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Szép és 
hasznos
ajándék!

â

AKCIÓ!
Előfizetőink rendkívül
kedvezményes áron, 1490 Ft-ért
megvásárolhatják.

Nem előfizetőinknek 4990 Ft.

MEGRENDELHETI: l telefonon: az ingyenes 80/480-756-os számon (hétfőtől csütörtökig: 07.30-16.00 óra

között, pénteken: 07.30 és 14.00 óra között) l e-mailben: terjesztes@petofinepe.hu
l személyesen: a Petőfi Népe kézbesítőjénél vagy a kiadóban

(kiadó címe: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 29., Szabadság tér 6.)

M E G J E L E N T
a Petõfi Népe legújabb szakácskönyve!

A közelmúltban adták át a
Kecskemét-Alsószéktón
megépült, ötven házból ál-
ló lakóparkot, amely újabb
bizonyítéka a VER-BAU
magas szintû szakmai tel-
jesítményének.

Az 50 családi ház a Mercedes-
gyár Kecskemétre
költözõ munkavál-
lalóinak ad otthont
kertvárosi környe-
zetben. A lakó-
parktól az M5-ös
autópálya mintegy
5 perc, a leendõ autógyár pedig
kevesebb mint 15 perc alatt ér-
hetõ el.

A kivitelezési munkálatok ez
év tavaszán kezdõdtek el, az
építkezés teljes egészében a
megrendelõ által elvárt, magas
minõségi színvonalon valósult
meg. Mind a beszállítók, mind a
beépített anyagok kiválasztásá-

nál a minõség volt a legfõbb kri-
térium. 

A közel 25000 m2 területen lé-
võ lakóparkban két különbözõ
típusú – 125m2, illetve 140 m2

alapterületû – lakások épültek
fel, melyek minden téren megfe-
lelnek a nyugat-európai minõsé-
gi standardeknek.

A lakópark több ütemben
épült fel, az elsõ csalá-
dok októberben köl-
tözhettek be új ottho-
nukba. 

A házak végleges
mûszaki átadás-átvéte-
le a napokban történt

meg. A hivatalos bejáráson vala-
mennyi résztvevõ – a Mercedes-
Benz, az UniCredit Leasing mû-
szaki ellenõrzést végzõ cég mun-
katársai – elégedettségét fejezte
ki a minõséget tekintve. A nem-
zetközi szakemberekbõl álló mû-
szaki stáb is elismerõen nyilat-
kozott a megépült lakások minõ-
ségét illetõen. ▲

Megtörtént a teljes lakópark átadása
KECSKEMÉT-ALSÓSZÉKTÓ Az elkészült családi házakba az elsõ lakók már be is költözhettek

A lakópark központi része – átadás után. A lakások belsõ kialakítása is a nyugat-európai standardeket tükrözi.
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■ A házak a jelen-
legi technikai
megoldásokon
túlmutatva a jö-
võnek épültek.

Búcsúztatják a gyárat,
de az nem akar elmenni

Idén több pénzt
kapnak
a kalocsai idősek

Járható a Csalánosi út! Sok, várakozással teli nap után végre közlekedhetünk Kecskeméten, a Csalánosi úton.
A sutusfalui körforgalmat és az Auchan melletti turbókörforgalmat összekötõ, új elkerülõ út használatba adását
a kisajátítási procedúrák késleltették. Nagypál Sándor alpolgármester tegnap megerõsítette a jó hírt: az autó-
sok most már teljes hosszában közlekedhetnek a Csalánosi úton.

Idén több pénzt kapnak a nyug-
díjasok a kalocsai önkormány-
zattól az ünnepek elõtt. A város
képviselõ-testülete még a 2003-
as költségvetés tárgyalásakor
döntött úgy, hogy évente kétszer:
húsvétkor és karácsonykor egy-
szeri támogatásban részesíti az
idõsebbeket. Eddig 2000 forintot
kaptak a 62 év feletti, kalocsai la-
kóhellyel rendelkezõk. A testület
most megszavazta Török Ferenc
polgármester javaslatát, mely
szerint idén 3000 forintot kézbe-
sítsen a postás a városban élõ kö-
zel négyezer érintettnek. ■ szbz

A munkaerõ-kapacitás növelését
tervezi a nagykõrösi Bonduelle
konzervgyár – tájékoztatta nem-
régen a városvezetést Tóth Lász-
ló, a cég igazgatója. Egyúttal cá-
folva azokat a sajtóértesüleseket,
melyek szerint a francia vállalat
Békéscsabára költöztetné a kõ-
rösi üzem termelõkapacitását.
Egyébként több mint másfél év-
tizedes mûködése óta folyama-
tosan „búcsúztatják” a gyárat a
jól értesültek.

Ellentmond az üzem felszá-
molásáról szóló híreknek a je-
lenleg folyó, mintegy egymilli-

árd forint értékû víztisztító-be-
ruházás is. Az élelmiszer-piaci
jelentések szerint az utóbbi idõ-
ben számottevõen nõtt a zöld-
ségkonzervek kereslete Keleten,
elsõsorban az oroszországi pia-
cokon. Ez kedvezõ fejlemény a
nagykõrösi gyárra nézve, ugyan-
is annak termékskáláját teljes
egészében a tartósított zöldségfé-
lék alkotják. Jövõre idõszerûnek
látják az árukibocsátás növelé-
sét, ezért mintegy hatvan sze-
méllyel többet akarnak foglal-
koztatni a termelési dömping hó-
napjaiban. ■ M. J.
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