyar Barátaim!

Köszöntöm a IX. Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Nõi Kézilabda Torna szervezõit és a megmérettetést

vállaló sportolókat. Köszönöm a rendezõk megtisztelõ felkérését a torna védnökségére, melynek örömmel

teszek eleget.

A kupa fárasztó mérkõzései és a pihenés percei alkalmat adnak arra, hogy a magyar nõi kézilabda csapatok

tagjai találkozhassanak, megismerjék egymás mindennapi gondjait és örömeit. Ezekbõl a találkozásokból

erõsödik a nemzet szövete, mely elszakíthatatlanul tartja egyben a magyarlakta városok, falvak közösségeit.

Remélem, hogy a gólok felett érzett öröm mellett, új ismeretségekkel, kezdõdõ barátságokkal is gazdagodnak!

Sikeres szereplést és emlékezetes napokat kívánok mindannyiuknak!

Semjén Zsolt
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Kedves Versenyzõk, Szurkolók!

Tisztelt Házigazdák, Szervezõk, Támogatók!

Izgalmas korban, folyamatosan változó világban élünk. Az erõviszonyok pillanatról-pillanatra átrendezõdnek,

mint egy kupamérkõzésen, a kézilabdapályán. Magyarország, Európa és a világ gazdaságában új korszak

kezdõdik, amelyben a légbõl kapott számok helyett a tisztességes munka, az alapos felkészültség, a valódi

teljesítmény jelenti a fedezetet, a biztosítékot ahhoz, hogy egy ország sikeresen teljesítsen a kiélezett

versenyben.

Miként a csapatjátékokban, úgy a válságkezelésben sem lehet egyéni babérokra törni. Közös érdekünk,

hogy a szomszédos országokkal összefogva Európa sikeres térségévé tegyük a Kárpát-medencét. Az Erdély-

bõl, a Vajdaságból, a Felvidékrõl és a Magyarországról érkezõ sportolók az összefogás „nagykövetei”.

A nemzetközi nõi kézilabda tornán a magyar nemzet összetartozásán túl a Kárpát-medence országainak

szoros történelmi, kulturális és gazdasági egymásrautaltságát is képviselik.

Török Bódog emléke elõtt tisztelgünk a IX. Kárpát-Meditop Kupával. Török Bódog egy kézilabda világbaj-

nokságot megelõzõ interjújában azt emelte ki, hogy a gyõzelem egyik feltétele, ha „a csapat elfelejt félni.”

Minden idõk egyik legsikeresebb magyar kapitánya mintegy hitvallásként elmondta: bele tudta sulykolni

az emberekbe, hogy nem szabad veszíteni.

Mint a IX. Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Nõi Kézilabda torna védnöke azt kívánom, hogy a csapatok

a mérkõzéseken képviseljék azokat az értékeket, amelyeket Török Bódog „magyaros erényeknek” nevezett:

hogy kézilabdásaink hihetetlen intenzitással tudnak gondolkodni, és a legerõsebbek közé tartoznak

a kreativitásban. Így tisztelegjünk közösen a 47 évvel ezelõtt világbajnokságot nyert nõi válogatott játékosai,

és szövetségi kapitányuk elõtt.

Dr. Fazekas Sándor

vidékfejlesztési miniszter

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Tisztelt Sportolók, Kedves Sepsiszentgyörgyiek!

William Shakespeare ma is aktuális gondolatával köszöntöm a Kárpát Kupa Nõi Nemzetközi Kézilabda

Torna résztvevõit: „Csinálj bármit, mindig az számít, hogy hogyan csinálod, és van-e kivel, mert ez

csapatjáték, és már az is ajándék, ha figyelsz arra, aki rád figyel”.

Volt jégkorong játékosként nagyon jól tudom, mennyire fontos egy csapaton belül az összhang, a kiegyen-

súlyozottság, az egymásra figyelés. A csapatszellem pedig nem csak a sportban válik minden játékos

hasznára, ez a mindennapok történéseit is befolyásolja.

