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HIRDETÉS

A pénzügyi stabilitás
megõrzése mellett ebben
az évben tovább erõsítette
piaci pozícióját a kecske-
méti VER-BAU Kft., mind-
ezt úgy, hogy közben a
magyar építõipart jelen-
tõs visszaesések, és kör-
betartozások jellemzik. A
neves cég szakemberei je-
lenleg is több nagyberu-
házáson dolgoznak, me-
lyek közül kiemelhetjük
a környezetbarát techno-
lógiával megvalósuló
kecskeméti Alföld Coop
hûtõház bõvítését.

Az Alföld Coop Kft. logisztikai
központjának fejlesztését tûzte ki
célul. A piaci tendenciák alapján
egy 3700 négyzetméteres – friss
és mirelit termékek raktározásá-

ra alkalmas – modern raktárbá-
zist hoz létre. A már meglévõ rak-
tárt bõvíti ki 2500 négyzetméter-
rel, a legkorszerûbb technológiai
megoldások mellett, különös fi-
gyelmet fordítva a környezetba-
rát, költséghatékony hûtéstech-
nológiára. 

A közel félmilliárd forintos be-
ruházás  kivitelezési munkálata-
it a VER-BAU Kft. végzi. 

– Örömmel vettük, hogy ismét
Kecskeméten megvalósuló nagy-
beruházáson dolgozhatunk. Kü-
lönösen fontosak számunkra a
helyi beruházások, hiszen ezzel
egy kicsit mi is részeseivé válha-
tunk Bács-Kiskun megye, illet-
ve Kecskemét fejlõdésének. Az
elmúlt években már számos, ne-
ves megyebeli cég bizalmát
nyertük el, mindent megteszünk
annak érdekében, hogy az Al-
föld Coop maximálisan elégedett
legyen munkánkkal. Az Alföld
Coop is azon megbízók közé tar-
tozik, akiknek a kivitelezõ kivá-
lasztásakor a korrekt ár mellett
fontos szempont a minõség,
megbízhatóság és a környezet-

tudatos kivitelezés. Ennek is
köszönhetõ, hogy újabb beruhá-
zásuk kapcsán ismét cégünket
választották – hangsúlyozta
Weninger Richárd, a VER-BAU
ügyvezetõje.

Mindezt Vágóné Balla Eszter,
az Alföld Coop vezérigazgatója
is megerõsítette. – A hûtõházbõ-
vítés kivitelezési munkálatai
kapcsán azért esett a választá-
sunk a VER-BAU-ra, mert stabil
és megbízható, kiváló referenci-
ákkal rendelkezik. Közös együtt-
mûködésünk több évre nyúlik
vissza, a korábbi  hûtõházépítés
és raktárbõvítés során már bizo-
nyították hozzáértõ szaktudásu-
kat, precíz munkavégzésüket –
tette hozzá Vágóné Balla Eszter.

A szerzõdések aláírását köve-
tõen a tényleges munkálatok
márciusban kezdõdtek el. A ki-
vitelezés három ütemben zajlik,
így biztosított a folyamatos ter-
melõtevékenység az átalakítás
teljes idõtartama alatt. Jelenleg a
szerkezetépítés folyik, az épület
átadása ez év decemberében
várható. 

Stabil háttérrel, zöld technológiával épül
VER-BAU Újabb beruházás fémjelzi a két nagy múltú kecskeméti cég sikeres együttmûködését

Weninger Richárd ügyvezetõ és Vágóné Balla Eszter vezérigazgató, a szerzõdés aláírásakor

Az Alföld Coop épülõ hûtõházának látványterve jól mutatja a beruházás nagyságát

A BÁCSVÍZ Víz- és Csatorna-
szolgáltató Zrt. részt vett 2010-
ben a Bács-Kiskun, Csongrád és
Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarák által közösen meg-
hirdetett Dél-alföldi Regionális
Minõségi Díj pályázaton. Ez a díj
a szervezeti kiválóság bemutatá-
sának és más vállalatokkal való
összehasonlításának eszköze.
Segítségével a társaság értékel-
te, hol tart a kiválóság felé veze-
tõ úton. Meghatározta a jövõké-
pével és küldetésével kapcsola-
tos kulcserõsségeket és a legfon-
tosabb fejlesztendõ területeket, a
továbbfejlõdés irányait.

A BÁCSVÍZ Zrt. a független
szakértõk értékelése alapján el-
nyerte a Dél-alföldi Regionális
Minõségi Díj 2010. elismerést,
amelyet Gaál József, a Bács-Kis-
kun Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke 2011. április
27-én adott át a társaság elnök-
vezérigazgatójának, Kurdi Vik-
tor úrnak.

A pályázat értékelõi kiemel-
ték, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. nagy
súlyt fektet a környezet védel-
mére, folyamatosan javítja a ki-
bocsátott szennyvíz minõségét.
A vállalati stratégia felülvizsgá-
latának eredményeként innova-
tív fejlesztési célokat tûztek ki
a vízminõség-javítás, a szagha-
tás megelõzése és a biogázter-
melés területén. Az alaptevé-
kenységen kívül végzett vállal-
kozási tevékenységeikkel (víz-
mérõ- és szivattyújavítás, víz-
mérõ hitelesítés, laboratóriumi

környezetvédelmi vizsgálatok,
gépjármûjavítás, csatornaháló-
zat tisztítás, víz- és csatornahá-
lózat ellenõrzés, kertészet) igye-
keznek kielégíteni meglévõ és
potenciális ügyfeleik igényeit.
Mûködésük során a biztonsá-
gos és magas színvonalú szol-
gáltatás folyamatos biztosításá-
ra, a fogyasztók és a tulajdono-
sok elégedettségének kivívásá-
ra is törekednek egyidejûleg.
Az alaptevékenységen, a
víziközmû-szolgáltatáson túl a
társaság prioritásai közé tarto-
zik saját szervezetének fejlesz-
tése, a munkavállalók minél na-
gyobb elégedettségének eléré-
se is, melyet jól bizonyítanak a
legjobb munkahely felmérésen
elért kiemelkedõ eredmények
is. Meghatározó jelentõségû
megyei cégként a BÁCSVÍZ Zrt.
példamutatóan kiveszi részét a
társadalmi szerepvállalásból is
– legyen szó akár a katasztrófa-

károsultak megsegítésérõl,
akár a kulturális, oktatási vagy
sportrendezvények, civil szer-
vezetek támogatásáról.

Regionális Minőségi Díjat
nyert a BÁCSVÍZ Zrt.

PROMÓCIÓ

A BÁCSVÍZ Zrt. képviselõi a díjátadón…

Kurdi Viktor
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