
Egy év külföldi gyártás 
után mostantól a szikszói 
gyárban készülnek a Hell 
kávétermékei. Csütörtö-
kön átadták a cégcsoport új 
töltőüzemét, a beruházás 
összértéke mintegy 8 milli-
árd forint.

A kávécsalád mára piacve-
zetővé vált nem csak itthon, 
de számos európai ország-
ban. A három változatban 
gyártott italok jelenleg húsz 
országban kaphatók. A si-
kerekre alapozva döntöttek 
úgy, hogy a németországi 
gyártást hazahozzák Szik-
szóra – mondta el Csereklye 
Barnabás, a HELL ENERGY 
Magyarország Kft. ügyveze-
tője. A 8 milliárd forintos be-
ruházás 2019 novemberében 
indult, amihez a kormány 4 
milliárd forint vissza nem té-
rítendő támogatást nyújtott. 
A gyárépület közel 12 ezer 
négyzetméteres, évente 300 
millió darab alumíniumdo-
bozt gyártanak majd itt. A ká-
vék elkészítéséhez 52 millió 
liter magyar tejre van szük-
ség, ezt magyar termelőktől 
tervezik beszerezni. A tartó-
sítószer nélkül készített italo-
kat az aludoboznak köszön-
hetően távoli országokba is 
tudják exportálni. – Közel 
félszáz új munkahelyet hoz-

tunk most létre. Az elmúlt tíz 
évben egyébként több mint 
ezer családnak tudtunk mun-
kát biztosítani, és a 100 milli-
árd forintot is eléri a beruhá-
zások összértéke.

Varga Mihály pénzügymi-
niszter örömét fejezte ki, hogy 
egy olyan vállalatnál lehet je-
len, ami az elmúlt években 
sok lehetőséget tudott megra-
gadni, és most is eredménye-
sen reagál az új helyzetre. A 
cégcsoporttal a nagyvállalati 
beruházási támogatási prog-
ram keretében működtek 
most együtt. A program ke-
retösszegét egyébként jelen-
tősen megemelték: 15 milli-
árd forintról negyvenre. A cél, 
hogy minél gyorsabban meg-
kaphassák a cégek a fejleszté-
si támogatásokat. Az ország 
gazdasági helyzetéről szólva 
kifejtette: míg 2008-ban külső 
segítséget kellett kérni a vál-

ság kezelésére, addig most – 
a korábbi évek fegyelmezett 
gazdálkodásának köszön-
hetően – a gazdaság újrain-
dítására saját erőforrásokat 
tudunk felhasználni. Úgy kal-
kulálnak, hogy a harma-
dik-negyedik negyedév már 
az óvatos újraindulás idő-
szaka lesz. „Elemi érdekünk, 
hogy az év második felében 
is érdemi válaszokat tudjunk 
adni a gazdaság visszaépü-
lésre”, fogalmazott. Várhatóak 
tehát további gazdaságvédel-
mi intézkedések. A legfon-
tosabb lépéseket azonban a 
vállalkozások, vállalatok fog-
ják meglépni azzal, hogy be-
ruházásokat indítanak. Végül 
kiemelte, egy olyan erős és jó 
magyar brand, mint amilyen 
a Hell, más magyar vállalato-
kat is erősít a külföldi piaco-
kon.

Kujan István

Az országban elsőként nyílt 
Demencia Központ Miskol-
con. A kezdeményezés ötle-
te egy miskolci háziorvos-
tól származik, aki szerint a 
gondolkodási funkció ilyen 
jellegű zavara ma már nép-
betegségnek számít.

Magyarországon mintegy 
250 ezerre tehető a demens 
betegek száma, de a hozzátar-
tozókat is beleértve körülbelül 
egymillió embert érint. A ma 
már népbetegségnek számí-
tó probléma a gondolkodási 
funkcióknak, a pszichés tü-
neteknek és a viselkedésválto-
zásnak az együttese, amelyet 
később a testi leépülés követ. 
Az új központ magánrendelő-
ként tanácsadással és nappali 
ellátással igyekszik segíteni a 
miskolciakat.

Kázár Ágnes régóta foglalko-
zik a demencia kezelésével, és 
szerinte az egyik legnagyobb 
probléma, hogy nincs kapcso-
lat az egészségügyi rendszer és 
a szociális ellátás között. Ezért 
is döntött úgy, hogy civil kez-
deményezésként létrehozza a 
Demenciával Otthon Medico– 
Szociális Központot.

– A demencia nem beteg-
ség, hanem tünetegyüttes. Ki-
váltó oka hetven százalékban 
az Alzheimer-kór. Civil kez-
deményezésként létrejött köz-

pontunkban súlyossági szaka-
szok szerint állítottuk össze a 
szolgáltatást a megfelelő szak-
emberekkel. Szűrésünk tesz-
tekből áll, melyeket az érin-
tettek töltenek ki, másrészt 
érzékszervi és belgyógyászati 
alapvizsgálatból – ismertette a 
központ ügyvezetője.

