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MAGYARORSZÁG

Szabad a vásár! A megye
települései elhozták értékeiket Siker
Nézőpont

Uri
Mariann

Tegnap megnyílt
Miskolcon a Közfoglalkoztatási Kiállítás és
Vásár. Még ma is várják
az érdeklődőket.

De mit szólnak a kiállításhoz
a nézelődők? Szabó Piroska a
vizsolyiak lecsóját kóstolgatja.

A gönci polgármester, Sivák János jóízűen falatozgat a Szent István téren
felállított standnál, közben
minden arra járó ismerősét
szívélyesen invitálja: kóstolják meg a finom mangalicakolbászos és -szalonnás falatkákat.
A Közfoglalkoztatási Kiállításon és Vásáron jártunk
tegnap délelőtt, ahol a megye
települései azt mutatták be,
milyen értékeket hoztak létre
a közfoglalkoztatási programok segítségével.
A gönci házikóban befőttesés lekvárosüvegek sorakoznak a polcon, a kosarakban
színes zöldségek hívogatják
az arra járót, a tető alatti rúdon pedig ott lógnak a szalonnák, kolbászok, hirdetve,
hogy Gönc mezőgazdasági
programja sikeres volt az elmúlt esztendőkben.
Sivák Jánostól megtudjuk,
440 fős közkonyhájukra alig
kell zöldséget vagy gyümölMISKOLC.

Sok finomságot kínálnak a kiállításon és vásáron 

csöt vásárolniuk, mert szinte
mindent megtermelnek maguknak. Jelenleg 25 sertést
nevelnek, közülük 10 mangalica. Ezek húsát nem lehet a
közkonyhán hasznosítani,
de a városi ünnepségeken
finomabbnál finomabb étkek
készülnek belőlük.

zsolcai jószágok, és azt hivatottak hirdetni, hogy ebben a
városban is sikeres a közfoglalkoztatási program.
Franczuz Istvántól, a felsőzsolcai GAMESZ műszaki
vezetőjétől megtudjuk, a vá-

PÁSZTOR ILONA

rosban 400 ember dolgozik
jelenleg közfoglalkoztatottként. Ők szívesen vállalják a
munkát, hiszen a fizetéssel
sokkal jobban járnak, mint a
segéllyel, teszi hozzá a műszaki vezető.

HEGYI ERIKA

erika.hegyi@eszak.hu

A terv: teljes foglalkoztatottság

Két kecske
Nagy sikere van a Városház
téren felállított szalmaökröknek és a festett sütőtökökkel megrakott szekérnek.
A tökökre azt pingálták, hogy
Bőcs, de senkit nem találunk
itt, akivel beszélni tudnánk.
Az ökrök melletti standon
azonban újabb érdekességekre bukkanunk. Két kecske legelészget békésen egy furgon
belsejében. Kiderül, ők felső-

Szép minden!
Vásároltam
savanyúságot és szilvalekvárt.
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Finom a lecsó
– Ez épp ugyanolyan finom,
mint amit én főzök – bólogat
elismerően. Sőt, a tócsniuk is
nagyon jó! Piroskának a közfoglakoztatásról is van véleménye.
Az a tapasztalata, hogy nem
mindenütt szervezik megfelelően, és csak ímmel-ámmal dolgozgatnak a munkások. Igazi
munkahely kellene, jegyzi meg.
Pásztor Ilona is végignézte
az összes standot.
– Nagyon szép minden! Vásároltam is, savanyúságot és
szilvalekvárt – újságolja.
A közmunkáról pedig az a
véleménye, hogy ami itt van
a kiállításon, az nagyon hasznos, de gyakran lát embereket az árokparton ülni vagy
feküdni. Annak nem sok értelme van, vélekedik.

A második alkalommal
megrendezett
Közfoglalkoztatási Kiállítást és Vásárt
Hoffmann Imre közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár nyitotta meg,
aki hangsúlyozta: 2018-ra a
kormány szeretné elérni a
teljes foglalkoztatást, hogy
aki tud és akar, mindenki
dolgozhasson. Az idén az állam 270 milliárd forintot for-

dított
közfoglalkoztatásra,
és 213 ezer embert vont be a
munkába, jövőre az összeg
340 milliárdra nő, és 253 ezer
közfoglalkoztatottal
szá
molnak.
Demeter Ervin megyei kormánymegbízott köszöntőbeszédében jelezte: a megyében
jelenleg közel 40 ezer közfoglalkoztatott van, a cél az,
hogy ők a piacon is verseny-

képes termékeket állítsanak
elő. Kiss János, Miskolc alpolgármestere azt hangsúlyozta,
a megyeszékhely is élen járt
a közmunkaprogramok megvalósításában. És bár sokan
kételkedtek az induláskor,
hogy valóban lehet értéket teremteni és a közmunkásokat
visszavezetni a munkaerőpiacra, de mára mindez bebizonyosodott.

