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Megtapsolták diákjai az átváltozás után
ÚJ KÜLSÕT KAPOTT Egy fiatal magyartanár lett még szebb

Leginkább fekete-fehér-

ben élte mindennapjait a

Baon.hu átváltoztató játé-

kának legújabb kiválasz-

tottja, Sándor Ildikó. Mi

azonban „kiszíneztük” a

gimnáziumi tanárnõt. Di-

ákjai tapsoltak, amikor

megújult külsõvel betop-

pant az osztályterembe. 

Pásztor Andrea

Ildikó a fõvárosban él, 33 éves,
egy gimnáziumban tanít magyar
nyelvet és irodalmat. Jelentkezé-
sében azt írta nekünk, szeretné,
ha szakértõ csapatunk kihozná a
legjobb formáját, ugyanis épp
társat keres. „Örökös problémám
vékony szálú, „színtelen” hajam,
és hogy hadilábon állok a színek-

kel. Alig van olyan szín, amelyik-
ben jól érzem magam, ezért az-
tán gyakran csak fehér felsõket
hordok” – írta nekünk. A csatolt
fotó meggyõzött minket arról,
hogy valóban szüksége van segít-
ségünkre, így újra munkába állt
csapatunk. 

Mintha egy fekete-fehér, kosz-
tümös filmbõl csöppent volna a
XXI. századba, ez volt az elsõ be-
nyomásunk Ildikóról, amikor be-
jött hozzánk. Egy kedves érzé-
keny, kifinomult humorérzékkel
megáldott nõt ismerhettünk meg
személyében, színes egyéniségé-
vel azonban éles kontrasztban
állt „szürke” külseje. 

Ezúttal is egy egész napos ru-
hapróbával indult a nagy átalakí-
tás, másnap pedig következett a
szépítõkúra. Csatlakozott az át-
változtatóbrigádhoz Farkas Tibor
személyében egy profi gyógy-

masszõr, hogy testi-lelki felfris-
süléssel kezdõdhessen az átvál-
toztatás napja. Masszõrünk

stresszoldó testmasszázzsal és
energetizáló kezeléssel készítette
fel Ildikót az egész napos szép-
ségtréningre, majd Szabó Andrea
mesterfodrász vette kezelésbe.
Gyönyörû rézvörös színt kapott
modellünk „babahaja”, frufrut
vágott neki, hullámait kordába
szedte szakértõnk, Ildi pedig va-
lósággal kivirult az új frizurától. 

A Szépségzónában folytatódott
az átalakítás, ahol Geiger Katalin
Ildi arcformájához igazította, és
hajszínének megfelelõen befes-
tette szemöldökét, sminkjében a
meleg tónusokkal harmonizáló
barnás-bézses árnyalatokat hasz-
nált. Minket is meglepett a vég-
eredmény: modellünk tengerkék
szeme, mely eddig fel sem tûnt
nekünk, ragyogott a szépítõ
sminknek köszönhetõen. Izgatot-
tan bújt Ildikó a stílusszakértõnk,

Illés Tóth Orsolya által megálmo-
dott kreációkba, majd rövid rá-
hangolódás után profi modelle-
ket megszégyenítõ ügyességgel
pózolt a kamera elõtt. 

– Szerencsés vagyok, hogy rám
esett a csapat választása, nagyon
jól éreztem magam, miközben te-
tõtõl talpig átváltoztattak – érté-

kelte munkánkat Ildikó. – Kedve-
sem odáig volt értem, amikor
meglátott, sõt a diákjaim is elhal-
moztak bókokkal. Nekem is na-
gyon tetszik az új frizurám, és –
hála a Baon átalakító stábjának –
végre felfedeztem, hogy igenis jól
állnak nekem a színek. Köszönet
érte a csapatnak!

Kiemelt szakmai és saj-

tóérdeklõdés kíséri az or-

szág elsõ bazaltbeton

körforgalmának építését,

amely a kecskeméti 

VER-BAU Kft. kivitele-

zésében készül. Az általa

alkalmazott finisher az

elmúlt években számos

nagy volumenû beruhá-

zásnál bizonyított, töb-

bek között a Liszt Ferenc

repülõtéren.

– Az építõipari piacról ritkán
lehet kedvezõ hírt olvasni. En-
nek ellenére a VER-BAU stabil,
eredményes, és a megrendelõi
igények tükrében folyamato-
san fejleszt. Szinte nincs olyan
felkérés, amelyiknek ne tud-
nának eleget tenni. Ezúttal is
egy újdonságon dolgoznak. El-
árulna róla néhány részletet?

– kértük Weninger Richárd
ügyvezetõt.

– Nem csak számunkra, de ha-
zai piaci viszonylatban is újdon-
ságról beszélhetünk. Vecsésen
építünk ki egy újfajta körforgal-
mi csomópontot. Különlegessé-
ge, hogy anyagában más, mint a
többi. Eddig ugyanis Magyaror-
szágon még nem épült bazaltbe-
ton koptatóréteggel körforgalmú
csomópont. A mindennapokban
közlekedve számos alkalommal
haladunk át körforgalmi csomó-
pontokon, ezek azonban aszfalt-
réteggel vannak ellátva.

– Vannak e téren már tapasz-
talatok? 

– Ez az elsõ az országban,
amelyet ezzel az új technológiá-
val építünk, így szakmai kurió-
zumnak is számít. Éppen ezért
fokozott figyelem kíséri elkészü-
lését: a szakmabeliek és a sajtó
is szinte mindennapos vendég
az építkezésen.

– Mi az eljárás elõnye, és mi-
tõl különleges?

– Anyagának köszönhetõen
forgalomterhelési, közlekedésdi-
namikai, burkolatdeformációs

igénybevételnek várhatóan job-
ban ellenáll. Természetesen ezt
a késõbbiekben a tapasztalatok
tükrében lehet majd biztonság-
gal kijelenteni. 

– Milyen technikai háttér az,
amelyik lehetõvé teszi, hogy
magas színvonalon teljesítsék
a feladatot?

– A bazaltbeton beépítését a
VER-BAU Kft. tulajdonában lé-
võ Wirtgen SP500-as beton-
finisherrel végezzük. Ez ebben
a kategóriában az egyik leg-
mozgékonyabb finisher, eddigi
munkáink során kiválóan telje-
sített. Ezenkívül a téli sózás ká-

ros hatásait elkerülendõ egyedi
impregnáló réteggel vonjuk be
a felületet. 

– Hol tartanak a munkála-
tok?

– Jelenleg a beépítendõ bazalt-
beton áll tesztelés alatt, a csomó-
pontot várhatón októberben ad-
juk át a forgalomnak. 

– A folytatásban is gondolkoz-
nak már?

– Igen, bízunk abban, hogy a
kedvezõ tapasztalatok birtoká-
ban a VER-BAU több ilyen cso-
mópontot épít majd szerte az or-
szágban.

Az ország első bazaltbeton körforgalma
VER-BAU Októberben átadják a forgalomterhelésnek és az idõjárásnak is jobban ellenálló csomópontot 

Vecsésen, a bazaltbeton körforgalom építését fokozott figyelem kíséri a szakma részérõl is

Weninger Richárd ügyvezetõ

A FINISHERT eddig a következõ
beruházásoknál alkalmazták:
• Liszt Ferenc repülõtér, parkoló
• M31 autópálya építése

• Bugyi–Taksony összekötõ
autóút

•Lajosmizsei tengelysúlymérõ
állomás

A finisher már több beruházásnál bizonyított
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