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• Szállodák, pékipari 
üzemek, vendéglők 
számára gyártanak 
majd alapanyagot 
abban a majdani gyer-
gyóalfalvi üzemben, 
amelynek az építése 
már zajlik a község ha-
tárában. Az itt készülő 
tojáslé keresett termék, 
Székelyföldön pedig ez 
az első olyan vállalko-
zás, amely ezt állít elő.

GERGELY IMRE

Gyergyószéken számos élel-
miszeripari beruházást üze-
meltek be az utóbbi években, 

ezek sorába illeszkedik a Gyergyó-
alfaluban létesülő tojásfeldolgozó 
és tojáslékészítő üzem is. A helyi 
BFL Build Technology Kft . 12 mil-

lió lejes beruházása révén 
17 alkalmazottnak adnak 
munkát pár hónap múlva. 
A település gyergyószár-
hegyi kijáratánál már áll a 
három üzemcsarnok acél-
szerkezete, és az ütemterv 
szerint novemberben már 

megérkezik ide az első csirke-
szállítmány, amelyekből majd to-
jótyúkok lesznek, és elkezdődik a 
tojástermelés. Amint eléri a teljes 
kapacitását, 12 ezer tyúk adja majd 
a tojásokat, és ezt fogják feldolgoz-

ni, fontos alapanyagot gyártva a 
vendéglátás, illetve a pék ipari vál-
lalkozások számára.

Országos szinten is újdonság

„Ez egy új technológia, azaz leg-
alábbis Romániában nem elterjedt, 
az országban az elsők közötti ilyen 
üzem lesz a miénk. Röviden össze-
foglalva ez azt jelenti, hogy a tojást 
fertőtlenítjük, majd bekerül egy fel-
törőgépbe, amely különválasztja a 
sárgáját és a fehérjét, pasztörizálja 
azt, és tojáslé készül. Erre nagy a 

kereslet, ugyanis a hatályos elő-
írások értelmében minden vendég-
lőben a tojást külön hűtőben kell 
tárolni, külön nyilvántartani, ami 
sok helyet foglal, és ez nehezíti is a 
munkát. A tojáslét tartalmazó, lég-
mentesen lezárt palackot azonban 
gond nélkül lehet tartani bármi-
lyen hűtőben, és könnyebb is vele 
dolgozni” – ismerteti a beruházást 
irányító Laczkó-Dávid Levente ügy-
vezető. 

A folyamat így leírva egyszerű-
nek tűnik, de tudni kell, hogy a kor-
szerű technológia, ami ehhez szük-

séges, több mint százezer euróba 
kerül. A szállodákban a reggelihez 
kínált rántottához, vendéglőkben 
sokféle étel készítéséhez, fagylalt 
vagy akár tésztafélék készítéséhez 
is kiváló ez az alapanyag – tette 
hozzá. Ugyanakkor elmondta, hogy 
végeztek egy piackutatást: már 
most sok megrendelőjük van, azaz 
van kereslet a termékre, de további 
vállalkozásokat is felkeresnek, me-
lyek szintén érdekeltek lehetnek. 

Önrész és támogatás

A 12,1 millió lejes beruházás 52 szá-
zaléka a vállalkozás saját önrésze, 
a 48 százalék pedig Magyarország 
Kormányának támogatásából szár-
mazik, amelyet a Pro Economica 
Alapítvány által meghirdetett, me-
zőgazdasági termékek feldolgozásá-
val foglalkozó beruházásokat támo-
gató pályázat révén nyertek el. „Az 
alfalvi beruházás létrejöttében fon-
tos szerepe van Barti Tihamérnak, 
az RMDSZ Gyergyó területi szerveze-
te vezetőjének” – emelte ki Laczkó- 
Dávid Levente. Barti egyébként 
korábban több alkalommal hangsú-
lyozta, hogy számára az elsőrendű 
szempont a gyergyói térség gazda-
sági fellendítése, egy új dimenzióba 
emelkedése, és hogy ebben fontos 
láncszem az alfalvi beruházás is.

Új munkahelyek

„Romániában ez a tojáslé-feldolgo-
zó üzem lesz az egyik legnagyobb 
kapacitású ilyen beruházás. A cél 
az volt, hogy Székelyföldön a to-
jófarmok szempontjából »nagyha-
talomnak« számító Gyergyószék 
nagyobb hozzáadott értékkel állít-
son elő termékeket ebben az ipar-
ágban. A Gyergyó Területi RMDSZ 
jövőképe talált a vállalkozó el-
képzeléseivel, így természetesen 
mindenféle segítséget megadtunk 
a beruházás megvalósításához. 
Nemcsak gazdasági, hanem mun-
kahelyteremtés szempontjából is 
fontos beruházás Székelyföldön, 
és nekünk felelősségünk ezzel is 
tudatosan foglalkozni” – fogalma-
zott megkeresésünkre Barti Tiha-
mér területi RMDSZ-elnök.

