
1

A torna fõvédnöke: Orbán Viktor

A torna védnökei: Semjén Zsolt

Dr. Fazekas Sándor

Borkai Zsolt

Dr. Simicskó István

Tarlós István

A torna házigazdája: Horváth István

A torna fõ támogatója:

M
Û

S
O

R
F

Ü
Z

E
T

Szekszárd Városi Sportcsarnok

2014. február 1-2.
(szombat - vasárnap)

Szekszárd Városi Sportcsarnok

2014. február 1-2.
(szombat - vasárnap)

XI. KÁRPÁT MEDITOP
KUPA | NEMZETKÖZI NÕI
KÉZILABDA TORNA

XI. KÁRPÁT MEDITOP
KUPA | NEMZETKÖZI NÕI
KÉZILABDA TORNA

Meditop Gyógyszeripari Kft.

musorfuzet 2014.PM6 1/24/2014, 11:42 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 Honfitársaim!

A sport szeretete ebben az esztendõben is legyõzi a határokat a Kárpát-medencében. A kézilabdás

hölgyek tizenegyedik alkalommal lépnek pályára a Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Nõi Kézilabda Torna

keretében, ahol magyart a magyartól csak egyesületének neve különbözteti meg. Hazai pálya, hazai csapatok,

és a lelátón is a mieink szurkolnak a mieinknek. Mindenképpen magyar siker születik. A kupa megszerzése

a cél, de a valódi gyõzelem az, hogy megélhetjük: egy közösség tagjai vagyunk, amit úgy hívnak, magyar

nemzet.

Bár a huszadik század határokat kényszerített közénk, de az elmúlt három esztendõ nemzetpolitikája

nemet mondott elszakítottságunkra. Összetartozásunkat törvénybe iktattuk, felelõsségünket új

Alaptörvényünkbe foglaltuk, kiterjesztettük és eltörölhetetlenné tettük a magyar állampolgárság pecsétjét.

Mindig is egyek voltunk nyelvünkben, kultúránkban, történelmünkben, de most a közjog által is egyesülhet

a magyar nemzet.

Történelmi mérföldkövet hagytunk a hátunk mögött, amikor az elmúlt esztendõ december ötödikéjén, az

Ország Házában, a Szent Korona elõtt a félmilliomodik állampolgársági esküt tevõt köszönthettük Böjte

Csaba atya személyében. Az ünnepélyes pillanatban elhangzott szavai bíztatnak bennünket: „Én hiszem,

hogy az aranykor, a Kárpát-medence tündérkertje az igenekbõl fog megszületni, abból, hogy egymás

mellett élünk, bízunk egymásban, hogy hisszük azt, hogy együtt, közösen minden könnyebb lesz”. Idõtálló

gondolata azt üzeni nekünk, hogy csak a közös akarat és az együttes cselekvés segítheti elõ a Kárpát-

medencében élõ és a világon szétszóródott magyarság összefogását, anyanyelvünk, közös kultúránk

megõrzését. Ennek a gondolatnak méltó valóra váltása a Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Nõi Kézilabda

Torna. Mérkõzései intenek bennünket, itt az idõ, mindent bele kell adjunk, mert kitartó küzdelem nélkül

nincs gyõzelem.

Nagyrabecsüléssel köszöntöm a Kupa szervezõit, házigazdáit, a küzdelmet vállaló sportolókat, valamint

az õket hûségesen követõ és lelkesítõ közönséget. Bízom abban, hogy a kézilabdás lányok a jövõben is

ünnepként várják majd a Kárpát-Meditop Kupa mérkõzéseit!

Sportsikereket, a találkozások örömét és új barátságok kezdetét kívánom mindannyiuknak!

Semjén Zsolt

Nemzetpolitikáért Felelõs Miniszterelnök-helyettes
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Kedves Versenyzõk, Tisztelt Házigazdák,

Szurkolók, Szervezõk, Támogatók!

Nagy örömmel és megtiszteltetéssel vállaltam el ismét a Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Nõi Kézilabda

Torna védnökségét, hiszen meggyõzõdésem, hogy a rendezvény sportolói – játékukkal és egyéniségükkel

egyaránt – példát mutatnak a Kárpát-medence felnövekvõ generációinak. Nobel-díjas kutatónk, Szent-

Györgyi Albert szavaival élve: „a sport a test útján nyitja meg a lelket”. Ahogyan az idézet is mutatja,

a testmozgás az egyik legfõbb biztosítéka annak, hogy fiataljaink az élet minden területén sikerrel helyt

álljanak.

