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HIRDETÉS

Már folyik a kecskemétiVER-BAU beszállítóiauditálása, melynek a jö-võben hatalmas jelentõsé-ge lehet, köszönhetõen avárosban felépülõ Merce-des-gyárnak.
A régió egyik legnagyobb és  leg-dinamikusabban növekvõ építõ-ipari vállalata, a VER-BAU azon-ban nem csak ily módon kötõ-dik a Mercedeshez, hiszen a vé-géhez közeledik a német autó-gyár egyik régi beszállítójának,a Webasto AG új gyártócsarno-kának építése Arad mellett. Aközel ötmillió eurós zöldmezõsberuházás célja, hogy ezt követõ-en a keleti piacokat – elsõsorbanRomániát és Bulgáriát – a tér-ségbõl szolgálják ki.Az építkezés ez év áprilisábankezdõdött meg, és a napokbanfejezõdik be a vállalt határidõ-nek megfelelõen. Már csak né-hány munkafázis maradt agenerálkivitelezés keretében: aközmûépítés, valamint a terep-rendezés. A VER-BAU ezúttal ishibátlan munkát végzett, precízpontossággal. A beruházás során nagy kihí-vást jelentett, hogy a magyarszakemberek román helyi viszo-nyok között, német nyelven kom-munikálva dolgoztak.A Webasto AG egy több mint100 éves német cég, mely jelen-leg hatezer alkalmazottal szertea világban, Németországtól Kí-náig számos helyen jelen van. A

Mercedes mellett hosszú idejebeszállítója a Renault-nak, azAudinak és a VW-nek is. Termé-kei között megtalálható az állófû-tés, a tetõablak, valamint acabrio-tetõrendszer. Az aradi beruházás kivitele-zésére többfordulós versenypá-lyázatot írtak ki, melyen magyarés román építõiparivállalatok vettekrészt. – Nagy megtisz-teltetés és elisme-rés számunkra,hogy a Webasto vá-lasztása ránk esett.Ehhez hozzájárul-hatott az is, hogycégünk munkatár-sai több olyan mûszaki megol-dást is javasoltak, ami megta-karítást jelentett a Webasto szá-

mára – hangsúlyozta WeningerRichárd cégvezetõ. – A VER-BAU az elmúlt években mártöbbszörösen bizonyított multi-nacionális cégcsoportok hason-lóan nagy volumenû beruházá-sainál. A kiváló referenciák, akülföldi beruházókkal szerzettkomoly tapasztalatok és szak-értelem úgy érzem,garanciát jelentheta Webasto aradigyártóüzeméneksikeres megvalósí-tásához – tette hoz-zá a cégvezetõ. A VER-BAU ko-rábbi nemzetköziprojektjei közültöbb hasonló nagy-ságrendût is kiemelhetünk.Kecskeméten építette fel a világegyik legnagyobb elektronikaicégének, a svájci Schaffner-cégcsoport gyártócsarnokát. Ko-lozsváron a Nokia-gyár felépíté-sénél is bizonyított: határidõre, aszigorú európai uniós elõírások-nak megfelelõ, minõségi mun-kát adott át a finn megrendelõ-nek. A Goodman-cégcsoport részé-re Kecskeméten felépített 10ezer négyzetméter alapterületûraktárcsarnok is kiemelkedõ aVER-BAU referenciamunkái kö-zül: az alkalmazott alapanyagokmellett a mindent átfogó tervezé-si munka által a beruházás szak-mai körökben is példaértékûvévált.Több írásbeli egyeztetést kö-vetõen a Mercedes beszerzési

és mûszaki vezetõi a közelmúlt-ban audit keretében látogatásttettek a VER-BAU-nál, melyneksorán személyesen egyeztetteka lehetséges  együttmûködés-rõl.– Cégünk sikerként könyvel-hetné el, ha a jelenleg is folyóaudit pozitív eredménnyel zárul-na – mondta a beszélgetés végénWeninger Richárd cégvezetõ. nn

Ismét külföldön bizonyít a VER-BAU
GENERÁLKIVITELEZÉS A siker kulcsa: kiváló referenciák, szakértelem és korszerû géppark 

Weninger Richárd cégvezetõ.

A Webasto gyártócsarnoka Arad mellett határidõre épül fel az elõírt követelmények szerint. 

A KECSKEMÉTI SZÉKHELYÛ, deországszerte és határainkontúl is kiváló referenciákkalrendelkezõ Ver-Bau Építõipariés Szolgáltató Kft. 1985-benalakult. Profilja kétféle üzletág köré

szervezõdik: egyrészt ipari lé-tesítmények, gyártócsarno-kok és logisztikai központoképítése, kivitelezése, más-részt a különféle igénybevé-telnek ellenálló ipari padlókkészítése.

Profilja két fő üzletág köré szerveződik

n A VER-BAU ha-
táridõre felépíti
a közel ötmillió
eurós zöldmezõs
beruházást,
ahonnan a
Webasto a jövõ-
ben a keleti pia-
cokat látja el.

Családi nap Szombaton rendezték meg a hagyományos családi napot a kecskeméti kertvárosi általános iskolá-
ban. A programok sokszínûségének köszönhetõen nemcsak a diákok, hanem szüleik is találtak kedvükre való
szórakozást. Bár az esõ miatt az épületbe szorultak, mégis mindenki próbára tehette ügyességét zsonglõrkö-
désben, íjászkodásban vagy társasjátékban. A köztes idõkben pedig a vendégek megtekinthették az iskola di-
ákjainak terményekbõl készült kiállítását.
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Utakat avattak a Kósafaluban
ÉPÍTÉS A költségek egy részét az ott lakók fizették
Hat utca kapott szilárd burkola-tot Kecskeméten, a Kósafa-luban. A közel 220 millió forin-tos beruházás keretében a Szám-adó, Kazal, Szövetség, Harmat,Csikós és Nyereg utcában építet-ték meg öt méter szélességbenaz aszfaltburkolatot, mintegy3500 méteren. A költség a 17ezer 500 négyzetméter aszfaltonkívül magába foglalta a vízelve-zetõ csatornák kiépítését is. A la-kóknak 180 ezer forintot kellettbefizetniük, mely az összegmintegy 15 százalékát tette ki, afennmaradó részt az önkor-mányzat finanszírozta. Az ünne-

pélyes útavatást pénteken tartot-ták meg, melyen mintegy har-minc lakó is részt vett.Az egybegyûlteket Lévai Já-nosné, a térség önkormányzatiképviselõje köszöntötte. – Egyképviselõ számára mindig az alegszebb pillanat, amikor a fel-adat, amivel megbízzák, megva-lósul – kezdte beszédét. – Ez aberuházás képviselõségem ed-digi legkiemelkedõbb beruházá-sa, melyhez az önkormányzathatalmas segítséget nyújtott. Ez-zel még nem fejezõdött be aKósafalu fejlõdése; jövõ évi ter-veink között szerepel a közvilá-

gítás fejlesztése és újabb utakaszfaltozása – tette hozzá. A ter-vek szerint a következõ háromutca a Kiskun, a Pipacsmezõ ésa Vízaknai. Sipos László alpolgármesterhozzátette: Kecskeméten mégsoha nem épült meg ilyen szer-vezetten, ilyen ütemben lakos-sági önerõs útépítés vízelvezetõárkok kiépítésével. Bár idõbencsúsztak, de az eredmény min-denkit kárpótolhat. Az ünnepség végén a lakók atérséget érintõ tervekrõl faggat-ták a megjelenteket.
n Sebestyén Hajnalka
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