Mert kedves sportolók, kedves szurkolók, a csapatjáték, a csapatszellem az az érték, amelyet nekünk,

Kárpát-medencei magyaroknak nap mint nap meg kell becsülnünk, hiszen egymás nélkül mi nem tudunk

boldogulni. Bármilyen furcsán is hangzik, de az, ami Erdélyben történik, az befolyásolja a vajdasági magyarok

életét, és fordítva, de ide sorolhatunk minden, magyarok lakta régiót és az anyaországot is. Ezt az egymásra

utaltságot kell nekünk pozitívan szemlélni, ebben kell nekünk csapatjátékosoknak lenni. Hiszen a cél

közös: a Kárpát-medencei magyarság megmaradása, felemelkedése.

Sepsiszentgyörgyön, a Székelyföld szívében méltó helyszínt kapott idén a Kárpát Kupa, és külön meg-

tiszteltetés számomra, hogy ennek a rangos eseménynek védnöke lehetek. Engedjék meg, hogy õszinte

elismerésemet fejezzem ki a nemzetközi torna szervezõinek, akik bebizonyították, hogy kitartó munkával

egy olyan rendezvény-sorozatot lehet szervezni, amelynek híre bejárja az egész Kárpát-medencét.

Munkájukhoz további erõt, kitartást és bölcsességet kívánok, a tornán résztvevõ csapatoknak pedig jó

versenyt!

Kolozsvár, 2012. január 5.

Kelemen Hunor

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke,

kulturális és örökségvédelmi miniszter
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Kedves Sportkedvelõ Barátaim!

Szent-Györgyi Albertnek, az egyik legkiválóbb Nobel-díjas magyar tudósnak a sportról megfogalmazott

gondolatait idézem: „A sport elsõsorban szellemi fogalom. Egy sportcsapat a társadalomnak lekicsinyített

képe, a mérkõzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. A sport a játék alatt tanítja meg az embert

rövid idõn belül 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.”

Kétségtelen, hogy ezen a nemes gondolatok minden egyes szava az élet más területeire is jellemzõk, s

politikusként meglepõdve veszem tudomásul, hogy a politikai életre ugyanúgy vonatkoznak, vagy kellene,

hogy vonatkozzanak.

Ezért is különösen megtisztelõ a számomra, hogy olyan közösség bízott meg rendezvénye védnöki

tisztségével, amelytõl a politika mûvelõi minden tekintetben sokat tanulhatnak. S a IX. Kárpát-Meditop

Kupa Nemzetközi Nõi Kézilabda Torna versenykiírását olvasva megakadt a szemem a Fegyelmi eljárás

alatti mondaton: „Az a játékos, vagy hivatalos személy, akit a mérkõzés játékvezetõi kizártak, vagy véglegesen

kiállítottak, kizárja magát a torna további mérkõzéseirõl.” Ez a mondat megerõsíti véleményemet, hogy a

sport az a terület, ahol a versenyszabályok következetesen érvényesülnek, s a szabálytalanságok szigorú

megrovást vonnak maguk után.

Remélem, az idei Kupa Torna az elõbbiekben fog bõvelkedni, s valóra válik a verseny célja, a hazai és

határon túli magyarok kapcsolatainak ápolása.

A versenyzõknek tisztességes és sikeres küzdelmet, szép eredményeket és további nemes versenyzési

kedvet kívánok!

