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Közületeket is kiszolgálunk!
Érvényben: május 27.

Befektetési arany értékesítése.
Tel.: 76/418-884. Nyitva mindennap: 8–21 óráig.
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pénzváltó
Kecskemét, Dobó krt. 8.
(Centrál Passage Üzletház)
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SZUPEREXPRESSZ
Lisztes takarmány keverék eladó 100 q-tól, 3500 Ft/q. 
szállítás egyezség kérdése. 06-30/8914-214
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Épül az új kecskeméti gyár
VER-BAU Kft. A neves építőipari vállalkozás idei évének legnagyobb projektje készül
Az elmúlt hónapok szél-
sőséges időjárása ellenére 
tervezett ütemben halad 
Kecskeméten, a Knorr-
Bremse új gyáregysége, 
mely a VER-BAU Kft. kivi-
telezésében valósul meg. 
– Mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy határ-
időre átadjuk az új kecske-
méti létesítményt – hangsú-
lyozta Weninger Richárd, a 
VER-BAU Kft. ügyvezetője.
A 22 ezer négyzetméter alap-
területen megvalósuló, zöld-
mezős beruházás gazdaság-
politikai szerepének fontos-
ságát jelzi, hogy az új gyártó-
bázis áprilisi alapkőletételén 
a Knorr-Bremse német és ma-
gyar vezetői mellett dr. Zombor 
Gábor, Kecskemét polgármes-
tere és Orbán Viktor minisz-
terelnök is részt vett. A most 
épülő gyártócsarnok és fejlesz-
tési bázis nagyságát tekintve 
a VER-BAU Kft. nem csak idei 
évének, de talán eddigi pálya-
futásának is egyik legnagyobb 
projektjének számít. 

– Az építkezési munkálato-
kat ugyan a szűkös határidő 
és az építőiparra igen kedve-
zőtlenül hatott időjárás nehezí-
ti, de célunk ezúttal is az, hogy 
a nehézségek ellenére a magas 
színvonalú és elvárású meg-
rendelői igényeknek eleget 
tegyünk. A projekt előrehala-
dása és idén történő befejezése 

érdekében folyamatosan bővít-
jük szakmai stábunkat – tette 
hozzá az ügyvezető.

A Knorr-Bremse új gyára 
Kecskemét ipari Mekkájának 
szívében épül, a város fon-

tos közlekedési csomópont-
jaitól jól megközelíthetően, és 
a jelenlegi gyáregységüktől 

légvonalban mintegy 1 kilo-
méterre. A kivitelezés azon 
szakaszában tart, amelyben 

a gyártócsarnok és tesztlabor 
kimagasló szerkezeti elemei 
az 5-ös főút, és az elkerülő út 
egyes szakaszain közlekedő 
autósok számára már távolról 
is jól látható. 

Mint az ismeretes, 
a  Knorr-Bremse régi gyár-
épülete jelenleg a VER-BAU 
Kft. egyik leányvállalatának 
tulajdona. A német féktech-
nológiai vállalat előrelátha-
tólag jövő évig még bérlőként 
használja a gyárat. A későb-
biekben a VER-BAU Kft. a 
létesítményt részben vagy 
egészben történő bérbeadás-
sal hasznosítaná, gondolva a 
jövőben betelepülő gépipari 
beszállítókra, termelő válla-
latokra. Mivel a gyártócsar-
nok stratégiai, infrastruktu-
rális és logisztikai szempont-
ból is igen frekventált terü-
leten helyezkedik el, ezért 
egyéb üzleti lehetőségekről 
is folynak már az egyezteté-
sek nagyobb befektetőkkel.

