
 
 

 

 
Liebe GJU-ler, liebe Fußball-Fans und Interessenten! 

 
 
Im Jahr 2016 veranstaltet die GJU ihr 24. Fußballturnier. Diesmal ist der 
Austragungsort in Harast. 
 
Wichtige Informationen! 
 
Termin: 29-31. Januar2016. 
Ort: Harast 

Sporthalle der Kőrösi Csoma Sándor 
Grundschule 
(2330Harast, Eötvös Str. 52.) 
 

Anmeldefrist: bis zum 15. Januar 2016 
 
Kontakt, Anmeldung  
und Infos: 

Josua Reisz (Geschäftsführer) 
Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher,  
7624Fünfkirche, Mikes Kelemen Str. 13. 
E-mail: buro@gju.hu Tel.:+36 20 248 3938 
 

 
Achtung! Liebe GJU-ler und Interessenten, beeilt euch mit der Anmeldung, da 
nur die ersten 12 Herrenmannschaften und die ersten 4 
Damenmannschaften am Turnier teilnehmen können. Es werden in erster 
Linie nur GJU Mannschaften und Mannschaften aus der Minderheit bevorzugt. 
Wenn noch Plätze frei sind entscheidet das Präsidium, wer teilnehmen darf. 
Verpasst diese Möglichkeit nicht.  
 
Wir freuen uns auf Euch! 
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Kedves GJU-sok, focikedvelők és érdeklődők! 

 
 
A 2016-os évben immár 24. alkalommal kerül megrendezésre az MNFK 
Focikupa, melynek ezúttal Dunaharaszti ad otthont.  
 
Fontos információk!  
 
Időpont: 2016. január 29-31. 
Hely: Dunaharaszti, Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola Tornacsarnoka  
(2330 Dunaharaszti, Eötvös u. 52.) 
 

Jelentkezési határidő: 2016. január 15. 
 
Kontakt, jelentkezés  
és bővebb információ:  
 

Reisz Josua (Irodavezető) 
Magyarországi Német Fiatalok Közössége 
7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13. 
Email: buro@gju.hu Tel.: +36 20 248 3938 

 
Figyelem! Kedves GJU-sok, Érdeklődők!  
Kérünk benneteket, hogy minél előbb jelentkezzetek, mert csak az első 12 férfi 
és 4 női csapat jelentkezését tudjuk elfogadni. Elsősorban MNFK-s és 
kisebbségi csapatok jelentkezését várjuk. Ha marad még szabad hely más 
csapatoknak is, akkor az elnökség dönti el, hogy közülük kik vehetnek részt a 
tornán. Használjátok ki a lehetőséget és ne szalasszátok el ezt a fergeteges 
bulit! 
Szeretettel várunk benneteket! 
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Szállás: 
 
Általános Iskola: 7 tanteremben (max. 15 fő/terem, a kihasználtság miatt egy teremben több 
csapat elszállásolása is történhet), zuhanyzó a tornacsarnok öltözőjében. Tornaszőnyegek 
alvásra korlátozott számban rendelkezésre állnak, aki szeretne igénybe venni, a regisztrációs 
lapon a megfelelő helyen jelezze! 
 1000Ft/fő/éj 
 
Panziók: Annak érdekében, hogy mindenkit el tudjunk szállásolni, aki panzióban szeretne 
aludni, annak a jelentkezési határidő hamarabb, 2015. December 28.!!! 

x Camino Panzió: 2330 Dunaharaszti, Haraszty Ferenc u. 7. (max. 29 fő) 
- 2-3 ágyas szobák                                                   10.000 Ft/2 fő/éj 

x Kisduna Panzió: 2330 Dunaharaszti, Fő út 103. 
- 2 ágyas szoba (8 db)                                              10.000 Ft/szoba/éj 
- francia ágyas szoba (8 db, melyből 2 pótágyazható)   11.800 Ft/2 fő/éj 
- 3 ágyas szoba (2 db)                                                 12.700 Ft/3 fő/éj 
- apartman 4 fő részére (1 db)  12.000 Ft/szoba/éj 

 
Étkezés: 
 
Az étkezések helyszíne az iskola étkezője. 
 

Péntek vacsora: 1200Ft/ adag (Sváb pecsenye, hasábburgonya, savanyúság) 
Szombat reggeli: 600Ft/ adag (Sült debreceni 1 pár, mustár, ketchup) 
Szombat ebéd: 1200 Ft/ adag (Csirkepörkölt, tészta, savanyúság) 
Szombat vacsora: 1200 Ft/ adag (Disznótoros sült májas, véres hurka, sült kolbász, 

dinsztelt káposzta) 
Vasárnap reggeli 600 Ft/ adag (Csirkemell párizsiasan vajas zsemlében salátával, 

uborkával) 
A rendezvény ideje alatt a helyszínen BÜFÉ is működik (virsli, szendvics, italok stb.). 
  



 
 

 

 
Regisztráció: 
 
Csapatokkal nevezni a kitöltött jelentkezési lap elektronikus úton történő visszaküldésével 
lehet. A rendezvényen résztvevő csapatok 5000 Ft/csapat nevezési díj ellenében 
indulhatnak. 
A programon minden résztvevő köteles további 3000 Ft/fő részvételi díjat 
fizetni. Amennyiben regisztrált tagja vagy a GJU-nak, és befizetted már a 2016-os éves 
1000 Ft tagsági díjat, a programon való részvételi díj csak 1000 Ft/fő.1 
(A helyszínen a regisztráció ideje alatt biztosítunk lehetőséget az éves tagdíj befizetésére, 
illetve új tagok regisztrálására is.) 
Az étkezés és szállás díja az előző pontok alapján fizetendő érkezéskor, vagy előre 
utalással. 
 
Kérdéseiteket az alábbi elérhetőségeken  várjuk: 
 

x Magyarországi Német Fiatalok Közössége7624 Pécs, Mikes Kelemen u.13.  
Irodavezető: Reisz Josua (buro@gju.hu; 20/298-7918), vagy  

x Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat: Kós Tamás  
(tom900623@gmail.com; 30/582-0084). 

 
Használjátok ki ezt a lehetőséget és ne szalasszátok el ezt a jó bulit! 
 
Előre is kérnénk mindenkit, hogy fokozottan figyeljünk a körülöttünk lévőkre, a helyszín 
felszerelésére és a környezetünkre! 
 
A torna szabályzatát alább olvashatjátok! 
  

                                                 
1 A tagsági díj behajtása a GJU Alapszabálya szerint visszamenőleg is érvényesíthető, amennyiben a tagsági lapot 
kitöltő személy adott évben nem fizette be az 1000 Ft tagsági díjat. 
 

mailto:tom900623@gmail.com