Ebben a küzdelemben immár tizenegy esztendeje számíthatunk a Kárpát-Meditop Kupa segítségére, hiszen

a verseny összefogja a Kárpát-medencében élõ magyar fiatalokat, akiket az anyanyelvük mellett a sport

egyetemes szeretete is összetart. A torna így sokkal több, mint egy megmérettetés, hiszen összeköti

magyart a magyarral – kitûnõ példája a határokon átívelõ összetartozásnak. A verseny védnökeként

szívbõl gratulálok a támogatóknak, a szervezõknek, a Meditop Gyógyszeripari Kft-nek és a Dominique

Carpenter Rendezvényszervezõ Kft-nek. Bízom a rendezvény további töretlen sikerében!

Kívánom, hogy mindenki felejthetetlen élményekkel gazdagodjon a pályán és a lelátókon egyaránt,

a gyõztes csapat pedig izgalmas, szoros versenyben vigye el a kupát. Hajrá Erdély, Felvidék és Vajdaság!

Hajrá Magyarország!

Dr. Fazekas Sándor

Vidékfejlesztési Miniszter
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Kedves Sportbarátok!

Örömömre szolgál, hogy ismét a Kárpát Meditop Nemzetközi Nõi Kézilabda Torna védnökeként
köszönthetem Önöket!

Az esemény az elmúlt évtizedben hagyományt teremtett az õszi és a tavaszi bajnoki fordulók közti idõszakban
arra, hogy Kárpát-medencei csapatok, többnapos barátságos tornán ismerkedjenek egymással, erõsítve a
közösségi, nemzetépítõ összetartozást. Az anyaországi kézilabdázóink erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági
együttesekkel mérkõzhetnek, ezúttal a Tolna megyei Szekszárdon. Gyõr polgármestereként nem titkolhatom
elfogultságomat, hiszen pályára lép a Gyõri Audi KC II-es nõi kézilabdacsapata is.

A sportvilág a közelmúltban a férfi kézilabda Európa-bajnokságra figyelt, a torna után néhány nappal
pedig már a XXII. Téli Olimpiai Játékokra fókuszál. A MOB elnökeként kijelenthetem, a Magyar Csapat
becsületesen felkészült, sportolóink elszántan, büszkén utazhatnak Szocsiba; abban pedig biztos vagyok,
az orosz szervezõk mindent megtesznek, hogy a szocsi olimpia egy nagyszabású, felejthetetlen ötkarikás
eseményként kerüljön be az olimpiák történetébe.

A Magyra Kormány stratégiai ágazatként kezeli a sportot, olimpiai sportágfejlesztési programok indultak.
A magyar kézilabdasport eddig nem látott mértékû támogatásban részesült az elmúlt idõszakban. Bekerült
a látvány-csapatsportágak, népszerûbb nevén a „TAO-sportágak” közé, a kézilabdázás milliárdos
nagyságrendû forráshoz jut az évek során. 2013 szeptemberében, mintegy 200 millió forintos állami
támogatással megnyithatta kapuit Balatonbogláron a Nemzeti Kézilabda Akadémia, mely elsõsorban a
fiatal tehetségeknek nyújt lehetõséget.

Engedjék meg, hogy egy 2017-es olimpiai eseményre is felhívjam a figyelmüket. Három év múlva Gyõr
városa rendezheti a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, a fiatalok seregszemléjén a kézilabda is
szerepel a programban…

Hölgyeim és Uraim!
Köszöntsük együtt február elsõ napjaiban a Kárpát-medence csapatait, tisztelegjünk közösen az 1965-
ben világbajnokságot nyert nõi válogatott és a több kitüntetés mellett MOB-érdemérmes mesteredzõ,
Török Bódog elõtt, aki tavaly lett volna 90 esztendõs.
Látványos küzdelmeket, sportszerû játékot, izgalmas akciókat, jó szórakozást kívánok a XI. Kárpát Meditop
Nemzetközi Nõi Kézilabda Torna minden résztvevõjének!

Borkai Zsolt
a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke,
Gyõr polgármestere
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Tisztelt Olvasó!

