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A kecskeméti székhelyû cég ár-
bevételének növekedése idõará-
nyosan meghaladja a 20 százalé-
kot, ezzel párhuzamosan emel-
kedett a Kecskeméten kivitele-
zett beruházásainak száma is.
Jelenleg az ország számos pont-
ján dolgoznak, ezen belül a kö-
zelmúltban kezdtek bele egy
újabb, jelentõs volumenû kecs-
keméti projektbe, a Hiltinél. 

– Az elmúlt idõszakban több
jelentõs külföldi tulajdonú nagy-

vállalat tisztelte meg bizalmával
a cégünket – hangsúlyozta We-
ninger Richárd, a VER-BAU Kft.
ügyvezetõje. – Külön öröm szá-
munkra, hogy ismét Kecskemé-
ten bizonyíthatunk egy újabb
projekttel. A Hilti részérõl az

alapvetõ igény egy 3000 m2

gyártófelülettel rendelkezõ
üzemcsarnok, és az azt kiszol-
gáló mintegy 800 m2 háttérterü-
let megépítésében jelentkezett.
Emellett munkánk része az iro-
daépületek átalakítása, valamint
a szociális blokk áthelyezése. A
beruházás összértéke megha-
ladja az egymilliárd forintot,
mely jól érzékelteti a projekt
nagyságát. Az építkezés október
közepén kezdõdött meg, a köz-
mûvek kiépítése sikeresen befe-
jezõdött, jelenleg az alapozás fo-
lyik. Cégünk a kivitelezési mun-
kálatok végleges befejezését
2011 augusztusáig vállalta –
részletezte Weninger Richárd.

A VER-BAU emellett több je-
lentõs kecskeméti beruházáson

is dolgozik: még idén
átadják a Phoenix
Mecano gyártócsar-
nokát, és hamarosan
befejezõdnek a mun-
kálatok a Hotel Há-
rom Gúnár és Ren-
dezvényház, vala-
mint a Mercedes-
gyár dolgozói számá-
ra készülõ lakópark
területén is. 

– Bízunk abban,
hogy az elkészült
projektek a megbí-
zók elégedettségét
tükrözve tovább gaz-
dagíthatják referen-
ciáink rangos sorát –
tette hozzá végezetül
az ügyvezetõ.          ▲

Újabb kecskeméti beruházás indul
ÉPÍTÕIPAR Egymilliárdos projekt kivitelezését kezdték meg néhány hete
A VER-BAU Kft. az építõ-
ipari vállalatokon belül
azon üdítõ kivételek közé
tartozik, amelyik az ága-
zatban tapasztalható egy-
re fokozódó nehézségek
ellenére is növelni tudta
forgalmát. A kivételesnek
mondható eredményesség
titka a megbízhatóság és
stabilitás fenntartásában,
valamint a folyamatos fej-
lesztésekben rejlik. 

A HILTI névhez kezdetektõl fogva
a minõség fogalma kapcsoló-
dik. A liechtensteini központú
multinacionális cégcsoport ve-
zetõ helyet tölt be az építõipar-
ban, illetve az épület-karbantar-
tásban részt vevõ professzioná-
lis ügyfelek számára történõ, a
piacon értékes, csúcsminõségû

termékek fejlesztésében. Ha-
zánkban 1968-ban kezdõdött
meg a Hilti-termékek forgalma-
zása. Gyors és dinamikus fejlõ-
désének köszönhetõen szüksé-
gessé vált a kecskeméti gyártó-
csarnok bõvítése, valamint a
meglévõ épület átalakítása és a
külsõ útközmû kiépítése. 

A Hilti neve egybecseng a minőség fogalmával

A Hilti telephelyén épülõ csarnokról készült látványterv jól mutatja a beruházás nagyságát. A kivitelezési munkálatok értéke meghaladja az egymilliárd forintot.

Montag Gabriele, Balogh Gábor, dr. Zombor Gábor, Weninger Richárd és Takács Gyula
ügyvezetõ igazgató úr az ünnepélyes alapkõletételnél

Napi 2700 forint. Ennyibe
kerül egyetlen börtönben
lévõ ember a magyar adó-
fizetõknek. A hivatalos
statisztikák szerint jelen-
leg 16500 ember van rács
mögött Magyarországon:
az õ eltartásuk évente
16,2 milliárd forintot
emészt fel.

Noszlopy N. Miklós

A kiadásokat pedig csak tetézi
az a törvénymódosítás – mint
már korábban megírtuk – ami
augusztus 19-étõl lehetõvé teszi
a kisebb lopások elkövetõinek
rács mögé juttatását is. Hiszen a
tettenérést követõen a rendõrség
szabálysértési õrizetbe veheti a
tolvajt.

Csak néhány eset a napokban,
Kecskeméten elkövetett bolti lo-
pások közül. A kecskeméti rend-
õrkapitányság szabálysértési
õrizetbe vett egy 48 éves nõt, aki
egy élelmiszerboltban 6800 fo-
rint értékû élelmiszert akart el-
lopni. A tolvajt tetten érték. 

Szabálysértési õrizetbe került
egy 21 éves kecskeméti férfi, aki
az Izsáki úton lévõ élelmiszer-
áruházban 668 forint értékben
kísérelt meg élelmiszert lopni.
A férfit tetten érték.

