
Környezetbarát lesz a szentesi Kála 

Szentes - 250 millió forintból modernizálják, s teszik környezetbaráttá Szentes 
legrégebbi áruházát, a Kálát. Miközben az eladótér megduplázódik, az 
energiafogyasztás jelentısen csökken. 

Az Európai Unió és a magyar állam 75 millió forintos 
támogatásának köszönhetıen több mint hatvan 
százalékkal csökkentik a korábbi főtési költségeket a 
megye egyik legrégebbi áruházában, a szentesi 
Kálában.  
 
– Január elsején bezártuk az áruházat, hogy 
megkezdjük az épület teljes modernizálását, amely 
összesen 250 millió forintba kerül. Az Európai Unió 
Környezetvédelmi és Energiatakarékossági pályázatán 
75 millió forintos támogatást nyertünk, de több 
pályázatunk még értékelés alatt áll. Május elején 
szeretnénk megnyitni – mondta lapunknak Mészáros Zoltán, a Kálát üzemeltetı 
Hunorcoop Zrt. vezérigazgatója.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK
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Az áruházat teljesen átalakítják, az eddigi földszinti, 200 négyzetméteres eladóteret 
megduplázzák, s az emeleten új, 150–200 négyzetméteres eladóteret alakítanak ki. 
Az épület külsı hıszigetelést kap, ahogy a tetıszerkezet is, kicserélik a 
nyílászárókat, s az áruház külseje is jelentısen megváltozik. 
 
– Tíz éve gázkazánnal főtöttük, ami jelentıs költségekkel járt. Az átépítés 
befejeztével a hőtıhelyiségek és -egységek által termelt, eddig veszendıbe ment 
hulladékenergiát is főtésre használjuk fel. Olyan modern szellızırendszert építenek 
be, amely a főtésbe és a légkondicionálásába is besegít. Mindezeknek köszönhetıen 
kisebb lesz az áruház szén-dioxid-kibocsátása is, tehát környezetbaráttá válik – tette 
hozzá a vezérigazgató.  
 
Mészáros Zoltán elárulta: az átépítéshez elsısorban az áruház mőködési költségeinek 
csökkentése érdekében fogtak hozzá, de az is motiválta a céget, hogy versenyben 
maradjon az üzlet a városban nagy számban megtelepedett multikkal.  

Kívülrıl is teljesen megváltozik az áruház.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Galambra vadászó ragadozók 
Szegeden
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Baleset a Mercedes-gyárban: tegnap óta altatják a munkást

Romagyilkosságok - Ma kezdıdik a vádlottak pere

hirdetés   

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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