Nagy örömmel fogadtam el ismét a XI. Kárpát-Meditop Kupa Nemzetközi Kézilabda Torna védnökségére
történõ felkérést. A torna több mint tíz évvel ezelõtti létrehozása a sporton, a kézilabdán jóval túlmutató
üzenetet hordozott, és hordoz napjainkban is. Tizenegy évvel ezelõtt egy olyan rendezvény vette kezdetét,
amely a magyarság összetartozásáról, a sport nemzetünket összekovácsoló erejérõl és természetesen a
versengésrõl, a megmérettetésrõl, a gyõzelemrõl szól.

Hogy az alapítók jól döntöttek, amikor útjára indították ezt a tornát, azt az elmúlt tíz év sikere bizonyította,
amelynek során nagyszerû tornák, kiváló mérkõzések, és sok-sok személyes találkozás, ismerkedés,
összebarátkozás történt a Kárpát-medencei magyarok között.

A Kormány kiemelt stratégiai ágazata a sport, amely azonban nem marad és nem is maradhat kizárólag
az ország határán belül. Számunkra kiemelkedõen fontos a Kárpát- medencei magyarság sportélete, az

ott élõ honfitársaink egészségi és mentális állapota. A sport rendkívül fontos lételeme a magyar nemzetnek,
amely nélkül nem lehetünk boldogok, nem lehetünk vidámak.  Abban vagyunk tehát érdekeltek, hogy
minél több kiemelkedõ világ-és nagyversenyt rendezzünk Magyarországon, de e mellett számos kisebb
hagyományos sportrendezvénnyel is szeretnénk népszerûsíteni a sportot, a sportolást. A kézilabda az
egyik legnépszerûbb, ugyanakkor rendkívül eredményes sportágunk. A mostani tornán is résztvevõ Gyõri
Audi KC tavaly megnyerte a Bajnokok Ligáját, a siker pedig nagyot lendített a sportág népszerûségén.
Valami hasonló lökést adott ez a siker a magyar kézilabdának, mint amilyet 1965-ben a Török Bódog által
irányított csapat világbajnoki címe jelentett. Amely siker elõtt e torna is minden évben tiszteleg. Az ilyen
nagy gyõzelmek után nagyon sok gyerek dönt a sportág, a sportolás mellett, ami felbecsülhetetlen a
nemzet, a magyarság jövõje, az egészséges generációk felnövése szempontjából.

Köszönet mondok a torna létrehozásában közremûködõ korábbi és mostani szakembereknek, akik nélkül
nem jöhetett volna létre és nem jönne létre minden évben a Kárpát-medencei magyarok kézilabda
seregszemléje. Ugyancsak megköszönöm Szekszárd városának és vezetõinek, hogy vállalták az idei torna
megrendezését, amely méltó helyszínre került Tolna megye székhelyén.
A tornán résztvevõ csapatoknak jó játékot, a szurkolóknak pedig izgalmas és érdekes mérkõzéseket
kívánok.

Dr. Simicskó István
Sportért és Ifjúságért Felelõs Államtitkár

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ
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KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Tisztelt Sportbarátok, Kedves Résztvevõk!

Budapest közönsége, a budapesti sportolók, a sportbarátok mindig nagy várakozással tekintenek a jelentõs

sporteseményekre. Az immár tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülõ Kárpát-Meditop Kupa a

nemzetközi kézilabdázás rangos eseménye, ami most a Szekszárdi Tornával folytatódik. Különösen fontos,

hogy a versenysorozattal az egyre erõsödõ, a nemzetközi megmérettetésekben is számottevõ eredményeket

hozó sikersportág, a kézilabda kerül elõtérbe.

A védnöki tisztre való felkérés megtisztelõ számomra, és örömmel teszek ennek eleget, hiszen Budapest

Fõváros Önkormányzata olyan sportrendezvényhez ad segítséget, ami a nemzetegyesítés egyik sikeres és

jó példája.

A kézilabdatorna megálmodóinak nagyszerû kezdeményezése az is, hogy a Kárpát-medencét bejárva a

csapatok minden évben más és más helyszínen mérkõznek meg egymással. E nemes vetélkedésben

bizonyíthatják a résztvevõk versenytudásukat és rátermettségüket. A torna az elért eredmények mellett jó

alkalmat kínál arra is, hogy a határon túli és a határon belül élõ magyarok, az egy anyanyelvet beszélõk,

az egy nemzethez tartozók jobban megismerjék egymást, s a csapatok és a sportolók életre szóló

barátságokat köthessenek.

