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A Szentkirályi Ásványvízlogisztikai központjánakünnepélyes átadását köve-tõen a VER-BAU Kft. már akövetkezõ kecskeméti ipariprojektre koncentrál, aszerzõdés aláírását követõ-en jelenleg is folynak amunkálatok a Phoenix-Mecano Kft. területén. 
– Az elmúlt idõszakban számoskülföldi tulajdonú nagyvállalattisztelte meg bizalmával cégün-ket; mi mindent megtettünk, ésmegteszünk a jövõben is, hogymegfeleljünk a magas elvárások-nak – hangsúlyozta Weninger Richárd, a VER-BAU cégvezetõje.

A Phoenix-Mecano KecskemétKft.-tõl sem elõször kaptunkmegbízást, ezúttal egy új gyártó-és raktárcsarnokot kell felépíte-nünk a tõlük elvárt magas minõ-ségi színvonalon. A Phoenix-Mecano AG svájciközpontú multinacionális cég-

csoport, világszerte több gyártó-bázissal, és az egész világot átfo-gó értékesítési hálózattal rendel-kezik. Az 1993-ban alapítottkecskeméti leányvállalata azelektromechanikai alkatrészekszéles skáláján belül a különbö-zõ mûszerdobozok, sorkapcsok,

mérõtûk, vezérlõpultok nemzet-közileg elismert gyártója. – A szerzõdés megkötése több-fordulós pályázati szakasz, éstöbb hónapos mûszaki egyezte-tés, tárgyalássorozat eredménye– avat be a részletekbe WeningerRichárd. – Hogy végül mellet-

tünk döntöttek, azzal az üzenet-tel is szolgál számunkra, hogy atavaly átadott létesítménnyel elé-gedett volt a Phoenix-Mecano.Ez egyértelmûen szakértõ kollé-gáim teljesítményét dicséri – tet-te hozzá a cégvezetõ. Míg a VER-BAU szakemberei-nek egy része már a legújabbprojekten dolgozik, addig egymásik, már elkészült munka, azOBO-Bettermann cégcsoportüzemcsarnokának és raktárá-nak az átadása a napokban fogmegtörténni. Emellett a szélsõ-séges idõjárási viszonyok ellené-re jó ütemben haladnak a mun-kálatok a belvárosban épülõ Ho-tel Három Gúnárnál, illetve aKecskemét-Alsószéktón megva-

lósuló, 50 lakásos lakópark ese-tében is, amelyik a Mercedes-gyár dolgozóinak és családtag-jaiknak ad majd otthont.  A jelenlegi munkák melletttöbb pályázat és tárgyalás is fo-lyamatban van, melyek továbbimegbízásokat jelenthetnek a cégszámára, tovább növelve ezzelaz eddig elért eredményeket. s

VER-BAU Kft.: nincs megállás
ÉPÍTÕIPAR A megyeszékhelyen újabb, jelentõs volumenû beruházás kivitelezését kezdték meg

A MOST ÉPÜLÕ új csarnokbantrafókat, motoralkatrészeketgyártanak és tárolnak majd ajövõben. 
CRISTOPH PORDE, a Phoenix-Mecano beruházásért felelõsmûszaki ügyvezetõ igazgatójaelmondta: kiemelkedõen elé-

gedett a VER-BAU által nyúj-tott eddigi munkával. Azért isesett a választásuk a VER-BAU-ra, mert a korábbi együtt-mûködések során is kitûnõmunkát végeztek. Emellett ru-galmas is a VER-BAU, hiszena korábbi projektnél az építõ-

ipari cég egy mûködõ csarnokbõvítését zökkenõmentesenmegoldotta. 
FONTOS SZEMPONT volt szá-mukra, hogy a cég kecskemétiszékhelyû, mivel a pályáztatá-sok során elõnyben részesítik akecskeméti cégeket.

Az építtető kiemelkedően elégedett az eddigi munkálatokkal

Christoph Porde, a Phoenix-Mecano beruházásért felelõs mûszaki ügyvezetõ igazgatója és Weninger Richárd, a VER-BAU cégvezetõje a napokban személyesen is egyeztetett a munkálatokról. Az új létesítmény novemberre készül el.

