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CselgánCs

Joó Abigél (78 kg) aranyérmet nyert a világkupa-sorozat 
moszkvai Grand Slam-versenyén

Nemzetközi, azonnali
készpénzátutalás

a világ bármely pontjára
euróban

Közületeket is kiszolgálunk!
Befektetési arany értékesítése.

CORNER
pénzváltó

Kecskemét, Dobó krt. 8.
(Centrál Passage Üzletház)

Tel.: 76/418-884. Nyitva mindennap: 8–21 óráig.
www.cornergroup.hu

Tavaszi akció! 
Minden használT 

arany ékszer 
9200,-/g áron  

kaphaTó!

Tel.: 06-76/328-400

Egyedülálló magasraktár Kecskeméten
VeR-BAU Kft. A cég által kivitelezett, közelmúltban átadott raktárcsarnok kiemelkedő Magyarországon

Kecskemét egyik legmaga-
sabb építménye a nagy múltú 
Phoenix Mecano cégcsoport 
kecskeméti vállalata és a 
VER-BAU Kft. építőipari cég 
korábbi sikeres együttműkö-
désének folytatásaként épült 
meg.

2012 augusztusában indult 
el a Phoenix Mecano logisz-

tikai központjában működő 
gyárépület bővítése mintegy 
4.500 négyzetméter alapterü-
leten. 

A jelentős munkahelyte-
remtést is eredményező léte-
sítmény része az árufogadó, 
valamint a magasraktár a hoz-
zátartozó kiegészítő létesítmé-
nyekkel. A 24 méter magas 

raktár olyan speciális tűzvé-
delmi technológiával ellátott, 
amilyen Magyarországon még 
hasonló épületben nem műkö-
dik. 

Az Európa Unióban is vi-
szonylag újnak számító Oxy-
Reduct oltórendszer a védett 
tér oxigén szintjét a gyulladá-
si koncentráció és az emberi 

tartózkodásra még alkalmas 
szint között tartja, így a tűz 
keletkezése kizárt. A környe-
zetbarát és az ember számá-
ra is maximális biztonságot 
nyújtó technikai megoldás 
kivitelezéséhez elengedhetet-
len volt az épület szokásosnál 
fokozottabb tömítettségének 
biztosítása, amelyet a gondos 

kivitelezésen túlmenően több 
mint 10 kilométer kiegészítő 
hézagtömítés biztosít. 

A létesítmény kivitelezé-
sének további sajátossága és 
egyúttal nehézsége is volt, 
hogy a meglévő gyárüzem za-
vartalan és folyamatos üzeme-
lésének fenntartásával kellett 

az építkezési munkálatokat 
lefolytatni. 

A VER-BAU Kft. a jelenleg 
elérhető legmodernebb auto-
matizált raktártechnológiával 
rendelkező magasraktárat két 
további társvállalkozó össze-
hangolt együttműködésével 
hozta létre.

 a különleges oxyReduct oltórendszer garantálja a biztonságot az újonnan megépült raktárépületben

hiRdEtés

hiRdEtés

Győzelem a főpróbán
lABdARúgás Megnyerte utolsó felkészülési meccsét a KTE
Megnyerte utolsó fel-
készülési meccsét a KTE. 
A Békéscsaba elleni talál-
kozó után fieszta követke-
zett: bemutatták a hétvégén 
kezdődő bajnokság NB I-es 
keretét, valamint kiderült, 
hogy a csapat a 2013–2014-
es idényben is Kecskeméti 
TE–Phoenix Mecano néven 
szerepel.

Borbély Károly

A bajnoki rajt előtti utolsó fel-
készülési meccsét játszotta 
szombaton a széktói stadion-
ban a Kecskeméti tE-Phoenix 
Mecano NB i-es labdarúgó-
csapata, az ellenfél az NB ii-es 
Békéscsaba volt. A Németh V. 
(Verebélyi) – Mogyorósi (Ko-
szó), Karan (Gyagya), Póti, For-
ró (Farkas A.) – Vukaszovics 
(Nagy P.), Bulajics – Balázs 
Zs. (Pekár), szavics (Oussou), 
Leo (Gréczi) – Rajczi (Csillag) 
összeállítású hazaiak Leo 13. 
percben szerzett találatával 
(1–0) szerezték meg a veze-
tést. A brazil középpályás 30 
méterről lőtte a labdát a jobb 

alsó sarokba. A 84. percben a 
próbajátékon lévő sidoine Ous-
sou állította be a 2–0-ás vég-
eredményt: becselezte magát 
jobbról a tizenhatoson belülre, 
majd 8 méterről ballal a bal al-
só sarokba lőtt. 

A találkozó után kezdődött 
a KtE-fieszta. Bemutatták a 

hírös városi együttes utánpót-
láscsapatait, az NB i-es kere-
tet. Valamint kiderült, hogy a 
következő bajnokságban is a 
Phoenix Mecano lesz a gárda 
névadó szponzora. Rózsa Pál, 
a klub többségi tulajdonosa be-
szédében elmondta, hogy Bekő 
Balázs vezetőedző számára a 

fiatalos lendület mellett tovább-
ra is adott a rutin, hiszen a csa-
patkapitány, Vladan szavics, 
illetve a korábbi gólkirály, Raj-
czi Péter is vállára tudja venni 
az együttest. Nem beszélve az 
előző szezonban parádésan fut-
ballozó Marko Vukaszovicsról, 
vagy Antal Botondról.

szombat késő este színpadra lépett a Kecskeméti TE-Phoenix mecano NB i-es kerete 

Európa-bajnoki 
bronzérmes és 
feljutó az U20-as 
kosárlabdacsapat
BRonzéRMet szerzett a ma-
gyar U20-as férfi kosárlab-
da-válogatott a Pitesti-ben zaj-
ló B-divíziós Európa-bajnok-
ságon, miután a helyosztón 
egypontos győzelmet aratott 
Belgium ellen. Korosztályos 
együttesünk így feljutott a 
kontinens húsz legjobb gárdá-
ját tömörítő A-divízós elitjébe.

MAgYARoRszág–BelgiUM 70–
69 (24–13, 14–14, 18–20, 14–22)

A belgák elleni meccsen 
remekül kezdtünk, hiszen 11 
pontos előnyre tettünk szert 
az első negyed végére, ame-
lyet a nagyszünetre is meg-
őriztünk – írja az nso.hu por-
tál. Mivel a záró felvonáshoz 
érve csupán két pontot adtunk 
le belőle, elérhető közelségbe 
került a harmadik hely, va-
lamint az azzal járó feljutás. 
Abelgák azonban nagy ro-
hamra indultak, a hajrában 
már végig ott lihegtek a nya-
kunkban, és ki-ki percek után 
dőlt el, hogy minimális előnyt 
azért meg tudtunk őrizni.

Csapatunk legjobbja – mint 
a kontinensviadalon oly sok-
szor – Markovics Luka volt, de 
nem sokkal maradt el tőle Ros-
co Allen és Kovács Ádám.� n
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loVAssY KRisztián nyerte a 
kerékpáros Central Europe-
an tour vasárnapi versenyét, 
amelyet a Budapest Nagydí-
jért rendeztek. A mezőnyre 
isaszeg és Budapest között 
131 kilométer várt. A táv vi-
szonylagos rövidsége miatt 
a versenyzők szinte végig 
akcióztak, egypercesnél na-
gyobb szökés azonban nem 
volt, minden elszakadási kí-
sérlet meghiúsult.� n

kerékpár