Mindezek a sporttalálkozók lehetõséget nyújtanak arra is, hogy a játékosok és kísérõik találkozhassanak

az eseményt rendezõ város kulturális és történelmi értékeivel. Jól tudjuk, s ez a versenysorozat során is

többször megnyilvánult, az ilyen találkozók erõsíthetik az egymás iránti megbecsülést, és hozzájárulnak a

nemzeti összetartozásához.

A torna közben fontos megemlékezésre is sor kerül. A résztvevõk ez alkalommal róhatják le tiszteletüket

a 49 évvel ezelõtti nõi kézilabda-világbajnokságot nyert csapat tagjai elõtt, s közösen emlékezhetnek a

nemrég elhunyt sikeres és legendás hírû Török Bódog szövetségi kapitányra.

Kívánom, hogy a versenyek során legyen részük emlékezetes élményekben, és a sportsikerek során

szerezzenek örök barátokat is. Sikeres versenyzést, jó hangulatot, és a kézilabdatorna további folytatását

kívánva,

Tarlós István

Budapest Fõváros Fõpolgármestere
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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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Tisztelt Sportbarátok, Kedves Vendégeink!

Nagy öröm számomra, hogy a XI. Kárpát-Meditop Kupa Nõi Nemzetközi Kézilabda Tornának 2014-ben
Szekszárd szolgálhat helyszínéül. Köszönet a szervezõknek, amiért hazánk egyik legrangosabb
sporteseményét életben tartják valamint, hogy a 49 évvel ezelõtt világbajnokságot nyert nõi kézilabda
válogatott és minden idõk egyik legsikeresebb kapitánya Török Bódog dicsõségét nem hagyják feledésbe
merülni.

A Kárpát-Meditop Kupa a történelmi Magyarország területérõl résztvevõ csapatoknak remek felkészülési
torna a tavaszi fordulók bajnoki mérkõzéseire.

Szent-Györgyi Albert szavai jutottak eszembe mikor ezeket a sorokat írtam, hazánk világhírû Nobel-díjas
orvosa - biokémikusa azt mondta: „a sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerõteljesebb
nevelõeszköze”.

Szekszárdon a kézilabda utánpótlás-nevelés nagyszerû sikerekkel büszkélkedhet, edzõink szakértelme és
tehetséges fiataljaink küzdeni tudása a különbözõ korosztályos bajnokságokban évrõl-évre érmeket és
sikereket szállít városunknak. Városunk felnõtt nõi alakulata a Fekete Gólyák az eddigi eredményei alapján
nagy esélyese az NB1/b nyugati csoport bajnokának.

Fejlesztési terveink között kiemelkedõ szerepet játszik egy országosan is egyedülálló sportkomplexum
létrehozása, melynek nagy része – fedett mûjégpálya, mûfüves labdarúgópályák, atlétikai centrum – már
elkészült. A sportcsarnok mellett található 2012-ben átadott Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdõ
ebben az évben több mint 80 ezer vendéget szolgált ki. Szekszárdon mind a verseny-, mind a szabadidõsport
kedvelõi méltó körülmények között ûzhetik kedvelt sportágukat.

A tornára látogató szurkolókat, sportbarátokat, vendégeinket arra bíztatom, hogy a mérkõzések közötti
szabadidejükben ismerkedjenek városunkkal, és éljék át a szekszárdi polgárok vendégszeretetét, kedvességét.

A csapatoknak sikeres és sérülésmentes versenyzést kívánok, és kérem, ne feledjék:  Szekszárd a jövõ
városa, mindig szeretettel várja vissza Önöket!

A kupa résztvevõinek a sportszerûség szellemében jó mérkõzéseket kívánok.

Horváth István
polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város
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VERSENYKIÍRÁS

A VERSENY CÉLJA:

Hazai és külföldi kapcsolatok ápolása. Felkészülés a tavaszi bajnoki fordulók mérkõzéseire. Tisztelgés a 49
évvel ezelõtt világbajnokságot nyert nõi válogatott játékosai és az „exkapitány” Török Bódog elõtt.