Berényi József

a Magyar Koalíció Pártja elnöke
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Nemzetközi sporttalálkozót szervezni nagy vállalkozás. Elszántságról, szívósságról, elhivatottságról árulkodik,
a sport, esetünkben a kézilabda szeretetére vall. De a nemzetközi sporttalálkozó nem csak errõl vall.
Hanem arról a sokszor közhelyként megélt megállapításról, arról a frázisnak tekintett mondatról, amely
szerint a sport összeköt, nemzetek közt híd. Lehet, hogy ez frázis, lehet, hogy közhely, ha valaki így
gondolja, nem kell törõdni vele. Mert akinek ez fordul meg a fejében, az még nem volt versenypályán,
nemzetközi rangadón, gyerekek közti sakk-meccsen, pocakos nyugdíjasok közti veszett mérkõzésen és
nem volt kézilabda meccsen sem. Mert akkor tudná, hogy a sport nemzetek közti híd szerepe nem frázis,
hanem könnybõl és verítékbõl összeálló valóság. Igen, akár a harcban, a háborúban, itt is folyik a veríték,
folynak a könnyek. Néha még vér is. Mert a sport az mindig harc is. A gyõzelem feltétlen akarása. De ez
nem zárja ki állításunkat. Ellenkezõleg. Megerõsíti és kiteljesíti. Kiteljesíti azzal, hogy civilizált keretek közé
szorítja a gyõzelem akarását, játékká nemesíti az embernek ezt a tulajdonságát. A sportnak ez a csodája.
Mindenáron és mégis szabályok közt, mindenki által látható módon akarni a gyõzelmet és vállalni a
teljesítményt. A jót és a rosszat is. A barátságot, a kézilabdát és az összetartozást idézzük meg Marian
Kozma nevével. Tiszteletbõl és azért, hogy egyetlen pillanatra se feledjük el: mindig körülöttünk van a
türelmetlenség, a primitivizmus, az (ön)fegyelem hiánya. Az ellen is harcolnunk kell. A sporttal is ezt
tesszük: nem szavakkal, hanem cselekedettel, igazi példamutatással. A csapattal, amit együtt építenek a
kézilabdázók. De egyként építik a jéghokisok is, amikor szemben és egymás ellen, szívükben magyarként,
hokisként a gyõzelemért, a csapatukért. A román csapatért. Merthát az az övék. Az is az övék. Az ilyen
találkozók, mint ez a Kárpát Kupa, éppen erre a csodára világít rá, Kelet-Európa furcsa csodájára, az itt
élõ, együtt élõ és sokszor egymás ellenében cselekvõ embereket Sportolóként nemes küzdõvé teszi. Az én
számomra különösen jelentõs, hogy a Kárpát Kupa éppen kézilabda-találkozó. Mert a kézilabda a gladiátorok
sportja. Erõ, szívósság és van benne durvaság is, az utca ereje, a réteken átélt csaták emléke. A kézilabda
ész és odafigyelés, de másként mint a kosárlabda és másként, mint a röplabda. Nekünk, vajdaságiaknak,
a bajmoki születésû Bojana Radulovic jut eszünkbe, aki a magyar válogatott tagjaként tette büszkévé az
országot, a hazáját. Azt, amelyik kézilabdázóvá nevelte és azt, amelyik lehetõséget adott neki, büszkeségévé
tette. Nekem az a fontos, hogy a gyerekeink gyõzzönek. Én azt szeretném, hogy az adaiak kihozzák
magukból a legtöbbet, hogy elégedettek legyenek, mi pedig büszkék az eredményükre, mert tudjuk, hogy
mindent megtettek. És ezt kívánom az összes többi csapatnak is. Valamikori sportolóként szívbõl mondom
ezt. Ugyanakkor valamikori sportolóként azt kívánom, hogy mi legyünk a legjobbak. Visszakerülök oda,
ahonnan elindultak a mondataim: a szívósság, a kitartás, az összetartozás és a gyõzelem mámora. Amit a
kézfogás követ. Erre nekünk, akik abban a  Kárpát Kupában veszünk részt nap, mint nap, ami a kelet-
európai életet jelenti, erre különösen oda kell figyelnünk. Nem gondolom, hogy kíméletesnek kell lennünk.
De meggyõzõdésem, hogy civilizáltan, méltósággal kell venni az akadályokat: a gyõzelmet, a vereséget, azt
is, ha a játékvezetõ igazságtalan, ,,húz”.  Mert különben nem leszünk különbek azoknál, akiknek fogalmuk
sincs arról, mi a sport. Fogalmuk sincs a tétrõl, az idegek harcáról, a verítékrõl, a könnyekrõl. Mindarról,
ami edzi, nemesebbé teszi az embert.