• Kánikula idején a 
munkaadóknak fo-
ganatosítaniuk kell 
bizonyos intézkedése-
ket az alkalmazottaik 
védelme érdekében. 

ISZLAI KATALIN

A munkavédelmi törvény, illet-
ve a 2000-ből származó 99-es 

számú sürgősségi kormányrendelet 
szabályozza a hőség idején 
alkalmazandó óvintézkedé-
seket. Az előírások szerint 
ezek csak 37 Celsius-fok 
fölötti vagy ennek megfe-
lelő, magas páratartalmú 

levegő esetében érvényesek. 
Kánikula idején a munkaadóknak 
csökkenteniük kell a fi zikai munka 

intenzitását és ritmusát, biztosítani-
uk kell a szellőztetést, az álló- és ülő-
munka váltakoztatását, és pihenőket 
árnyékos, szellős helyeken. Emellett 
fejenként 2–4 liter ásványvizet kötele-
sek az alkalmazottak rendelkezésére 
bocsátani váltásonként, illetve megfe-
lelő munkavédelmi felszerelést és zu-
hanyzási lehetőséget is biztosítaniuk 
kell. Amennyiben a kánikula legalább 
két egymást követő napon kitart és a 
munkaadók nem tudják biztosítani a 
fent említett intézkedéseket, csökken-
teni kell a munkaórák számát, átszer-
vezést kell eszközölni úgy, hogy csak 
11 óra előtt és 17 óra után dolgozzanak 
az alkalmazottak, vagy a kánikula ide-
jére be kell szüntetni a tevékenységet. 
Továbbá a munkaadóknak biztosítani-
uk kell a kivizsgálást alkalmazáskor, 

illetve azután a periodikus orvosi vizs-
gálatot, hogy idejében kiderüljön, ha 
valaki fokozottan érzékeny a hőségre. 
Az ilyen személyek munkáját át kell 
szervezni, vagy csökkenteni esetük-
ben a munkaórák számát. Probléma 
esetén a munkaadó kötelessége az 
elsősegélynyújtás és a sérült kórház-
ba szállítása is. A felsorolt kötelezett-
ségek elmulasztása 1500–2500 lejes 
bírsággal sújtható, súlyosabb esetben 
viszont bűnügyi eljárás is indulhat.

Munkaadói kötelezettségek kánikula idején

Kánikula idején a munkaadóknak 
csökkenteniük kell a fizikai munka 
intenzitását és ritmusát

▸  FORRÁS: PIXABAY.COM

A létesítmény acélszerkezetei 
már állnak, novemberben 
érkeznek az első csirkék

▴  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

Gyimesközéplok címere is hivatalos
Gyimesközéplok címerét is elfogadta 
tegnapi ülésén a kormány. Gyimesközép-
lok címere negyedelt, felső bal sarkában, 
kék mezőben egy ezüstfenyő felett arany 
nap és hold látható. A címer felső jobb 
sarkában, vörös mezőben egy bikafej jelzi 
a helyiek fő foglalkozását, az állatte-
nyésztést. A címer alsó részeiben a vidék 
gazdag altalajkincseire, ásványvízforrása-
ira emlékeztető szökőkút és a keresztény-
séget jelképező aranykereszt látható.
 

Színpadon a Zagyva Banda
Ma 19 órától Székelyudvarhelyen a Művelődési Házban lép színpadra a 
magyarországi Zagyva Banda népzenekar.

Megemlékezés Nyergestetőn
Az 1849-es nyergestetői csata 172. évfordulója alkalmából július 31-én, 
szombaton 16 órától megemlékező ünnepséget tartanak Nyergestetőn. 
Közreműködik a csíkkozmási Tuzson János Fúvószenekar és a Csíkszé-
ki Mátyás Huszáregyesület, az ünnepi beszédek után fellép a Bojzás 
néptánc csoport. Az alkalomból megáldják a Jakab István, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke által állított kopjafát is.

• RÖVIDEN 

Tojásfeldolgozó üzemet építenek
A remetei reptér után újabb gyergyói nagyberuházás, ezúttal Gyergyóalfaluban




