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A nyugat-európai minõsé-
gi elvárásoknak minden
téren megfelel a Kecske-
mét-Alsószéktón meg-
épült lakópark, mely a
Mercedes-gyárban dolgo-
zó családoknak ad ott-
hont. A tanúsítást végzõ
cég szerint az épületek
energetikai téren is jeles-
re vizsgáznak, így a VER-
BAU rövidesen átveheti
az errõl szóló tanúsít-
ványt.

Az ötven családi házból álló lakó-
park kertvárosi környezetben
épült fel, frekventáltsága kiváló.
A lakóparktól Kecskemét belvá-
rosa, illetve az M5-ös autópálya
– autóval – mindössze 4-5 perc
alatt elérhetõ, a leendõ autógyár-
tól pedig kevesebb, mint 15 perc-
re helyezkedik el. 

A kivitelezést a VER-BAU Kft.
a megrendelõ által elvárt, magas
minõségi színvonalon valósítot-
ta meg. A mintegy 25000 négy-
zetméter alapterületen lévõ lakó-
parkban két különbözõ típusú –
125, illetve 140 négyzetméteres
– házak épültek fel, amelyek fel-
szereltségüket és energetikai pa-
ramétereiket tekintve is minden-
ben megfelelnek a nyugat-euró-
pai minõségi standardoknak.

Mind a beszállítók, mind a be-
épített anyagok kiválasztásánál
a minõség volt a
legfõbb kritérium.
A téglától kezdve a
nyílászárókon, a
csaptelepeken át
egészen a burkola-
tig külön gondot
fordítottak a minõ-
ségre. A konyhagépeket például
a Bosch szállította, amely a lakó-

parkot az egyik fõ referenciája-
ként kívánja szerepeltetni.

A háromrétegû
üvegezésnek kö-
szönhetõen a nyílás-
zárók rendkívül jó
hõszigetelést biztosí-
tanak, úgynevezett
U értékük 0,7 alatt
van. Az épületek zárt

égésû, automatizált Buderus tí-
pusú kazánberendezéssel felsze-

reltek, amelyek az energiataka-
rékos fûtés mellett elõállítják a
meleg vizet, mûködésüket a kül-
sõ hõmérséklet szabályozza. 

A házak a jelenlegi technikai
megoldásokon túlmutatva a jö-
võnek épültek, hiszen azokat je-
lenleg a Mercedes bérleti konst-
rukcióban használja, azonban a
VER-BAU a bérleti idõ lejártát
követõen értékesíteni kívánja az
ingatlanokat. s

Prémium minőség Alsószéktón
VER-BAU A lakóparkban felépült házak mindegyike kiváló energetikai besorolásra számíthat

Az épületek belsõ kialakítása is a nyugat-európai színvonalról tanúskodik

A lakóparkban ötven családi ház épült fel nyugodt, kellemes, kertvárosi környezetben –
középen egy ivókúttal 

n A kiváló ered-
ményhez hozzá-
járulnak a há-
romrétegû
üveggel ellátott
nyílászárók is. 

Reiger László, a VER-BAU fõmérnöke mutatja a kiváló
hõszigetelést biztosító ablak összetételét

A Katona József Gimná-
zium Kecskemét egyik
leghíresebb oktatási in-
tézményeként 62 éves
sikeres múltra tekint-
het vissza. A hagyomá-
nyok megõrzése mel-
lett az intézményt a fo-
lyamatos megújulás jel-
lemzi, kiemelt célja a
sokrétû tehetséggondo-
zás. 

A HATODIKOS DIÁKOK humán, il-
letve reál hat évfolyamos osztályba
jelentkezhetnek. A szóbeli felvételi
matematikából és magyar nyelvbõl
február 26-án lesz.

A NYOLCADIKOS TANULÓK a ma-
gyar–angol két tanítási nyelvû, az
emelt szintû német, az emelt szintû
biológia, és az általános tantervû
négy évfolyamos gimnáziumi képzés
közül választhatnak. A jelentkezõk-

nek a választott tagozat-
nak megfelelõen március
5-én szóbeli felvételi vizs-
gán kell bizonyítaniuk.  

A Katona József Gimná-
zium a Szegedi Tudo-
mányegyetem kutatóisko-
lája. Társadalmi elismert-
ségét, népszerûségét és az
intézményben folyó mun-
ka értékét jól mutatja,
hogy minden évben két-

háromszoros a túljelentkezés.
– Gimnáziumunkban angol, né-

met, francia, olasz és spanyol nyelvet
oktatunk. Tantestületünknek angol,
német és francia anyanyelvû taná-
rok is tagjai, akik jelentõs mérték-
ben segítik a hatékony nyelvoktatá-
st – részletezte Szabó István igazga-
tó. – Emellett minden képzésünk-
ben csoportbontásban tanítjuk a ma-
tematikát, az informatikát és az ide-

gen nyelveket. Mindezek a kiváló ta-
nulmányi mutatókban és az orszá-
gos szintû versenyeredményeink-
ben is jól tükrözõdnek. Kiemelkedõ-
en jó érettségi átlagaink alapján a
végzõseinknek több mint 90 száza-
lékát elsõ helyen felveszik a legneve-
sebb egyetemekre.

A gimnazisták a tanórák után har-
mincféle tantárgyi, mûvészeti és
sportfoglalkozáson vehetnek részt.
A leendõ katonás tanulóknak au-
gusztus végén gólyatábort szervez-
nek. A diákok õsszel erdélyi köruta-
záson és bécsi adventi kiránduláson
vehetnek részt, télen sítáborba utaz-
hatnak, nyaranta vízitúrára és bicik-
litúrára jelentkezhetnek. Évente
szerveznek külföldi tanulmányuta-
kat a testvériskolákba. s
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Fő cél a tehetséggondozás 
KATONA-GIMNÁZIUM Hat- és négyosztályos képzések indulnak

Összefogó érdekképviseletek
ALÁÍRÁS A kisvállalkozókért lépnek fel közösen 
Megállapodást írtak alá tegnap
az Alföldi Ipartestületek Területi
Szövetsége, és a Kiskereskedõk
és Vendéglátók Bács-Kiskun Me-
gyei Szövetségének (KISOSZ)  ve-
zetõi Kecskeméten. Pivon József
és Abonyi Géza, a területi szövet-
ség elnöke és titkára, illetve Vö-
rös Tibor, a KISOSZ elnöke sajtó-
tájékoztatón elmondta: az együtt-
mûködés az önkormányzatoknál,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál
felmerülõ ügyekre, a szak- és a
mesterképzés szervezésére, a ki-
állításokon, vásárokon történõ
közös részvételt foglalja magá-
ban. De a pályázati bizottságok-
ban és a megyei iparkamarával
történõ együttmûködésre is ki-
terjed a megegyezés. s

Felvételünkön Horváth Lajosné és Vörös Tibor – a KISOSZ titkára és el-
nöke –, míg az Alföldi Ipartestületek Területi Szövetsége részérõl Pivon
József elnök és Abonyi Géza titkár szignálta a szerzõdést. 
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