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Minőségből jelesre vizsgáztak
Néhány év alatt a második Tolna megyei településen nyerte el közbeszerzésen a
szennyvíz-csatorna rendszer kiépítésének lehetőségét a Szabadics Zrt. Kapospula
után most Kurdon bizonyíthatnak.
Rácz Tibor
Néhány ezer forint híján 590 millió forint támogatást nyert el Kurd önkormányzata az Új-Magyarország Fejlesztési Terv
Dél-dunántúli Operatív Programján. A Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése pályázatra 40 jelentkezőből 9
nyertest hirdettek. A kurdi szennyvízcsatorna rendszer és szennyvíztisztító telep kiépítése több mint 655 millió
forintba kerül. A településnek tíz százalékos önrészt kell a támogatáshoz hozzátennie, amit az önkormányzat és a
lakosság együttesen ad össze. A helyiek háztartásonként 180 ezer forinttal járultak a fejlesztés költségeihez. Többen
egy összegben fizettek, de volt, aki élt a lakástakarékossági konstrukció lehetőségével, és olyan is, aki a negyedéves
részletfizetést vállaltak. A szennyvíz kezelését 6718 méter gerincvezeték, 3810 méter bekötővezeték, 7 darab
szennyvíz átemelő, továbbá egy napi 120 köbméter kapacitású tisztítótelep végzi a jövőben. Összesen 446 ingatlan
csatlakozik a rendszerhez, amelynek kiépülésével megszűnik a talaj terhelése. A felszín alatti vizek tisztábbak
lesznek. A telepen megtisztított vizet a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság engedélyével a Kaposba engedik, a
szennyvízhabot Dombóvárra szállíttatják, de a helyi gazdák is megvásárolhatják az önkormányzattól. Kitűnő
tápanyagot jelenthet ugyanis a földeknek. A falu lakossága és vezetése is abban bízik, hogy jövőre folytatódik a
Hőgyész és Dombóvár közötti útszakasz felújítása, s addigra a csatornarendszer építési munkálatai befejeződnek.
Szentpáli Árpádné polgármester abban bízik, 2010 őszén már próbaüzemben működhet a rendszer. A kivitelezői
munkát egy zalaegerszegi cég, a Szabadics Zrt. nyerte el közbeszerzési pályázaton. Bár a cég zalai, van olyan Tolna
megyei település, ahol már ismerik a munkájukat. Kapospulán 2006-ban szintén a Szabadics Zrt. nyerte el
közbeszerzésen a szennyvíz-csatorna rendszer kiépítésének lehetőségét. - Nagy öröm számunkra, hogy újra Tolna
megyében dolgozhatunk - mondta el Vida Zotmund műszaki igazgató. Hozzátette, októberben már több, mint harminc
százalékát elvégezték a kivitelezési munkának, amelyet ígérete szerint határidőre, és első osztályú minőségben adnak
át a falunak. - Ahhoz, hogy jól haladjunk, hozzájárul az is, hogy település lakosságának és vezetésének kitűnő a
hozzáállása. Az emberek türelmesek, tudják, hogy a beruházást nem lehet egyik napról a másikra befejezni. S annak
ellenére, hogy Kurd főutcája egy nagy munkaterület, nem méltatlankodnak a kényelmetlenségek miatt - húzta alá.
Vida Zotmund elmondta azt is, hogy egyelőre semmilyen rendkívüli körülmény nem zavarja a munkájukat. Kifejtette, a
Zrt. jogelődje - Szabadics József mélyépítési vállalkozása - 1990-ben alakult 8 fős létszámmal. Folyamatos fejlődés
után 1996-ban a vállalkozás már kinőtte az egyéni vállalkozói szervezeti felépítést, hiszen év végére a létszám elérte
a 60 főt, és az éves nettó termelési érték 163 millió forint volt. Az átalakulás első lépéseként 1996. decemberében
létrejött a Szabadics Közmű és Mélyépítő Egyéni Cég, majd 1997. január 1-én Szabadics József megalapította a
Szabadics Közmű- és Mélyépítő Kft-t. Három hónap múlva az egyszemélyes Kft. három személyessé alakult, mivel az
alapító két fia is a társaságban képzelte el a jövőjét. A cég tulajdonosai: Szabadics József, Szabadics Attila és
Szabadics Zoltán. A piacon kialakult éles versenyben szükség van a megfelelő partnerségi viszonyok kialakítására,
ezért a cég 2006 június végén Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt-vé alakult. A döntést a vállalkozás növekedése is
indokolta. A meglévő tulajdonosi szerkezetet változatlanul hagyták. A társaság jövőbeni célja, hogy az elmúlt években
megteremtett értékekre alapozva egy korszerűen, hatékonyan működő céget építsenek, amelynek elsődleges
küldetése az elégedett megrendelői kör bővítése. A Szabadics Zrt. elsősorban a Dunántúlon végzett olyan
beruházásokat, amelyek alapján elmondható, hogy rendelkezik olyan referenciákkal, amelyek mind gazdaságilag, mind
műszakilag alkalmassá teszik arra, hogy bármilyen komplex mélyépítési projektben szerepet vállaljon. Az évek során
számos projektet valósítottak meg, korszerű XXI. századi követelményeknek megfelelő eszközparkot építettek ki. Az
általános közmű- és vezetéképítés mellett egyre több referenciával rendelkeznek barnamezős és városi területek
rehabilitációja, városfejlesztés, épületbontás, csapadékvíz elvezetés, lőszer- és kármentesítés, parképítés és útépítés
terén. A mélyépítésből a magasépítésbe is átvitték azokat az értékeket, amelyek egy családi vállalkozás alapjait
jelentik. Minőség iránti elkötelezettségük irodaház, apartman, sportcsarnok formájában ölt testet. Az országban az
elsők között voltak, akik gazdaságilag, jogilag, műszakilag képesek voltak arra, hogy részt vegyenek államilag
koordinált PPP projektekben, aminek köszönhetően az általuk üzemeltetett öt sportlétesítményben több száz felnőtt
és gyerek számára tették elérhetővé a testmozgást az év minden szakában. - Szilárd gazdálkodási helyzetünknek és
kiváló műszaki felkészültségünknek köszönhetően önkormányzatok, vízszolgáltatók megbízható partnerévé váltunk húzta alá Vida Zotmund. - Szinte nincs olyan mélyépítési projekt, ahol kivitelezés közben ne merülnének fel nem várt
nehézségek. Mérnökeink és munkásaink több évtizedes építőipari tapasztalatának, problémamegoldó hozzáállásának
köszönhetően mindig képesek vagyunk gyors és hatékony megoldást kínálni megbízóinknak. Folyamatosan
törekszenek arra, hogy jobb műszaki megoldásokat dolgozzanak ki, újabb, még takarékosabb, még jobb minőséget
eredményező technológiákat vezessenek be. Céljuk, hogy a versenyképes árak mellett az általuk elvégzett munka
műszakilag kifogástalan legyen, egyúttal kivitelezés közben környezetüket is a lehető legkevésbé terheljék meg.
Bíznak abban, hogy az elmúlt évek fejlődését fenn tudják tartani, és mélyépítő középvállalatként a megcélzott
területeken további sikereket érjenek el - emelte ki a műszaki igazgató.
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