Mindezek szellemében kívánok a kézilabdázók Kárpát Kupájához mindenkinek, úgy a szervezõknek, mint
a résztvevõknek  sikert, jókedvet, örömet és gyõzelmet.

Pásztor István
a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Labdajáték mindenkinek

Az, hogy a sport egészséges, jót tesz testnek és léleknek egyaránt, a labdajátékok szerelemesei számára

nem vitás. És ez nemcsak az élsportolókra érvényes, hanem azokra is, akik a családdal, barátokkal

alkalomszerûen játszanak.

Kovászna Megye Tanácsa éppen ezért fektet hangsúlyt arra, hogy a megyében egyre több helyen lehessen

megfelelõ körülmények közt focizni, kosarazni, kézilabdázni. A sport a gyerekek számára javarészt játék,

nekünk szülõknek, meg arról kell gondoskodnunk, hogy legyen lehetõség minderre.

Önkormányzati munkánk sikere, hogy a megye minden második községébe korszerû tornatermet, kisebb

vagy nagyobb sportcsarnokot építettünk. Több helyen készült el sportbázis, ahol profi sportolók és azok,

akik csak szórakozásból játszanak, egyaránt jól érezhetik maguk. Az idei évtõl pedig a vidéki focipályák és

más sportlétesítmények felújítására fordítunk hangsúlyt és költségvetési keretet.

Azt kívánom, hogy mindannyiuknak legyen kedve, ereje, hogy részt vehessenek egy-egy játékban, akár

aktívan, akár szurkolóként. Az új esztendõ küszöbén sikerekben és boldogságban bõvelkedõ évet kívánok

mindannyiuknak!

Tamás Sándor

elnök

Kovászna Megye
Tanácsa
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Tisztelt Vendégeink, Sportolók!

A sport az egyik legjobb lehetõség arra, hogy az embereknek közösségi élményben legyen részük.

A Kárpát-medence magyarsága számára különösen fontos események azok a rendezvények, ahol a sport-

szerûség határozza meg az egymáshoz való viszonyulást. Jó dolog látni, hogy egyre több olyan rendezvény

van, ahol találkozhatnak azok a magyarok, akiknek a mozgás a kedvenc idõtöltése, legyenek azok sportolók

vagy sportkedvelõk.

Mert a sportolás mára nemcsak a mozgás örömét jelenti és nemcsak az egészséges életmódot, hanem azt

is, hogy közösségformáló élményt nyújt mindazok számára, akiknek fontos a magyarság és fontos az együ-

vé tartozás, függetlenül attól, hogy a Kárpát-medence melyik szegletében laknak.

A sport mindazok kedvenc idõtöltése mindenhol, akik szeretnek kiszabadulni a taposómalomból, akik

úgy gondolják, hogy a sportolás egyenértékû az egészséggel, a  versenyképességgel, a küzdeni tudással.

Hiszen aki ûzött már valamilyen sportot, az nagyon is tudja, hogy a sport nem mások, hanem elsõsorban

önmagunk legyõzésérõl szól.

Arra biztatok mindenkit, hogy ha teheti, fordítson idõt a mozgásra, az egészséges életmódra. Nemcsak

tiszta és éles elmére van szüksége egy embernek, hanem ép testre is. Soha ne kizárólag a gyõzelemre

figyeljünk sportolás közben, hanem arra, hogy a vereségektõl nem szabad megijedni, tanulni kell belõlük,

a gyõzelmekbõl pedig mindig erõt kell meríteni.

Sohasem szabad feladni, ez a sport üzenete a Kárpát-medencei magyarság számára!

Antal Árpád András

polgármester

Sepsiszentgyörgy
Polgármesteri Hivatala
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VERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:

Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása. Felkészülés a tavaszi bajnoki fordulók mérkõzéseire. Tisztelgés a 47
évvel ezelõtt világbajnokságot nyert nõi válogatott játékosai és az „exkapitány” Török Bódog elõtt.

