https://www.kelet.hu/megyei-korkep/2019/04/05/nagy-faba-vagtak-a-nyirkatai-fejszet.kelet
2019. április 6.
Nagy fába vágták a nyírkátai fejszét

Oláh Zoltán és ifjabb Mocsár Tibor már tudja kezelni a gépeket Fotó: Szerző

Huszonnégyen fognak dolgozni a helyi raklapelemgyártó
üzemben, ám ez még csak a kezdet.
Nyírkáta. Mocsár Tiborra vár a nemes feladat, hogy üzemvezetőként koordinálja majd 24
ember munkáját. A Nyírkátán élő férfi sokáig az építőiparban dolgozott, de a település
önkormányzata is foglalkoztatta őt mint csoportvezető, lakatos és karbantartó.
A nyírkátai civil szervezet kezdeményezése úttörőnek nevezhető.
Dr. Simon Miklós
– Úgy gondolom, tudok bánni az emberekkel, meg tudom majd szervezni a munkát.
Raklapelemeket fogunk itt gyártani, ehhez rendelkezésünkre állnak a gépek, a dolgozók
kiválasztásán is túl vagyunk. Mindegy, hogy roma vagy magyar, az a lényeg, hogy akarjon
dolgozni. Mert aki akar dolgozni, az talál magának munkát. Ez nemcsak Nyírkátára, hanem a
egész megyére igaz – húzta alá Mocsár Tibor.
– A gépeket mindenki tudja kezelni, hisz túl vagyunk már egy háromhetes próbaüzemen,
ezalatt a dolgozók elsajátították az alapokat. Hogy milyen fizetésre számíthat az itt dolgozó?
Az alapbér bruttó 160 ezer forint, erre adott esetben jöhet még a teljesítménybér – emelte ki
az üzemvezető.

Kedvező feltételek

Oláh Zoltán sokáig egy másik nyírkátai vállalkozásnál dolgozott, ám a számára kedvező
feltételek és a hosszú távú perspektíva miatt döntött úgy, hogy a raklapelemgyártó üzemben
próbál szerencsét.
– Fűrészes szakmunkás végzettségem van. Azért vagyok itt, mert hiszem, hogy ez az üzem
sikeres és nyereséges lesz. Én is azt vallom: aki kitartó és elhivatott, az tud dolgozni, és itt
nem csak a közfoglalkoztatásra gondolok – mondta Oláh Zoltán.
Ifjabb Mocsár Tibor huszonkét esztendős, nem ódzkodik a fizikai munkától, ő is az
építőiparban szerzett tapasztalatait igyekszik majd az üzemben kamatoztatni.
Célunk, hogy egy napon 150-en dolgozzanak az üzemben.
Berki Béla
– Már tudom, melyik gép hogyan működik, a próbaüzem alatt semmi gondom nem volt a
betanulással – mondta a nyírkátai fiatalember.
A Roma Fiatal Demokraták Országos Egyesületének elnöke, Berki Béla volt az, aki mert
nagyot álmodni: az ő ötlete volt az üzem felélesztése, a raklapelemgyártás és az, hogy ebbe a
projektbe hátrányos helyzetű, munkanélküli vagy közmunkából élő roma és magyar
fiatalokat, férfiakat vonjanak be.
– Az üzemnek otthont adó épület már a termelői szövetkezeti időszakban is állt, dobozokat,
ládákat gyártottak itt, majd a rendszerváltás után egy környékbeli vállalkozó, Szabó János
vásárolta meg, most tőle béreljük az épületet. A beruházás megvalósításában sokat segített az
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft., a Magyar Fejlesztési Bank, ahogy a
kormányhivatal foglalkoztatási főosztályától is rengeteg támogatást kaptunk. A szó
legszorosabb értelmében, hiszen egy 8+4 hónapos programnak köszönhetően
bértámogatásban is részesülünk. Hét gépet szereztünk be, ezeket egy 15 és egy 39 millió
forint összértékű állami, illetve uniós támogatásból finanszíroztuk. Az eddig felvett emberek
közel hetven százaléka nyírkátai, de munkát adunk a környező településeken élőknek is. A
raklapelemeknek már megtaláltuk a piacát, köszönhetően egy-két környékbeli cégnek,
vállalkozásnak. Erre és az eddig szerzett pozitív tapasztalatokra építkezünk, a célunk az, hogy
egy napon 150-en dolgozzanak ebben az üzemben – tekintett előre Berki Béla.

Társadalmi vállalkozás
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő is részt vett az üzem (melyben naponta negyven
köbméter fát dolgoznak majd fel) ünnepélyes átadásán. Köszöntőjében úgy fogalmazott: a
nyírkátai civil szervezet kezdeményezése úttörőnek nevezhető, hiszen ez a társadalmi
vállalkozás a hátrányos helyzetben élő romáknak és magyaroknak is segít.
– Nyírkátán a munkanélküliségi ráta 15 százalék feletti, duplája a választókerületi átlagnak.
Ezt azt jelenti, hogy akad még tennivaló, de az itt élők, az egyesület vezetői és tagjai
megtették az első és legfontosabb lépéseket a foglalkoztatottság javításáért. Azért is kivételes
ez a raklapelemgyártó üzem, mert nincs tudomásom arról, hogy civil szervezet

közfoglalkoztatottaknak az ipari szektorban adna munkát – fogalmazott dr. Simon Miklós, aki
aláhúzta: a környékbeli települések előtt jó példa lehet a nyírkátai kezdeményezés. TG

