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A pénteki döntőbe jutásért harcolnak 
MAGYAR KUPA Mától három napon keresztül a röplabdáé a fõszerep

A Pick Szeged
szerint is három 
a magyar igazság 
Tíz nap alatt a harmadik PickSzeged–Budapest Bank Kecske-mét összecsapást rendezték teg-nap. Ezúttal a Tisza-partján NBI-es mérkõzést játszott egymás-sal a két férfikézilabda-csapat.

PICK SZEGED–KECSKEMÉT 
37-24 (18-9)Budapest Bank férfi kézilab-daliga. Szeged, 500 nézõ. Veze-tte: Bonifert, Oláh.Pick: Liszkai - Vancsics, Zubai,Herbert 3, Vadkerti 5, Katzirz 1,Andjelkovics 5. Csere: Marjanac(kapus), Nenadics 7/2, Krivoka-pics 8/2, Kos 3, Oszmajics 2, Si-mon 1, Lele 1. Edzõ: DraganDjukics.Kecskemét: Shejbal - Csorba4, Kalics 2, Szabó P. 7/2, Gyuris1, Belojevics 2, Varsandán. Cse-re: Nagy L. (kapus), Bíró 1,Hruscsak 5/1, Petro 1. Edzõ:Skaliczki László.A Pick Szeged tudja, hogy há-rom a magyar igazság: a két Ma-gyar-kupameccs után a bajnokitis megnyerték Krivokapicsék.Már a 8. percben 5-1 volt az ál-lás, ami jó elõre sejtette, hogynem sok babér terem a kecske-métieknek. Bár Szabó Péter gól-jai révén a 18. percben látszólagszoros, 9-6 volt az eredmény, in-nentõl kezdve nagyon rákap-csolt a Pick, a 36. percben 22-11-re mentek a hazaiak. A 46. perc-ben Hruscak bombája 24-16-otjelzett, innentõl kezdve egy ide-ig 8-10 gól volt a különbség a kétvetélytárs között, ám a hajrábanOszmajics és Herbert góljainakköszönhetõen tizenhárommalgyõzött a szegedi csapat. n

Mától péntekig a röplabdáé lesza fõszerep a kecskeméti MessziIstván Sportcsarnokban. Négynõi és négy férfi együttes küzd aGong Rádió Magyar Kupa meg-szerzésért. A mai elõdöntõkbenelõször a TEVA Gödöllõi RC és aVasas Duna Autó Óbuda hölgyeicsapnak össze este fél hattól,majd nyolc órakor (a hazai szövet-ség által meghatározott cseppet

sem szurkolóbarát idõpontban) aházigazda Kalo MÉH-KecskemétSE férfi gárdája mérkõzik aDunaferr SE-vel. – Minden rendben, mindenkiegészséges – mondta tegnap dél-után Gyurkó Sándor, a KSE szak-mai igazgatója bizakodva abban,hogy ez a Dunaferr elleni mecs-csig nem fog változni. – Akarnaka fiúk, tudják mirõl van szó, hisz

megértek már néhány ilyen csa-tát. A célunk az, hogy ott legyünka pénteki döntõben és ne a nézõ-térrõl figyeljük az eseményeket.Ebben a bajnoki idényben – azösszes meccset nézve – csakegyetlen mérkõzésen kaptunk kihazai pályán. A Dunaújváros gyõ-zött le bennünket még az õsszel.Ez intõ jel arra, hogy nem szabadkönnyelmûnek lennünk. Mind-

két legutóbbi egymás elleni mecs-csünk 3:2-re végzõdött, egyszerõk gyõztek, egyszer mi. Ezek kétés fél órás partik voltak, ami azt je-lenti, hogy a két csapat közel azo-nos erõt képvisel. Fizikálisan tö-kéletesen felkészített felekrõl vanszó. A csata a fejekben fog eldõl-ni. Remélem, jobban koncentrá-lunk majd, mint a Dunaferr – tet-te hozzá Gyurkó. n B. K. 

A legutóbbi kecskeméti meccsen Csala Bernát (12) ütését követõen a labda többször utat talált a sáncoló Dunaferr játékosok kezei között

A pénzügyi stabilitás meg-õrzése mellett tovább erõ-sítette piaci pozícióját akecskeméti VER-BAU az el-múlt esztendõben, mindeztúgy, hogy közben a ma-gyar építõipart jelentõsvisszaesések, gyenge tõke-ellátottság és körbetartozá-sok jellemzik. Jelenleg istöbb nagy projekten dol-goznak, többek között aSzentkirályi ÁsványvízKft. beruházásában meg-valósuló logisztikai köz-pont kivitelezését végzik.

– Milyennek látja az építõiparhelyzetét az idei évben? Önszerint várhatóak-e elmozdu-lások a tavalyi évhez képest?–  Az iparágat tekintve általá-nosságban elmondható, hogynehéz év elõtt áll, véleményemszerint nem várható érdemi ja-vulás az elmúlt év teljesítmé-nyéhez képest. Sok építõiparivállalkozás – cégnagyságtól füg-

getlenül – nehéz helyzetbenvan, a mindennapi létért küzd.Azonban van egy szûk, de meg-bízható, stabil kör, akikre lehetszámítani a minõség és a határ-idõk tekintetében. Talán máraegyre több építtetõ számáranem kizárólag a sokszor hihetet-lenül olcsó kivitelezési ár a fon-tos, hanem, hogy a vállalkozó beis tudja fejezni az adott projek-tet és ne menjen csõdbe közben,nehéz helyzetbe hozva ezzel azépíttetõt.  
– A 2010-es év kedvezõen in-dult a cég számára, az elsõ na-pokban újabb beruházás kivi-telezését kezdték meg Szent-királyi Ásványvíz Kft.-nél. – Igen, úgy gondolom, hogy aSzentkirályi Ásványvíz is azonmegbízók közé tartozik, akikneka kiválasztás során a korrekt ármellett fontos szempont volt aminõség és a megbízhatóság.