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:

„A” csoport „B” csoport
1. Sepsiszentgyörgy (Erdély) 1. Naszvad (Felvidék)

2. Ada (Vajdaság) 2. Kézdivásárhely (Erdély)

3. Gúta (Felvidék) 3. Ferencvárosi TC II.

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

MEDITOP Gyógyszeripari Kft.

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban a Sepsiszentgyörgyi Városi Sportcsarnokban (Erdély).
2012. február 4-5.

A VERSENYBIZOTTSÁG ELNÖKE:

Ócsai Attila

A TORNA FÕVÉDNÖKE: ORBÁN VIKTOR – Magyarország Miniszterelnöke

A TORNA VÉDNÖKEI: SEMJÉN ZSOLT – Miniszterelnök-helyettes

DR. FAZEKAS SÁNDOR – Vidékfejlesztési Miniszter

KELEMEN HUNOR – a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Elnöke

BERÉNYI JÓZSEF – a Magyar Koalíció Pártja Elnöke

PÁSZTOR ISTVÁN – a Vajdasági Magyar Szövetség Elnöke

TAMÁS SÁNDOR – Kovászna Megye Tanácsának Elnöke

HENNING LÁSZLÓ – Kovászna Megye Tanácsának Alelnöke

A TORNA HÁZIGAZDÁJA: ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS – Sepsiszentgyörgy Város Polgármestere

VERSENYKIÍRÁS

musorfuzet 2012.PM6 1/26/2012, 9:24 AM14



15

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, a gólkirálynõ, a legtechnikásabb anyaországbeli és határontúli magyar játékos, valamint
Sepsiszentgyörgyi játékos kupát kap.

ZÁRADÉK:

Minden olyan esetrõl, amirõl ezen versenykiírás, sem a „Kézilabdázás Szabálykönyv” c. kiadvány
nem intézkedik, a Versenybizottság dönt.
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2012. FEBRUÁR 4. SZOMBAT

09.00 Sepsiszentgyörgy – Ada
10.30 Ünnepélyes Megnyitó

Kelemen Hunor – az RMDSZ Elnöke
11.15 Naszvad – Kézdivásárhely
12.45 Ada – Gúta
14.15 Kézdivásárhely – Ferencvárosi TC II.
15.45 Gúta – Sepsiszentgyörgy
17.15 Ferencvárosi TC II. – Naszvad

2012. FEBRUÁR 5. VASÁRNAP

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

10.45 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

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGI EMLÉKPLAKETTEK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés
a díjakat átadja: Semjén Zsolt (Miniszterelnök-Helyettes)

Dr. Fazekas Sándor (Vidékfejlesztési Miniszter)
Kelemen Hunor (a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Elnöke)
Berényi József (Magyar Koalíció Pártja Elnöke)
Pásztor István (a Vajdasági Magyar Szövetség Elnöke)
Tamás Sándor (Kovászna Megye Tanácsának Elnöke)
Henning László (Kovászna Megye Tanácsának Alelnöke)
Antal Árpád András (Sepsiszentgyörgy Város Polgármestere)

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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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 MINDEN

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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TÁMOGATÓKTÁMOGATÓK

Fõ támogató:

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

Kiemelt támogatók:

Támogatók:

PHARMA PRESS NYOMDA
BOBOWLING SPORT CENTER | PRO-VITAM

GERE ATTILA BORÁSZ
DOMINIQUE CARPENTER RENDEZVÉNYSZERVEZÕ KFT.

RAPIDÓ KFT. | GALAMBOS PINCÉSZET
FITOMARK TOKAJI BORHÁZ | TIFFÁN PINCÉSZET

akamoto CD&C

Sepsiszentgyörgy
Polgármesteri Hivatala

Kovászna
Megye Tanácsa

A torna rendezõje
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