
  

Mozgalmat alapítottak a szentesi vállalkozók 

Szentes - Már 30 kereskedelmi vállalkozás csatlakozott a „Vedd és védd a 
szentesit!" elnevezéső mozgalomhoz, amely a helyi gazdaság megerısítését és a 
munkahelyek megırzését tőzte ki célul. Tegnap egy hazai üzletlánc, a Hunor 
Coop is a kezdeményezés mellé állt. 

Sárga háromszögben fekete felkiáltójel emlékeztet arra 
egyre több szentesi üzlet bejáratánál, hogy a hazai 
termékek vásárlásával nem csupán erısítjük a 
mostanság gyengélkedı magyar gazdaságot, hanem 
segítünk a munkahelyek megırzésében is. A Kurca-parti 
városban februárban indult útnak egy kezdeményezés, 
hogy informálni kellene a szentesieket a helyi 
vállalkozások akcióiról, tevékenységérıl. A hírlevél 
ötletgazdája, Bocskai István városházi fıtanácsos egy 
szlogennel is elırukkolt, amit gyorsan magukévá tettek 
a vállalkozók, sıt külön emblémát is terveztek a „Vedd 
és védd a szentesit!" mozgalomnak. 
 
– Jó ötletnek tartottam ezt a lokálpatrióta kezdeményezést, ezért is született meg a 
logó, amelyet elsıként mi helyeztünk el a bolt ajtajánál – mondta lapunknak Sırés 
Zoltán, a Szarvasi húsbolt üzemeltetıje. Példájukat egyre többen követték, és ma 
már az is érzékelhetı, hogy egyes vevık csupán a kiragasztott embléma miatt térnek 
be az üzletbe. Sırés Zoltán hozzátette, az általuk kínált húsárut a környékrıl, 
Felgyırıl, Gádorosról és Békésrıl szerzik be, vagyis a térség gazdaságára is jó 
hatással lehet, ha a vásárlókban tudatosul, miként segíthetnek az itteni 
munkaadóknak – velük együtt pedig a munkavállalóknak. 
 
– Eddig 30 különbözı kereskedelmi vállalkozás – a cukrászdától a kisboltig, a mőszaki 
kereskedéstıl a zöldségesen át több étteremig – csatlakozott a mozgalomhoz, amely 
mellé tegnap egy nagy cég is odaállt.�Az ország egyik legnagyobb hazai üzletlánca, a 
Hunor Coop Zrt. szentesi üzleteire is felkerültek a sárga emblémák. Mészáros Zoltán 
vezérigazgató elmondta, náluk eddig is 80–90 százalékban hazai termékek kerültek a 
polcokra, de ügyeltek arra is, hogy a pékárut, a zöldségféléket és a 
baromfikészítményeket szentesi beszállítóktól szerezzék be. Az üzletlánc egyébként 
még tovább ment: szeletelt kenyerük csomagolásán már ott szerepel, hogy a vevı 
vásárlásával a magyar munkahelyeket támogatja.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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