Újraindult a termelés a verpeléti tésztagyárban
Thursday, 17 March 2016 15:47

Újjáépült az Asiafood Kft. 2014-ben leégett verpeléti tésztagyára. Az ebből az alkalomból
szervezett megnyitó ünnepségen Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke úgy
fogalmazott: köszönet és elismerés illeti a cég tulajdonosainak áldozatos és kitartó munkáját,
melynek köszönhetően újraindulhatott a termelés az üzemben.

Az elnök kiemelte, hogy a verpeléti gyár működése, foglalkoztatáspolitikája példaértékű lehet a
Heves megyében működő cégek számára is, hiszen az alkalmazottak 90 százaléka helyi vagy
környékbeli lakos, s ez komoly segítség a térség számára. Hozzátette, biztos abban, hogy az
Asiafood jövőbeli fejlesztési terveit is siker koronázza majd, a Heves Megyei Önkormányzat
pedig – lehetőségeihez mérten – minden támogatást megad a cégnek.

Huy Trinh vezérigazgató úgy fogalmazott: örömmel tölti el, hogy Verpeléten újraindulhatott a
termelés, majd szólt arról is, külföldi partnereit arra biztatja, hogy fektessenek be
Magyarországon.

Nary Trinh, a cég ügyvezetője elmondta: 2015-ben számos nehézséggel kellett
szembenézniük, de sok segítséget kaptak az újrakezdéshez. Ezt követően kiemelte, köszönet
illeti Horváth László országgyűlési képviselőt, Szabó Róbertet, a megyei közgyűlés elnökét,
valamint Farkas Sándort, a település polgármesterét, hogy támogatásukkal hozzájárultak az
üzem újjáépítéséhez.
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A francia tulajdonú Asiafood Kft. verpeléti gyárában ázsiai ízvilágú, főként félkész, töltött
tésztaféléket állítanak elő, melyeket nyugat-európai piacokon értékesítenek. A termelés még
2012-ben indult, az Európai Unió és a magyar állam akkor több mint 400 millió forinttal
támogatta a beruházást az Észak-magyarországi Operatív Program keretében. A cég
termeléskapacitása folyamatosan bővült, amelyhez jelentősen hozzájárult az, hogy az Asiafood
2013-ban és 2014-ben is sikeresen pályázott munkahelyteremtő beruházás támogatására. A
2014 decemberében bekövetkezett tűzeset előtt már 220, főként helyi alkalmazott dolgozott a
cégnél.

Pál István üzemigazgató elmondta: az Asiafood Kft. életében a 2015-ös év az összefogásról
szólt. Az újjáépítés során 80 környékbeli vállalkozó segítségével 8000 tonna építőanyagot
használtak fel, 50 ezer elektromos vezetéket és 15 ezer méternyi vízvezetéket építettek be. Az
5000 négyzetméteres gyártócsarnokban idén január 4-én 125 fővel indult újra a termelés, de
rövidtávú céljaik közt szerepel, hogy dolgozóik száma ismét elérje, sőt, meghaladja a 200 főt.
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