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Egy millióért rúgták a bőrt a celebek

Kassai fújt, Desailly rúgott, Horti kommentált
Különleges alkalomból lépett hétvégén pályára számos közismert ember. Zenészek, színészek,
újságírók, sportolók és az UniCredit Bank munkatársai mérték össze erejüket egy rendhagyó futball
mérkőzésen, hogy összesen 1 millió forinttal támogassanak négy, gyermekegészségügyi célért
dolgozó alapítványt.
A különleges labdarúgótornát az UniCredit Bank hívta életre abból az apropóból, hogy hazánkba érkezett az
UEFA Champions League győzteseinek járó híres ezüst trófea. A barátságos mérkőzéseken pályára lépett a
Magyar Újságíró Válogatott, a zenészekből és színészekből, énekesekből álló Magyar Művészválogatott, az
olimpikonokat csatasorba állító Sportimádó Sportolók és az UniCredit csapata.
A hangulat felforrósításában óriási szerepe volt a kezdőrúgást végző Marcel Desailly, világ-, és Európa bajnok,
kétszeres Champions League győztesnek. Kassai Viktor játékvezető hozta a szokásos igazságos formáját, és
mint mindig, ezúttal is igazi szaktekintélyként vezetett mérkőzést.
Világbajnok kajakosból focitorna gólkirály
A tornán 3-3 elleni taktikai játékban minden csapat megmérkőzött egymással, a gólzáporban összesen 132
gól született. A jelképes gólkirályi cím azonban mégis egy másik sportágban jeleskedő sportemberé lehetett,
a Sportimádó Sportolók csapatából Molnár Péter, világbajnok kajakozó 9 gólt varrt be az ellenfelek kapujába,
ebből hetet ugyanazon a mérkőzésen.
A torna összdíjazása az UniCredit jóvoltából 1.000.000 Ft volt, melyet a csapatok egy-egy általuk kiválasztott
alapítvány megsegítésére ajánlottak fel.
A nyertes UniCredit csapat a Mosoly Alapítványt támogatta 400.000 forinttal, míg a Magyar Művészválogatott
által választott Őrzők Alapítvány, a Magyar Újságíró Válogatott által kiválasztott Magyar Bohócok a Betegekért
Alapítvány és a Sportimádó Sportolók által választott Csodalámpa Alapítvány 200-200.000 forinttal többet
költhet a gyermekek egészsége érdekében.
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UniCredit
Az UniCredit Európa egyik vezető kereskedelmi bankja, amely 16 európai országban van jelen intézményhálózatával. Teljes hálózatunk,
mely több mint 6300 fiókból* áll, és amelyben több mint 119 000 kolléga* dolgozik, mintegy 50 piacra terjed ki (2016. június 30-i adatok,
* Ukrajnát kivéve, ahol az üzleti tevékenység megszűnt).
A közép- és kelet-európai régióban az UniCredit 13 országban mintegy 3000 fiókból álló nemzetközi bankhálózatot működtet.
Az UniCredit csoport a következő országokban folytatja tevékenységét: Ausztria, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Cseh
Köztársaság, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Németország, Olaszország, Románia, Oroszország, Szerbia, Szlovákia,
Szlovénia és Törökország. Az UniCredit a balti államokban lízing-leányvállalatán keresztül van jelen.

