
N-Fólia: minôséggel a vevôkért Ipari Park: infrastruktúra-fejlesztésJankovits Hidraulika: munkavédelem
77 8

rendelkezik, amelyek ré-
vén biztosítható a nagy
tisztaságú munkatér.

Míg az általános irodai kör -
nyezetben 35 millió (0,5�m
nagyságú) ré szecs  ke talál-
ható, addig a Rondó Kft. ál-
tal összeállított Laminar
Flow 3500 egységnyi ré-
szecskeszámnál kevesebb
szennyezôdést garantál.
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Parkpress

Az ipari parkban mûködô
vállalkozások számára
visszatérô probléma a
megfelelô mennyiségû és
minôségû szakképzett
mun kaerô biztosítása.  A
cégek közül egyre többen
igyekeznek saját erôbôl
megoldani a fiatalok gya-
korlati képzését, lehetô-
séget adva, hogy a diá-
kok magukban a termelô-
üzemekben ismerkedje-
nek meg szakmájuk forté-
lyaival. A probléma meg-

Saját fejlesztésû, a legmo-
dernebb technológiát kép-
viselô berendezéssel lé-
pett piacra a közelmúltban
a Rondó Kft. A cég profiljá-
ba vágó, úgynevezett tisz-
ta téri (Clean Room) tech-
nológiában rendkívül fon-
tos a környezeti szennye-
zôanyagok minimális szin-
ten tartása. A levegôben
található porszemcsék,
mikrobák mennyiségének
szabályozására különle-
ges készülékeket kell alkal-
mazni. Erre a célra fejlesz-
tette ki speciális berende-
zését a Rondó Kft.
Az elektronikai gyártók, a
gyógyszer- és vegyipari
üzemek, biológiai, kémiai
laboratóriumok számára
tervezett Laminar Flow
olyan tulajdonságokkal

Pályaorientációs konzorcium
oldásához Gyôr önkor-
mányzata és a város más
intézményei több éve
igyekeznek segítséget
nyúj tani. Nemrégiben kon     -
zorciumi megállapodást
kötött a Gyôr-Moson-
Sopron Megyei Kormány-
hivatal Munkaügyi Köz-
pontja, a megyei kereske-
delmi és iparkamara, a
Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Gyôri
Tankerülete valamint a
Mobilis Köz hasz nú Non -

pro fit Kft. Az együtt mû -
ködés fô célja a pályavá-
lasztás elôtt álló általános
iskolás diákok érdeklôdé-
sének fel kel tése a régió
hiány szak mái, a mûszaki
és természettudományok
iránt, valamint minél több
tanuló bevonása a szak-
képzésbe. A kez de mé -
nyezéshez a Ne mak Gyôr
Kft. és a Bor so di Mûhely
Kft. is csatlakozott.
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Rondó: Új termékkel
jelentek meg a piacon

WHB: Sikeres fejlesztések
Számos nagyszabású ingatlan-
fejlesztés, építkezés és felújítás
fôszereplôje a Gyôrben alapított
West Hungária Bau Építô Kft. A
helyi projektek közül kiemelkedik
a Dunakapu tér megújítása, mely-
rôl korábban lapunkban már be-
számoltunk, valamint a jelenleg is
zajló beruházás, az Árpádtömb
fejlesztése. A fôvárosban a Ludo-
vika épületének és a közelmúlt-
ban átadott Várkert Bazár épület-
együttesének közelmúltban befe-
jezett rekonstrukciója öregbítette
a cég hírnevét.  
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Stefani: Stabilitás
és folyamatosság
Folyamatos fejlesztéssel, új eszközök és technológiák
alkalmazásával igyekszik hatékonyabbá tenni gazdál-
kodását és tovább emelni szolgáltatásainak minôségét
a németországi székhelyû Stefani Maschinenbau
GmbH leányvállalata, a Stefani Hungária Gépgyártó Kft.

> | 6. oldal
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A Ludovika a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem fôhadiszállása, amelyet
Pollack Mihály tervezett. A kétszáz
éves mûemlék teljes felújításának
költsége ötmilliárd forintot tett ki, a
felújítás egy év alatt, határidôre el -
készült. A rekonstrukció a mû em lé ki
védettség miatt óriási kihívást jelen-
tett a cég számára. A feladatot ne-
hezítette, hogy a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem felújításához a Nem-
zeti Alkotmányvédelmi Hivatal minô-