November közepén szabály-
sértési õrizetbe vettek egy 25
éves román férfit, aki az egyik
kecskeméti áruházban megevett
egy túrórudit, valamint fizetés

nélkül kívánt kivinni egy priz-
maizzót, így összesen 622 forint
kárt okozott. 

– A kis tételû lopásoknál nem
jelöl meg alsó határt a törvény.
Azaz akár már egy 5 forintos ak-
ciós zsemle ellopását követõen is
intézkednünk kell – válaszolta
Mihályné Bornemisza Eleonóra,
a fõkapitányság szóvivõje arra a
kérdésre, hogy sokszor banális-
nak tûnõ esetekben is éppen úgy
kell-e eljárniuk, mint nagyobb

kárértékeknél. – Hozzá kell ten-
nem azonban, hogy minden eset
más és más. Ezért a szabálysér-
tési õrizetbe vétel elrendelésénél
minden alkalommal megvizsgál-
juk a körülményeket. Például, ha
valakinek nincs állandó bejelen-
tett lakhelye, vagy a hatóság az il-
letõt már többszörös visszaesõ-
ként ismeri, akkor nagy valószí-
nûséggel õrizetbe kerül. 

Ilyenkor gyorsított eljárásban
állítják a rendõrök a bíróság elé

az illetõt. Szabálysértési õrizet-
ben ugyanis legfeljebb 72 órán
keresztül tartható egy gyanúsí-
tott. A bíróság viszont a büntetés
kiszabásánál – ugyancsak a kö-
rülményeket mérlegelve – elsõ
alkalommal nem feltétlen elzá-
rásra ítéli a tolvajt. A büntetés le-
het figyelmeztetés, vagy pénz-
bírság is – ez utóbbit kapták
egyébként a cikkbeli példákban
szereplõ, kecskeméti bolti lopá-
sok elkövetõi is.

Túrórudiért a rács mögé
SZABÁLYSÉRTÉSI ÕRIZET Nincs alsó határ, minden tolvaj bûnhõdik

Egy csoki vagy egy zsömle ellopásáért is komoly büntetés jár

A szabadszállás-balázspusztai
vízjárta talajokat soha nem lett
volna szabad szántóföldi mûve-
lésre bevonni – állítja a Petõfi
Népének küldött levelében a
Kiskunsági Nemzeti Park igaz-
gatója. Dr. Vajna Tamásné, a no-
vember 17-én, a balázspusztai
gazdaságok súlyos belvízi gond-
jairól írott cikkünk nyomán tar-
totta fontosnak e szakmai állás-
pontját hangsúlyozni.

Idén az átlagosnál kétszer
több csapadék hullott, a talajok
telítettek. A terület jelentõs ré-
szére egyébként is jellemzõ a
szélsõséges talajvízháztartás,
ezért ott sohasem lett volna sza-
bad szántani. A hajdani gyepte-
rületeknek a szántóföldi mûve-
lésbe vonása az 1982 és 1997 kö-
zötti száraz idõszakban történt.

Egyes gazdaságok katasztro-
fális állapotba jutottak a magas
belvíz miatt, ezért a nemzeti
park minden intézkedéshez hoz-
zájárult, amik enyhítették a gaz-
dák gondjait. A vízlevezetésben
azonban nem játszik szerepet a
Balázspusztán a nemzeti park
igazgatósága által 1994-ben léte-
sített balázsi zsilip. A térségben
egyedül a kurjantói zsilip hasz-
nálható, ami június vége óta
nyitva van, ereszti a vizet.

A jelenlegi helyzetben az igaz-
gatóság azt szorgalmazza, hogy
a kurjantói és a balázsi zsilip
közti csatornaszakaszon a re-
kettyefûz kiirtásával folytassák
a tisztítást, hogy a víz jobban
áramolhasson. ■ M. J.

A rekettyefűz 
állja útját a
balázsi vizeknek

CIKKÜNK NYOMÁNMegalakult 
az IKSZ  
a napokban, 
Kalocsán
Megalakult Kalocsán az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség
(IKSZ) A KDNP ifjúsági szerve-
zete immár tíz éve mûködik Ma-
gyarországon. A kalocsai viszont
csak most jött létre, a szövetség
országos alelnökének, Gaál Ger-
gelynek a látogatását követõen. A
helyi szervezet elnökévé Farkas
Pétert, titkárává pedig Hajdú Ág-
nest választották meg.  ■ szbz

4Folytatás az 1. oldalról
A kocsiban ülõ nõt könnyebb sé-
rüléssel kórházba szállították a
mentõk. A másik jármûvet nagy
erõkkel keresik a rendõrök. A
baleset helyszínén egy ideig a
rendõrök félpályán, felváltva en-
gedték a forgalmat.

Két másik baleset is történt
szinte egy idõben, vasárnap kora
este Kecskeméten. A Pákozdi és
Március 15. utca keresztezõdésé-
ben, 17.10-kor egy 27 éves nõ ál-
tal vezetett Renault személyautó
kanyarodás közben gyalogost gá-
zolt. A gyalogost kórházba szállí-
totta a mentõ.

Ugyanekkor az Irinyi utca 34.
elõtt egy 62 esztendõs nõ sodort
el Toyota személyautójával egy
kerékpárost. A bringás kórházba
került. ■ N. N. M.

Balesetek
a pocsék 
időben
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