A megnyitó előtt Veres Pál 
polgármester arról beszélt, 
hogy Miskolc korfája egy idő-
södő város képét mutatja. Az 
idősekkel való törődést a város-
vezetés is feladatának tekinti.

– Foglalkoznunk kell az idő-
sekkel, főleg most, mikor a ví-
rushelyzet miatt a veszélyez-
tetett korosztályba tartoznak. 
Ezért szigorítottuk az idősott-
honok látogatását. Fontosak 
nekünk a miskolci szépkorú-
ak, hiszen ők építették fel ezt 
a várost. Őket érinti a demen-

cia is, mely folyamat lassítha-
tó, ha korai szakaszban meg-
állapítják, ezért jó, ha van egy 
felismerési rendszer – mondta, 
utalva ezzel arra, hogy a meg-
nyíló központ segít ebben, és 
segít a családnak is a problé-
ma kezelésében. – Speciálisak 
a feladatok ezen a hiányte-
rületen, amin a szakemberek 
maximális segítséget kapnak 
majd a várostól – mondta a 
polgármester, hozzátéve, itt is, 
mint a fogyatékkal élők kezelé-
sében, nagyon komoly érzéke-
nyítésre van szükség.

A Papszeri központba vár-
ják azokat, akik önmagukon 
ismerik fel a tüneteket, de a 
magánrendelésen a demen-
ciával küzdő beteg családtag-
jainak is igyekeznek segíteni, 
a többi közt tanácsadással és 
nappali ellátás biztosításával.

Az elmúlt négy és fél évti-
zedben Veres Tibor belülről 
látta a város távhőrendszeré-
nek kialakulását, fejlődését. 
Több mint tíz éve a MIHŐ 
vezénylőjéből felügyeli azt.

„Ezen a képernyőn az Avas, 
ezen meg a Belváros hálóza-
tának sematikus rajza látható. 
Gyakorlatilag egy egérkattin-
tással tudjuk szabályozni a fű-
tőművi rendszer egyes elemeit” 
– mutatja a MIHŐ Kft. Tatár 
utcai vezénylőjének monito-
rait Veres Tibor műszakveze-
tő, aki idén már negyvenöt éve 
dolgozik a távhőszolgáltatónál, 
illetve annak jogelődjeinél.

A feladat persze korántsem 
volt mindig ilyen egyszerű – 
folytatja –, régebben nem volt 
számítógép, a vezénylőben a 
műszakvezető tartózkodott, 
a szivattyúkat pedig a hely-
színről, kézzel kellett indíta-
ni a kezelőknek. A rendsze-
reket viszont akkor is ebből a 
vezénylőből irányították, ahol 
beszélgetünk, csak éppen a ve-
zénylői pultról – mutatja Ti-
bor. A számomra leginkább 
a filmekben is látható atom-
erőművek kapcsolótábláihoz 
hasonló szerkezeten ma is 
sok lámpa világít. Jól tippelek, 
az a legjobb, ha a legtöbb zöl-
den, „viszont ma már nagyobb 

részt tényleg a számítógépes 
rendszer irányít” – teszi hozzá 
a szakember.

Negyvenöt év
Veres Tibor 1975-ben, a 

szakmunkásképző intézet el-
végzése után helyezkedett 
el a Lenin Kohászati Művek 
(LKM) Keleti Erőművénél szi-
vattyúlakatosként (egy 1967-
es megállapodás értelmében az 
LKM hőbázisa látta el hőener-
giával a miskolci távfűtött la-
kásokat – a szerző). „Géplaka-
tosként végeztem, így nagyon 
örültem, hogy a szakmámban 
dolgozhattam az első pillanat-
tól. Nagyon szerettem itt dol-
gozni, mivel egy jó közösségbe 
kerültem – mondta.

1979-től 1988-ig már a 
fűtő mű szivattyúit is javí-
totta beosztottként. 1988-tól 
szivattyú la  katos-cso port ve ze-
tő ként foly  tat ta munkáját. Ti-
bor ebben a munkakörben élte 
meg a rendszerváltozást, és az 
azt követő átalakulásokat is: 
1999– ben a Miskolci Fűtőmű 
Kft. beolvadt a MIHŐ Kft.-be. 
Munkakörében 2007-ben tör-
tént újabb változás: ekkor köz-
ponti karbantartásra állt át a 
MIHŐ, Tibor pedig feljebb lé-
pett: ekkortól lett műszakveze-
tő a Tatár utcai vezénylőben. 
Mint mondja, nagyon nagy fe-

lelősség van az itt dolgozókon, 
hiszen innen felügyelik a város 
nagyobb részének távhőrend-
szerét.

