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Ünnepélyes keretek között írták alá május 13-án, szerdán a Weinberg ’93 Építő Kft. és a Miskolci Egyetem közötti 

együttműködési megállapodást, amelynek eredményeképp új perspektívák nyílhatnak a térségben tanuló és itt 

boldogulni kívánó fiatal mérnökök számára.  

A Weinberg ’93 Építő Kft. és a Miskolci Egyetem közötti együttműködés nem új keletű, viszont az összefogás 

hivatalos keretekbe helyezésével a jövőben magasabb szinten és kiszámíthatóan valósulhat meg a kooperáció. A 

Miskolci Egyetem tanácstermében aláírt szerződés legfontosabb pontja a Weinberg Ösztöndíj, amellyel a Weinberg 

’93 Kft. kiváló eredményt elért diákok tanulmányait támogatja majd az egyetemi képzés második évétől. A cég által 

kínált életpályamodell részeként a kimagasló tehetségű tanulók az ösztöndíj mellett egyetemi éveikben gyakorlati és 

elméleti segítséget kapnak, tanulmányaik végén pedig állás várja őket a vállalatnál. A program a következő, 2015/16-

os évtől indulna.  

Az együttműködési szerződést a Miskolci Egyetem részéről prof. dr. Torma András rektor, a Weinberg ’93 Kft. 

részéről pedig Derczó István ügyvezető igazgató írta alá. Az ösztöndíj mellett a megállapodás a Zempléni 

Tudásközpont program bevezetését is tartalmazza, melynek keretében a Weinberg ’93 Kft. pályaválasztási 

tanácsadással, üzemlátogatási lehetőségekkel, gyakornoki állásban megvalósuló nyári szakmai gyakorlatokkal segíti 

az egyetem munkáját és a leendő mérnökök tanulmányait. A fiatalok támogatásával, a tehetségek felkarolásával 

nemcsak jól képzett, helyi szakembergárda létrehozásában működik közre a vállalat, hanem boldogulási lehetőséget 

is nyújt a borsodi műszaki értelmiség számára, ösztönözve maradásukat egy olyan térségben, amely foglalkoztatási 

szempontból 10,7%-os munkanélküliségi rátájával az egyik legelmaradottabb régiónak számít Magyarországon. 

Derczó István, a Weinberg ’93 Kft. ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: 1993-ban, a cég 

alapításakor nem is sejtette, hogy 22 év múlva már az egyik legdinamikusabban fejlődő építőipari szereplői lesznek a 

térségnek. „300-350 főt foglalkozatunk, és a környező országoktól kezdve Mauritiusig és Norvégiáig akadnak 

megrendelőink. Büszkék vagyunk rá, hogy a válság ellenére is tudtunk bővülni, jelenleg két pozícióra keresünk 

embert” – mondta el az aláírást megelőző beszédében az ipari-kereskedelmi jellegű csarnoképületek és 

sportlétesítmények építésével, generál-kivitelezésével és acélszerkezetek gyártásával foglalkozó cég bemutatásakor. 

Kifejtette, hogy a vállalat elkötelezett híve a társadalmi szerepvállalásnak és a helyi értékek életben tartásának, 

támogatják többek között a Zempléni Lovas Egyesületet, a Sárospataki Torna Clubot és a helyi egyházakat is. A 

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karával a Zempléni Tudásközpont program előtt is folytattak közös innovációs 

kutatási tevékenységet, rendszeres visszatérői az egyetem nyílt napjainak, valamint szakmai gyakorlatokat és 

szakdolgozati tanácsadást is biztosítottak korábban.  

Az együttműködés létrehozásában nagy szerepet vállaló Dr. Jármai Károly stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes 

beszédében kitért arra, hogy a Miskolci Egyetemen tanulók szakmai fejlődéséhez elengedhetetlenek azok a 

lehetőségek, amelyeket a térségben működő cégek kínálnak. „Az együttműködési szerződés aláírásával egy 

kölcsönös, egymás segítésére épülő jó kapcsolat válik hivatalossá” – mondta. Az eseményen részt vett és beszédet 

mondott Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke is, aki a helyi vállalkozások szerepére kitérve hangsúlyozta: a 

világszínvonalat képviselő cégek óriási szerepet játszanak abban, hogy vonzóvá teszik a térséget azoknak a 

fiataloknak, akiket a fővárosba és külföldre is csábítanak a munkalehetőségek. „Fontos érzékeltetni az utánunk 

következő generációkkal, hogy megbecsüljük őket, és szükség van rájuk idehaza” – tette hozzá. 

 