Észak kvíz
Mikor nyílt az első postaállomás Miskolcon?
a) 1790
b) 1771
c) 1788

d) 1780

Érdekes dolog a siker és az
ő mércéje. Bár tudom, hogy
meglehetősen szubjektív,
ki mit tekint annak, én azt
gondolom, hogy az igazi siker
mögött komoly szellemi vagy
fizikai teljesítmény áll. Például egy bonyolult műszaki
kihívás megoldása, vagy egy
maratonfutáson kifejtett erőfeszítés, ami lehet, hogy csak
a tisztes helytálláshoz elég,
de sokaknak az is siker, hogy
a már-már fájdalomba átcsapó fáradtságot, kimerültséget és önmagukat legyőzve
teljesítették a távot.
De sikerként tekintek az
édesanyák teljesítményére is,
akik reggeltől estig dolgoznak azon, hogy ellássák és
összetartsák a családot. És az
egész napos rohanás után esténként még van energiájuk
mesét olvasni a gyerekeknek,
és odabújni párjukhoz, hogy
meghallgassák, mi minden
történt vele aznap.
Sikeresek lehetünk a
magánéletünkben, a munkánkban, a tanulás, a sport
és a művészetek területén,
de ezért tenni, dolgozni kell.
Keményen és kitartóan. S
bár kitartásra szüksége volt
annak a magyar fiatalembernek is, aki öt napig táborozott
egy müncheni telefonbolt
előtt, hogy elsőként vehesse
meg az almás márka legújabb
készülékét, kissé túlzónak
találom, hogy egyes médiák
fantasztikus magyar sikerként aposztrofálták a történteket. Szerintem régen rossz,
ha úgy tekintünk erre, mint
minden magyar sikerére!
mariann.uri@eszak.hu

Megfejtés: a) 1790

Fejlesztés a gyógyulásért
Újabb, 2,3 milliárd
forint értékű beruházás
kezdődött meg a Teva
gyógyszercég sajóbábonyi gyárában.
Központi idegrendszeri betegség terápiájában alkalmazott készítmény
előállítására szolgáló technológia beépítése kezdődött
meg az elmúlt hetekben a
Teva sajóbábonyi gyárában.
Ezt a telephely 10 éves fennállására szervezett ünnepségén jelentette be a vállalat.
A Teva kiemelt figyelmet
fordít hazai gyártóhelyeinek
folyamatos
fejlesztésére,
ennek köszönhetően mára
mind a hatóanyag, mind
pedig a késztermék előállítása területén meghatározó szereppel bírnak a hazai
gyáregységek.
SAJÓBÁBONY.

Miskolci faipari sikerek
Egyiptomban és Kínában

Az Európa Center Miskolc Üzleti és
Logisztikai Park területén 2015 elejétől a Borsodwood Kft. egy, a
Magyarországon honos összes lombos
fafaj – elsősorban bükk, tölgy – feldolgozására alkalmas fűrészüzemet üzemeltet. Az itt előállított fűrészárut
mára az EU-országokon kívül
Egyiptomban és Kínában értékesítik.
Molnár Andrást, a Borsodwood Kft.
műszaki és kereskedelmi vezetőjét
kérdeztük a kezdetekről és a jövőbeni
tervekről.
A projekt megvalósítása 2013-ban
átfogó kutatási terv elkészítésével
kezdődött, a 2014-es évben a beruházás fizikai megvalósításával, a telepítési és beüzemelési munkálatok
elvégzésével folytatódott, majd a
2015-ös év legelején indulhat el az
üzemszerű termelés. A kutatás eredményei a megvalósuló üzem működését támogatják. A projekten jelen-

leg 10 kutató és fejlesztő mérnök, 30
fő gépszerelő dolgozott, az üzemszerű
működéshez pedig egy műszakban
25 dolgozót kell alkalmazni. A technológia rugalmas kiépítésének köszönhetően az üzem a Magyarországon
honos összes lombos fafajta (elsősorban bükk, tölgy) feldolgozására alkalmas.

szélezetlen, szélezett fűrészáru, talpfa, parkettafríz választékok, melyek
többek között bútorgyárak, parkettagyárak, táblásító üzemek, koporsógyárak alapanyagai. Az általunk termelt anyagok a világ számos pontjára
eljutnak, exportálunk olasz, német,
osztrák, cseh, horvát, skandináv, kínai
vevők részére is.