Természetesen örömmel vettük,hogy egy a megyében megvaló-suló beruházásra tehettünkajánlatot és sikerült is azt elnyer-nünk. A jövõben továbbra is sze-retnénk a helyi és megyei beru-házásokban minél szélesebbkörben szerepet vállalni és ezzelbizonyos tekintetben részesei

lenni Bács-Kiskun megye ésKecskemét fejlõdésének.   
– Mikor kezdõdtek el a mun-kálatok? Az idõjárás mennyi-ben befolyásolja az ütemter-vet?– A szerzõdést tavaly év végénírtuk alá, a tényleges munkát pe-

dig ez év január 6-án kezdhet-tük el. Az alapozást még idõben,enyhébb idõjárási körülményekközött sikerült befejeznünk.Majd következett a zord idõjárásés havazás, de ennek ellenéreeddig úgy tûnik tartani tudjuk avállalt határidõt, és május végénátadhatjuk a komplett raktár-

csarnokot. A szerkezetkész álla-potot az elmúlt szombaton érteel a beruházás.
– Milyen jellegû épület készül?– A közel félmilliárd forintosépítõipari beruházás keretébenegy több mint 4000 négyzetmé-teres raktárcsarnokot építünkfel, szociális és irodai blokkal. Araktárrészben évente mintegy 3millió palack ásványvíz kap he-lyet. A kivitelezési munkálatokaz út- és közmûhálózat építésé-re, valamint az ipari padló elké-szítésére is kiterjednek.
– Milyen év elé néz a VER-BAU? Megbízások és munkáktekintetében mennyire tudnakelõre tervezni?– A jelenleg már leszerzõdött,illetve a szerzõdéskötés elõtti stá-diumban lévõ projekteket alapulvéve bizakodással nézünk az ideiév elé. Itt kiemelném a Daimlermagyarországi leányvállalatávalaláírt elõszerzõdést, mely hosz-szas tárgyalások eredményekéntszületett meg. A megállapodásértelmében saját fejlesztéskénttörténik a Kecskemétre érkezõnémet családok részére épülõ la-kópark kivitelezése. s

Biztos háttérrel indított a VER-BAU
ÉPÍTÕIPAR Két sikeres, folyamatos megújulást felmutató cég közös együttmûködése 

– Egy négyezer négyzetméteresextra belmagasságú logiszti-kai központ kivitelezéséreszerzõdtünk le a Ver-Bau Kft.-vel – mondta Balogh Levente,a Szentkirályi Ásványvíz Kft.ügyvezetõ igazgatója. – Erre azért van szükség, mertévente 150 millió forintot köl-tünk termékeink külsõ raktá-rozására. Úgy számolok, hogy3 év alatt megtérül a beruhá-zásunk. 

A Ver-Bau-ra azért esett a vá-lasztásunk, mert stabil ésmegbízható, kiváló referenci-ákkal rendelkezõ cégnek tar-tom. A központban raktáron

kívül irodákat is kialakítta-tunk. A generálkivitelezésimunkák folyamatban vannak,az épület átadása május vé-gén lesz várható.

Extra belmagasságú logisztikai központ épül fel május végére

A Szentkirályi Ásványvíz telephelyén az építkezés a zord idõjárás ellenére is megfelelõ ütemben halad, a tervezett átadás május végén várható

Weninger Richárd cégvezetõ

Helytálltak a magyarok 
a téli olimpián
SÍFUTÁS Viczián Vera avancouveri téli olimpián asífutók 10 km-es szabadstí-lusú versenyében 75. lett,míg Tagscherer Zoltán aférfiak 15 km-es számábana 81. helyen végzett. 
Kilencedik kardcsapatunk
a moszkvai Világkupán 
VÍVÁS A kilencedik helyenvégzett a magyar csapat anõi kardozók moszkvai Vi-lágkupa-versenyén. A 14válogatottat felvonultatómezõnyben az oroszok, afranciák és az ukránok áll-hattak fel a dobogóra.
Edzőváltás a Füred 
férfi együttesénél
KÉZILABDA Edzõt váltott aférfi NB I-ben nyolcadik he-lyen álló Balatonfüred.Velky Mihállyal közös meg-egyezéssel szerzõdést bon-tottak, és az új vezetõedzõkinevezéséig Zubjuk Igormásodedzõ irányítja a szak-mai munkát.
Visszavágott a Félegyháza
a békéscsabai gárdának
KOSÁRLABDA Az õsszel hosz-szabbításban, botrányos já-tékvezetés mellett szenve-dett vereséget az NB II-esKiskunfélegyháza Békéscsa-bán. Most sikerült a vissza-vágás, az eredmény: 110-78(25-18, 27-10, 27-25, 31-25).
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