– Itt ellenőrizzük a hálóza-
tokban lévő nyomást, a hőfo-
kot, innen kommunikálunk 
az MVM MIFŰ Kft.– vel és a 
geotermikus kutakat üzemel-
tető cég szakembereivel is. Mű-
szakban, főként télen nemigen 
lehet innen elkóvályogni, mert 
ha valami történik, munkatár-
saimmal azonnal reagálnunk 
kell – mondja Veres Tibor, aki 
kiemeli: azért természetesen 
nem minden hiba orvosol-
ható a vezénylőből, csőtörés 
esetén például ők legfeljebb a 
nyomáscsökkenést látják, a hi-
bajavítást a helyszínen tudják 
megcsinálni a munkatársak.

Bár tizenkét órás műszakok-
ban dolgoznak, a munka mel-
lett azért jut idő a családra is. 
Tibor jelenleg Felsőzsolcán él. 
Feleségével – aki nyugdíjazá-
sáig óvodapedagógusként dol-
gozott – 1980-ban házasodtak 
össze. Két gyermeket neveltek 
fel: fia negyven-, lánya pedig 
harminckét éves. Szabadidejé-
ben nagyon szeret kertészked-
ni és kirándulni is.

– Alapvetően feleségemé a 
konyha, én pedig a kertet gon-
dozom. Többféle gyümölcs-
fánk van, de virágokat is ülte-

tünk, és a gyep gondozására is 
nagy gondot fordítok, a füvet 
mindig én nyírom – meséli Ti-
bor, aki hozzáteszi, kirándul-
ni, gombázni is szeret. Utóbbit 
pedig szereti maga elkészíteni: 
ha van gomba, leggyakrabban 
gombalevest, pörköltöt vagy 
rántott gombát készít belőle.

Folyamatos üzem
Saját bevallása szerint még 

negyvenöt év után is ugyanúgy 
szeret bejárni dolgozni, mivel 
– mint hangsúlyozza – bent 
ma is nagyon jó a közösség.

– Ahol jó a közeg, oda szí-
vesen jár be az ember. A kol-
légáimat nagyon szeretem: a 
legfiatalabbtól a legidősebbig 
mindenkivel megértem ma-

gam, és nincs ez másképp a fő-
nökeimmel sem. Én boldogan 
jövök be, nekem aztán mind-
egy, hogy szilveszter este van 
vagy karácsony. Nekünk jön-
ni kell, hiszen ez folyamatos 
üzem – mondja Tibor, majd 
hozzáteszi: ünnepek alatt azért 
kicsit mégis nehezebb lélekkel 
indul munkába, hiszen gyere-
keit manapság keveset látja: fia 
Székesfehérvárról lánya pedig 
Manchesterből látogat ilyen-
kor haza.

A munkahely, a kollégái 
ugyan hiányozni fognak, de 
azért néhanapján már a nyug-
díj utáni életre is gondol. Ami 
viszont most még kicsit kép-
lékenynek látszik. „A család 
szeretné, hogy nyugdíj után 

elköltözzünk Székesfehérvár 
környékére, ezt azonban na-
gyon át kell gondolni, hiszen 
én Alsógagyban születtem, 
szüleim ott vannak eltemet-
ve, Fejér megyéből nagyon 
hosszú lenne az út hazajárni. 
Ugyanakkor lehet, hogy rá-
beszélnek a következő két év-
ben, hiszen fiatalabbak nem 
leszünk, ez a megoldás min-
denkinek könnyebb lenne. 
Ezt majd még az idő eldönti” 
– meséli Tibor, aki zárókér-
désünkre kiemeli: akárhogy 
alakul, kert lesz, amivel sze-
retne még többet foglalkoz-
ni. Ha újat kell építeni, az sem 
baj, hiszen nyugdíjasként több 
ideje lesz arra is.

Tajthy Ákos
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részt tényleg a számítógépes lelősség van az itt dolgozókon, 

„HA VALAMI TÖRTÉNIK, AZONNAL 
REAGÁLNUNK KELL”

Veres Tibor a régi vezénylői pultnál, melyen még ma is sok lámpa világít. Fotó: Mocsári László

Egy év külföldi gyártás 

Hazahozták a tejeskávék 
gyártását

KÖZPONT NYÍLT A DEMENCIA 
KEZELÉSÉRE 

Csereklye Barnabás, a HELL ENERGY Magyarország Kft. 
ügyvezetője. Fotó: Mocsári László

Fontosak nekünk a miskolci szépkorúak, hangsúlyozta 
Veres Pál. Fotó: Végh Csaba 


