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A közelmúltban ünnepé-lyes keretek között adtákát a Szentkirályi Ásvány-víz legújabb, 4000 négy-zetméteres logisztikaiközpontját, ahonnan im-már 3 millió palack ás-ványvíz indulhat világhó-dító útjára. A nagy nyárimelegben az ásványvizekforgalma is a többszörösé-re emelkedett, így a cégmost már könnyedén elé-gítheti ki a felfrissülésrevágyók megnövekedettigényét.
A beruházás a VER-BAU Kft. ki-vitelezésében – a zord idõjárásellenére – rekord gyorsasággal, mintegy 7 hónap alatt valósultmeg. A beruházás 2009. decem-ber 11-én kezdõdött el, és 2010.június végére fejezõdött be.– Mindent megtettünk annakérdekében, hogy a kitûzött ha-táridõben beköltözhetõ legyenmind az irodaház, mind a rak-tárcsarnok. Külön örömünkreszolgált, hogy a Szentkirályi atõle megszokott magas igény-szintû külsõ és belsõ megjele-nést álmodott meg a tervezõk ésbelsõépítészek közremûködésé-vel. A mi feladatunk már csakannyi volt, hogy mindezt a való-ságba átültessük – mondta elWeninger Richárd, a VER-BAUcégvezetõje.Az elõkészületeket követõenaz építkezés az év elsõ napjai-ban kezdõdött el, melynek so-

rán a VER-BAU mintegy 2500m3 betont illetve 14 ezer méterkábelt használt fel. A félévesmunkamenet alatt az idõjárástöbbször is nehezítette a hala-dást, de a tapasztalt szakember-

gárda végül határidõre, a cégtõlelvárt magas minõségben telje-sítette a szerzõdésben vállalta-kat. A 4000 négyzetméteres, 6hektáron elhelyezkedõ épületfélmilliárd forintos beruházás

eredményeként valósult meg, ésegyidejûleg ötmillió liter ás-ványvíz tárolására alkalmas. Aberuházás a raktárcsarnok mel-lett magába foglalta a szociálisés irodai blokkok kialakítását,

valamint az épület mellett a kül-sõ közmûhálózat, az út, és bur-kolat építését is.– A logisztikai központ átadá-sát követõen nem dõlhetünk hát-ra elégedetten, ugyanis jelenlegis több projektünk fut ország-szerte. Az idei évben sincs meg-állás. Az év végéig még számosberuházás és átadás vár ránk –tette hozzá a cégvezetõ. s

VER-BAU: újabb elégedett megbízó
ÉPÍTÕIPAR A Szentkirályi díszoklevéllel fejezte ki elismerését a kivitelezõ cégnek 

Balogh Levente díszoklevéllel fejez-
te ki elismerését Versegi János-
nak, a VER-BAU tulajdonosának

Ünnepélyes keretek között adták át a Szentkirályi Ásványvíz Kft. telephelyén létesített Balogh Sándor Logisztikai Központot, melyet Balogh Levente tulajdonos, dr. Becsey Zsolt, külgazdasá-
gért felelõs államtitkár, Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, valamint Ángyán József államtitkár avatott fel. A nemzeti színû szalag átvágását követõen állófogadás várta a vendégeket.

A BÉRELT RAKTÁRAK kiváltásá-nak céljából felépített raktár-tól a korábbinál hatékonyabb,gyorsabb és gazdaságosabbkiszállítást, a palackok sérülé-si kockázatának minimalizá-lását, valamint jelentõs költ-ségcsökkenést várnak. A vadonatúj logisztikai köz-pontot a tulajdonos-ügyvezetõBalogh Levente édesapjáról,

Balogh Sándorról neveztek el,– A logisztikai központunkmegvalósulása azért is bol-doggá tesz, mert ez az egyrebõvülõ fogyasztói körnek ésigényeknek köszönhetõ. Emel-lett persze mindig hangsúlyo-zom, hogy a környezetünk vé-delme rendkívül fontos, ígyha elvettünk tõle valamit, aztadjuk is vissza a természet-

nek. Bár bõvítési terveink kö-zött szerepel az is, hogy azépület területét 5 éven belül akétszeresére növeljük, aztmondom: egy lépést tegyünka beruházásért, de két lépésta környezetvédelemért. Eztédesapám is így gondolná,ezért is méltó a központ az õnevének viselésére – mondtaBalogh Levente. 

Az új logisztikai központot Balogh Sándorról nevezték el

Fortuna is a kerekegyháziak mellé állt
GYEREKPARADICSOM Birtokba vették a gyerekek a versenyen nyert játszóteret
Kerekegyháza fiatalodik.Erre utal az is, hogy a te-lepülés fejlesztési tervei-ben régóta hangsúlyoz-zák a döntéshozók a ját-szóterek építését is. Fõlega város új építésû öveze-teiben lakók, vagyis atöbbnyire kisgyerekescsaládok sürgetik az ön-kormányzatot: építsenjátszóteret.A kívánságot nem lehetkönnyen teljesíteni, hiszen maiárakon több millióba kerül egy-egy szabványos játékokkal fel-szerelt park kialakítása. Annakis több mint tíz éve, hogy elõszörszóba került a városházán: leszjátszótér a Tavasz és Árokszállá-si utcákban. Múlt az idõ, de so-sem jutott rá pénz a helyi költ-ségvetésbõl. 
n Az összefogás és a sze-

rencse segítette a ját-
szótérépítést.

Végül Domján István települé-si képviselõ személyesen karol-ta fel az ügyet, az önkormányzatés a családok abban maradtak:összefognak, ki-ki hozzájárul ajátszótér megvalósulásához.Idénre össze is gyûlt 120 ezer fo-rint, de ennyi pénz még messzekevés volt az építkezésre. Segí-tett a szerencse. A Móra-iskoladiákjai vonalkódokat gyûjtöget-tek az egyik cég játékos kereske-delmi akciójában és megnyertékaz egyik fõdíjat: ötmillió forintértékû játszótéri eszközöket. Averseny kiírója azonban ragasz-

kodott ahhoz, hogy a játékokközterületen lehetnek, tehát aziskolában nem. A hintákat, má-szókákat, egyebeket a Tavasz ésaz Árokszállási utcák kereszte-zõdésében lévõ saját költségénparkosított telekre állíttatta fel a

cég. A Tavasz utca környékén la-kók spórolt pénzét pedig továb-bi egymillió forint önkormány-zati támogatással, az iskola kap-ta meg játszótérre. Ezzel min-denki megelégedett.
n Miklay Jenõ

A Móra-iskola diákjai tánccal avatták a játszóteretA játszótérépítést szorgalmazó képviselõ és a polgármester vágta át a szalagot

Egész kicsik és nagyobbak is biztonságosan hintázhatnak
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