A kecskeméti Margaréta Ott-honban Vadócz Pétert köszön-tötték 64. születésnapján, aki-nek a jeles nap tiszteletére kiál-lítást rendeztek saját alkotásai-

ból. Vadócz Péter 1996 óta lakó-ja az intézménynek. Little-kórral született, soha nem voltképes lábra állni, mivel betegsé-ge végtagjainak teljes merevsé-

gével jár, és egész élete a toló-székhez kötött. Ágyban fekvegrafikákat készít épületekrõlvonalzóval, körzõvel, grafittal.Vadócz Pétert lakótársai mellettköszöntötte Szappanos Istvánfestõmûvész, aki hangsúlyozta:az ünnepelt hihetetlen nagyakaratról és erõrõl ad tanúbi-zonyságot képei által, majd akecskeméti festõk nevében egyoklevelet nyújtott át számára.Ismert énekesek jókívánságaisem hiányoztak. Fenyõ Miklóstovábbi sok sikert kívánt, üze-netét az intézmény vezetõje, ÉdlErzsébet tolmácsolta, aki ezt kö-vetõen átnyújtotta az Apostolegyüttes ajándék dedikált CD-jét. Végül hastáncos elõadás, azotthon népdalkörének nóta-csokra és torta zárta a születés-napi ünnepséget. n S. H.

Születésnap a Margarétában

Talma átnyergelt A kecskeméti kartringen tegnap rendezték a II. Talmácsi Napot. Az idõjárás ugyan nem volt
kegyes a celebparádéhoz, de Talmácsi Gábor gyorsaságimotoros-világbajnokunk megmutatta: a a gokart-
sportban is szép jövõ várna rá.A lakótársak és a dolgozók ajándék tortáját Édl Erzsébet igazgató adta át
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Kecskeméti filmek a világban
KULTÚRA Szilágyi Varga Zoltán a szöuli fesztiválon
A kecskeméti rajzfilmstúdió pro-dukcióit is vetítik Brazíliában ésKoreában a rangos nemzetközianimációs filmfesztiválok. Ösz-szesen hét magyar animációsfilm gazdagítja Brazíliában azAnima Mundi programját. CakóFerenc Érintés címû homokani-mációja is meghívást kapott. AzAnima Mundi gyerekfilmverse-nyébe pedig három alkotás érke-zett a Kecskemétfilmbõl. NagyLajos és Szilágyi Varga Zoltán Aviláglátott egérke – Szabadulás a

szolgaságból, valamint a MagyarNépmesék sorozat két új epizód-ja színesíti a programot: Az elát-kozott kastély címû részt NagyLajos, a Marci és az elátkozottkirálylány címût Horváth Máriajegyzi. Szintén Kecskeméten ké-szült Ballai Tóth Roland Ára 2,70Ft címû animációja, mely TóthPál: Kicsi rigó (Paja Film) ésBertóti Attila: Ariadné fonala(Inforg Stúdió) címû alkotásai-val együtt az Anima Mundi Pa-noráma válogatásában látható

Brazíliában. A szöuli fesztivál dí-jaiért is több, Magyarországonkészült animáció indul. Cakó Fe-renc, Ballai Tóth Roland, Hor-váth Mária munkái mellett KissAndrea A hazudós egér címû al-kotása is versenyez. Szilágyi Varga Zoltán szemé-lyesen vesz részt a szöuli feszti-válon, ahol két rendezése is – aKoan: A túlsó part és a Szabadu-lás a szolgaságból – szerepel aversenyprogramban.
n R. J.

Műholdváltás után adáshibák
TELEVÍZIÓ Érdemes elvégezni az automata hangolást
Kecskeméti és helvéciai olvasó-ink közül többen jelezték lapunk-nak, hogy az utóbbi hetekbentöbbször volt probléma a UPCszolgáltatásaival. Az adáshibákazóta jelentkeztek náluk, amiótaa mûholdat átállították otthonuk-ban. Egyrészt gyakran befagy akép, így akár néhány percrõl is le-maradnak. Másrészt egy-egy csa-torna gyakran eltûnik, csak a fe-kete képernyõ jelentkezik. Szûcs László, a UPC sajtókap-csolati igazgatója elmondta: hoz-

zájuk is érkeztek jelzések, decsak szórványosan, nem általá-nosan, minden elõfizetõ eseté-ben. Hozzátette: mint mindenmûholdváltás alkalmával, a UPCDirect szolgáltatásnál is az élesmûködés közben kellett elvégez-ni a mûsortovábbításhoz hasz-nált új berendezések beállításait,finomhangolását. Az elmúlt idõ-szakban ez okozhatott bizonyosesetekben vételi problémákat. Atapasztalataik szerint erre a leg-több esetben megoldást jelentett,

ha az elõfizetõk újra elvégezték acsatornakeresést, azaz az összeselérhetõ tévécsatorna automati-kus keresését, pásztázását a ké-szülék menüjébõl. Ha ezt mind-eddig nem tették meg, úgy ese-tenként akár még jelenleg is elõ-fordulhatnak az említett vételiproblémák. Ebben az esetben ér-demes újfent elvégezni a csator-nakeresést. Akinek még ezt köve-tõen is adódnak problémái, an-nak azt ajánlják, jelentse be a hi-bát a UPC-vonalon. n S. H.
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