
Díszes oszlopok Pesten és az Indóház téren 

Szentes - Vasból készít közvilágítási, felsıvezeték-tartó és forgalomtechnikai 
oszlopokat a szentesi Fémtechnika Vasipari Kft. Munkái országszerte keresettek. 

Amit vaslemezbıl el lehet készíteni, azt meg tudják 
csinálni a szentesi Fémtechnika Vasipari Kft. 
munkatársai. A 36 dolgozónak munkát adó, tavaly 308 
milliós forgalmat bonyolító cég évekkel ezelıtt még 
gördítıabroncsos vashordókat és vaskandelábereket is 
gyártott. Mára a termelés az utóbbi felé billent. 
 
– Idehaza 20–40 darabos megrendelésünk van évek 
óta az egyszer használatos gördítıabroncsos 
vashordókra, de egy osztrák cég 3–5 kamionnal is 
elvisz, ezért gyártjuk. Korábban még a gyógyszeripar 
is rendelt ilyeneket. Ma már fıleg közvilágítási 
oszlopokat készítünk, a trolik és a villamosok felsıvezetékeit, illetve az autópályák 
fölé szerelhetı, táblákat, közvilágítást és kamerákat tartó oszlopokat. Csak a 
vasútnak nem dolgozunk – mondta lapunknak Salva János. A cég ügyvezetı igazgatója 
hozzátette: megrendeléseik az utóbbi idıkben az önkormányzatok beruházásaitól 
függnek, ezért jellemzıen a második félévben van több munkájuk. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Tavaly a fıvárosi beruházásoknak köszönhetıen kaptunk jelentıs megrendeléseket, 
a mi díszes oszlopaink kerültek a Margit hídra és a Ká- 
roly körút felújított szakaszaira. Most is egyedi oszlopokat készítünk, ezeket a 
szegedi Indóház téren állítják majd fel – mondta Salva János.  

Munka a Fémtechnikánál. Kandeláberkészítésben nagyok.  
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