A TORNA FÕ TÁMOGATÓJA:

MEDITOP Gyógyszeripari Kft.

www.meditop.hu

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:

„A” csoport

1. Szekszárd

2. Ada (Vajdaság)

3. Gúta (Felvidék)

A VERSENY RENDEZÕJE:

DOMINIQUE CARPENTER Rendezvényszervezõ Kft.

A VERSENY HELYE ÉS IDEJE:

Két selejtezõ csoportban a Szekszárdi Városi Sportcsarnokokban
2014. február 1-2. (szombat- vasárnap)

A TORNA FÕVÉDNÖKE: ORBÁN VIKTOR – Magyarország Miniszterelnöke

A TORNA VÉDNÖKEI: SEMJÉN ZSOLT – Miniszterelnök-helyettes

DR. FAZEKAS SÁNDOR – Vidékfejlesztési Miniszter

BORKAI ZSOLT – a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöke

DR. SIMICSKÓ ISTVÁN – Sportért és Ifjúságért Felelõs Államtitkár

TARLÓS ISTVÁN – Budapest Fõpolgármestere

A TORNA HÁZIGAZDÁJA: HORVÁTH ISTVÁN – Szekszárd Város Polgármestere

A LEBONYOLÍTÁS RENDJE:

A torna „A kézilabdázás 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, 1/2-II/2  stb.. Sportorvosi igazolás kötelezõ!

VERSENYKIÍRÁS

„B” csoport

1. Naszvad

2. Gyõri Audi KC II.

3. Sepsiszentgyörgy (Erdély)

musorfuzet 2014.PM6 1/24/2014, 11:42 AM12
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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 anyaországbeli és határontúli magyar játékos, legjobb
Szekszárdi játékos kupát kap.

ZÁRADÉK:

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

musorfuzet 2014.PM6 1/24/2014, 11:42 AM13
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A Hyperol tabletta vény nélkül kapható karbamid-peroxid hatóanyagú gyógyszer (VN). Bõvebb információért, kérjük olvassa el az alkalmazási elõírást, melynek engedélyezés dátuma: 2010 június 28.
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A Mycosid külsõleges por vény

nélkül kapható nátrium

paraklórbenzoát hatóanyagú

gyógyszer (VN).

Alkalmazási elõírás

dátuma: 2010.06.28.

Forgalomba hozatali engedély

száma: OGYI-T-2901/01

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÕORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

LEVESZI
A LÁBÁRÓL...

...a lábgombát, mielõtt

bárki észrevenné!

A gombás bõrfertõzés mindenki

számára jól látható, nehezen

kezelhetõ, makacs betegség,

a MYCOSID külsõleges porral

azonban könnyedén megelõzhetõ!

MYCOSID
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2014. FEBRUÁR 1. SZOMBAT

09.00 Szekszárd – Ada
10.30 Ünnepélyes Megnyitó

Horváth István – Szekszárd Polgármestere
11.15 Naszvad – Gyõri Audi KC II.
12.45 Ada – Gúta
14.15 Gyõri Audi KC II. – Sepsiszentgyörgy
15.45 Gúta – Szekszárd
17.15 Sepsiszentgyörgy – Naszvad

2014. FEBRUÁR 2. 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 BEMUTATÓ MÉRKÕZÉS

EURONOVEX Tápiószele – Szekszárd (gyermek lány kézilabda mérkõzés)

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

Dr. Fazekas Sándor (Vidékfejlesztési Miniszter)
Borkai Zsolt (a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöke)
Dr. Simicskó István (Sportért és Ifjúságért Felelõs Államtitkár)
Dr. Szentes Tamás (Budapest Fõpolgármester-helyettese)
Horváth István (Szekszárd Város Polgármestere)

PROGRAMPROGRAM
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Pharma Press
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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:

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
GERE ATTILA BORÁSZ | TIFFÁN PINCÉSZET

IKON BORÁSZAT | KATTRA PINCÉSZET
BORPALOTA BORÁSZAT | RAPIDÓ KFT.

DOMINIQUE CARPENTER RENDEZVÉNYSZERVEZÕ KFT.
PHARMA PRESS NYOMDA

akamoto CD&C

A torna rendezõje

Médiatámogató:
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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 orvos-

technikai eszköz. Gyártó: Meditop Gyógyszeripari Kft. Az anyag lezárásának dátuma: 2014. január 22.

**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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