AKCIÓ 2013. 06. 05. ( szerda )
Csirkeszárny  549 Ft/kg
Sertéstarja  899 Ft/kg
Marhaoldalas  699 Ft/kg 
Házi füstölt kolbász  1199 Ft/kg 
Tojás  24 Ft

AKCIÓ 2013. 06. 06. (csütörtök) 
Liba szárnytő, nyak  249 Ft/kg 
Sertéskaraj  899 Ft/kg
Pacal  999 Ft/kg
Pulyka alsó combfilé  899 Ft/kg
Házi hurka  799 Ft/kg

AKCIÓ 2013. 06. 07. (péntek) 
Marhalábszár  1599 Ft/kg
Sertésoldalas  929 Ft/kg 
Sertés szűzpecsenye  1799 Ft/kg 
Kacsacomb  1499 Ft/kg
Házi füstölt májas  1299 Ft/kg 
Házi sült zsír  549 Ft/kg 

AKCIÓ 2013. 06. 08. (szombat)
Sertéscomb, -karaj, - tarja, -lapocka 
 899 Ft/kg 

TARTSON VELÜNK ÖN IS!
6000 Kecskemét, Kőhíd u. 13. Tel.: 76/480-269 
www.vebertravel.hu

ÉLMÉNYEKBEN
UTAZUNK!

NONSTOP CRIKVENICA 
2013.07.05-07.  14 900 Ft
BARLANG ÉS VÁRTÚRA FELVIDÉKEN
2013. 07. 20.  7.000 Ft
NONSTOP JESOLO VELENCÉVEL
2013. 07. 26-28.  14 900 Ft
EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA KASSA 
2013. 07. 27. ÉS 2013. 09. 28.  7900 Ft
CRIKVENICA PLITVICEI-TAVAKKAL  
IDŐPONTVÁLTOZÁS!
2013. 08. 09-11.  19 900 Ft
ŐRSÉGI KIRÁNDULÁS
2013. 08. 09-11.  24 900 Ft
KIRÁNDULÁS EURÓPA FÖLDRAJZI 
KÖZEPÉHEZ
2013. 08. 10.  8500 Ft
PRÁGAI HÉTVÉGE
2013. 08. 17-19.  35 900 Ft
Előfoglalással:  33 900 Ft

CSODÁLATOS PLITVICEI-TAVAK  
ÚJ IDŐPONTOKBAN!

2013. 08. 24-25. ÉS 2013. 09. 07-08.  18 900 Ft
Előfoglalással:  16 900 Ft

KEDVEZMÉNYEINKRŐL ÉS RÉSZLE-
TEKRŐL ÉRDEKLŐDJÖN AZ ALÁBBI 

ELÉRHETŐSÉGEKEN!

DOBSINAI JÉGBARLANG  
UTOLSÓ HELYEK! 

2013. 06. 22.  8900 Ft

Új bölcsöde az Őz utcában
Kecskeméten az Őz utcában új 
bölcsőde létesül. A projektgaz-
dája a helyi székhelyű „Silen-
cio” Hitközösség, amely 2008-
ban alakult azzal a céllal, hogy 
a gyermekeket, rászorultakat, 
hátrányos helyzetűeket segít-
se, támogassa.
Az Őz utca 8. szám alatti in-

gatlan alkalmassá vált a 2011-
ben kiírt DAOP-4.1.3/B-11 
„Szociális alapszolgáltatások 
és gyermekjóléti alapellátások 
fejlesztése” konstrukciójú pá-
lyázatra. Az ingatlanon négy 
csoportszobás új bölcsődét és 
tálalókonyhát, valamint az 
ezekhez kapcsolódó kiszolgá-
lóhelyiségeket alakítanak ki, 
melyek energiatakarékos alter-
natív energia felhasználásával, 
komplex akadálymentesítéssel 

és játszóudvarral együtt való-
sulnak meg.
A projekt megvalósításában 

a  Hitközösség pénzügyi part-
nere a Lakiteleki Takarékszö-
vetkezet (6000 Kecskemét, Kis-
faludy u. 8.).
Az új bölcsőde megvalósításá-

val 50 kisgyermeket (20 hetes 
kortól) fogadhat a létesítmény, 

valamint 12 fő részére új mun-
kahelyet teremt.
Várjuk az érdeklődő szülők és 

gyermekeik, valamint a leendő 
kisgyermeknevelők jelentkezését! 

Érdeklődni: Bihari Mónika szakmai 
vezetőnél, az alábbi elérhetőségeken: 

Tel.: +36 20 464 4998,  
email: silencio@silencio.hu

Formont Automobil KFt.
6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 53. Tel.: +36 76/501-200, Fax: +36 76/501-209 
www.formontautomobil.hu

Kecskemét ipari részén az új gyáregység építése megfelelő ütemben halad


