
Hegesztırobotot kapott a Zsoldos-szakközép 

Szentes - 50 millió forintból szerelték fel a szentesi Zsoldos Ferenc 
szakközépiskola új hegesztımőhelyét – a tegnap átadott robot a 21. századi 
technológiát képviseli. 

Átadták tegnap a Zsoldos Ferenc szakközépiskola 
Rákóczi utcai tanmőhelyében azt a hattengelyes 
hegesztırobotot, amelyet az 1000 Mester Szakképzési 
Központ pályázata révén kapott a szentesi 
intézmény. A fenntartó megyei önkormányzat elnöke, 
Magyar Anna és Szirbik Imre polgármester is 
hangsúlyozta, magasan képzett munkaerıre szükség 
lesz a térségben, az új technológia pedig segít a 
korszerő tudás elsajátításában. 
 
– Az 50 milliós beruházásnak csak a 10 százaléka volt 
önerı. Modern hegesztımőhelyt tudtunk felszerelni, 
amelyben a roboton kívül 5 hegesztı és egy plazmavágó berendezés is helyet kapott – 
mondta Sindel János projektvezetı. Hozzátette, hasonló felszereltségő mőhely az 
országban csak három van. Azért is jelent nagy elınyt a többi képzıhellyel szemben a 
legkorszerőbb technológiai háttér, mert a hazai autógyártóknál, így a 2012-ben 
Kecskeméten startoló Mercedes-üzemben is ilyen gépek dolgoznak majd. 
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– Eddig csak az interneten láttunk ilyen speciális gépet. Alig várom, hogy 
gyakoroljunk rajta – árulta el Szécsényi Mihály tizedikes hegesztıtanuló. Abban bízik, 
könnyen elhelyezkedhet majd, ha ismeri a szakma legújabb rejtelmeit. Az átadáson 
az is elhangzott, hogy a MÁV szentesi garázsában mőködik egy másik 
hegesztıtanmőhely, s a kettı együtt teljességet biztosít a gyakorlati képzésben. 
 
Europass bizonyítvány 
 
15, a Zsoldosban tanuló diák vehette át tegnap a külföldi szakmai gyakorlatot igazoló 
Europass bizonyítványt. A szentesi szakiskola tavaly Franciaországba és 
Németországba szervezett gyakorlatot tanulóinak. Az összesen 15 fodrász és 
villanyszerelı 4 héten keresztül dolgozhatott külföldi oktatók mellett.  

Hasonló felszereltségő mőhely csak 3 van az országban. 
Fotó: Bíró Dániel
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