Mikor kezdődött a tényleges
termelés, és hány főt foglalkoztatnak jelenleg?
Az üzemszerű termelés 2015 márciusában indult meg. Terv szerint egy
műszakos munkarendben kezdtük a
termelést, azonban a piaci igények és
a beszerzett rönkkészletünk lehetővé
tette már júniustól a két műszakos
munkarend beindítását. Jelenleg 40 fő
fizikai dolgozót foglalkoztatunk, további 5 fővel még az idén fejlesztjük a
létszámot. Év végéig mintegy 13.000
m3 faanyag feldolgozását tervezzük.

Mik a fő erősségei a
Borsodwood Kft-nek?
Üzemünk mérete, kapacitása meghaladja a hazai konkurensekét, európai
összehasonlításban sem elhanyagolható. Az üzem alapgépe a legkorszerűbbek egyike, oda-vissza irányban is
értékes anyagot vág, kevesebb veszteségidővel, mint hagyományos társai.
Minden alapanyagot lekérgezünk, a
kérgezett anyagok vágása kisebb szerszámkopással jár, valamint szelektált
hulladékaink vannak. Nem is igazán
hulladékok, hanem melléktermékek,
az üzemünkbe beérkezett anyag
100%-ban hasznosul.
A fő, fűrészelt termékek mellett jó
minőségű apríték, fűrészpor keletkezik,
amik keresett árucikkek, a kéregből
pedig hőenergiát állítunk elő.
A fűrészáru többségét szárítva, illetve a gőzölést igénylő fafajokat gőzölve
is tudjuk szállítani.

Milyen termékeket állítanak
elő, és milyen piacon vannak
jelen?
Két fő fafajunk a tölgy és a bükk,
mely
elsősorban
az
Északiközéphegység erdeiből származik, de
a környező országokból, elsősorban
Szlovákiából is vásárolunk. Termékeink

HIRDETÉS

Itt készül a hatóanyag
A jubileumi ünnepségen elhangzott: a sajóbábonyi telephely 2005-ös megalapítása
a Teva egyik legjelentősebb
beruházása volt az elmúlt 10
év folyamán, mikor is a válla-

A Teva hazánkban
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Az EurópA CEntEr MiskolC
ÜzlEti és logisztikAi ipAri
pArkbAn közEl 50 főt
foglAlkoztAtó fűrészÜzEM
hAzAi viszonylAtbAn Az
Egyik lEgkorszErűbb
tEChnológiávAl rEndElkEzik

A Teva több mint 20 éves működése
alatt mintegy 350 milliárd forintot ruházott be Magyarországon,
megteremtve üzemeiben (Debrecenben, Gödöllőn és Sajóbábonyban) a
világszínvonalú gyógyszergyártást, és
munkát adva közel 3500 embernek.

Az automatizált üzemben ritka, hogy ennyien lennének

lat úgy döntött, hogy hazánkban bővíti az úgynevezett
fermentációs technológiára
épülő hatóanyaggyártási kapacitását.
Harmincnál több országba
Így mára a vállalat a Sajóbábonyban előállított és Debrecenben feldolgozott hatóanyagból a világ több mint 30
országában – köztük hazánkon kívül az USA-ban, Kanadában, Izraelben, Indiában,
Spanyolországban és Németországban – segíti a magas ko-

leszterinszinttel élő betegek
gyógyulását. Mint megtudtuk, a Teva mostani beruházása új területre, a központi
idegrendszer egy megbetegedésére fókuszál, melyhez egy
teljesen új technológiát is telepít a vállalat.
A 2,3 milliárd forint értékben megvalósuló beruházás
kivitelezési munkálatai júliusban kezdődtek meg. A most
bejelentett kapacitásbővítéssel a vállalat világviszonylatban a piaci igények 20 százalékát fogja lefedni.
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