sítése kellett, vagyis nemzetbizton-
sági átvilágítás után pályázhattak a
feladatra. A vállalkozás a kivitelezés
alatt nagy hangsúlyt fektetett az épü-
letben megtalálható korabeli értékek
megóvására, helyreállítására. Olya-
nokra, mint az egyedülálló ólom -
üveg, az asztalos szer kezetû
nyílászárók, a fém szer ke zetû korlá-
tok vagy a korabeli csillárok, amelye-
ket a Magyar Természet tudományi
Múzeum raktárában találtak meg.
A WHB nevéhez fûzôdik a buda-
pesti Várkert Bazár újjávarázsolá-
sa, amelynek elsô üteme április
elején fejezôdött be. A beruházás
második ütemének — a multifunk-
cionális rendezvényközpont, a
300 férôhelyes mélygarázs és a
reneszánsz kert — építése várha-
tóan augusztus 28-ra készül el.  
— Az elsô ütem kivitelezése során
kollégáink nem csak magas színvo-
nalú, de gyors munkát is végeztek,
hiszen rekordidô alatt újították fel a
Várkert Bazárt.  A munkálatok 2013.
február elsején kezdôdtek, s tizen-
négy hónap elteltével lezárultak —
mondta el Lukács Zsanett, a West
Hungária Bau Kft. kommunikációs
vezetôje, akitôl megtudtuk azt is:

WHB: Sikeres fejlesztések
egyszerre nyolcszáz ember dolgo-
zott a helyszínen, további száz
ember pedig a mûhelyekben hát-
térmunkát végzett, hogy az avatás-
ra minden készen álljon. Ahogy a
Ludovika esetében, ezúttal is nagy
kihívást jelentett a vál lal ko zás nak,
hogy az épület mûemléki védettség
alatt áll. Restaurátorok tucatját kel-
lett bevetni, hogy a kô-, fém-, fa- és
kerámiaelemek eredeti szépségük-
ben pompázhassanak.
A gyôri beruházásokat illetôen: a
WHB cégcsoporthoz tartozó Ár -

pád tömb Kft. és a West Hungária
Bau Kft. márciusban megkezdte az
Árpádtömb ingatlanfejlesztési pro-
jektjét. A másfél milliárd forintos be-
ruházás eredményeként, jövô janu-
árra Gyôr történelmi belvárosának
utolsó, eddig elhanyagolt és rende-
zetlen belsô udvara is megszépül.
Az Árpád út—Baross út—Bajcsy-Zsi-

tíz üzletet alakítanak ki, az emelete-
ken minden igényt kielégítô lakások
kapnak helyet. Az Árpádtömb pro-
jektjének kifejezett célja, hogy új
életet leheljünk a korábban rendkí-
vül elhanyagolt, régóta kihasználat-
lan tömbbelsôbe — fogalmazott
Lukács Zsanett, aki szerint az új
és a már ott lakók számára is kel-
lemes életkörülményeket teremt a
beruházás végeredménye. A bel-
sô, nagyobb udvar felnôttek és
gyerekek számára pihenésre, ta-
lálkozásra, játékra nyújt lehetôsé-
get, a játszótér mellett padokat is
kihelyeznek. A hátsó, kisebb ud-
var intimebb, elsôsorban a lakók
pihenésére szolgál. A lakók és üz-
lettulajdonosok gépkocsi tárolá-
sára az épület alatt létesített mély-
garázsban lehetôséget kapnak
saját parkolóhely vásárlására.
A gyalogos közlekedés az Árpád
út, Bajcsy-Zsilinszky út felôl is
megoldott, a földszinti üzleteket a
belsô udvar felôl is meg lehet kö-
zelíteni.  Ha elkészül a beruházás,
az Árpád út és a Bajcsy-Zsilinszky
út összeköttetését biztosító ár-
kádsor szinte külön kis sétálóut-
cát képezve egészíti ki a Baross
útra igyekvôk lehetôségeit, a be-
építés után Gyôr kapujának sze-
repét töltheti be. 

| whb.hu

linszky út—Aradi vértanúk útja által
határolt terület lakásoknak és üzle-
teknek ad helyet, a komplex hasz-
nosítással újraélesztve a teljes töm-
böt.  Az ötszintes épület földszintjén

A West Hungária Bau Kft. ke-
ze nyomát viseli Gyôrben
egyebek mellett a Family Cen-
ter, Duna Center, Barátság-
park, Dunkapu ház, OBI,
AGÓRA PÓLUS AUTOPOLIS
Interaktív Kiállítási Központ,
Széchenyi István Egyetem,
Baross Gábor Építési és Köz-
lekedési Intézet, valamint Jed-
lik Ányos Gépész-, Informati-
kai és Villamosmérnöki Intéze-
tének energetikai fejlesztése,
jelenleg pedig a Dunakapu tér
és az Árpádtömb rehabilitáci-
ója. Az Audinak 1997 óta vé-
geznek csarnoképítési és
szerkezetépítési munkákat, ôk
építették a Gyôri Keksz csar-
nokát és a Vill-Korr irodaházát.
A minôség és a profizmus
mellett versenyképes árakat
diktál a cég, hisznek a folya-
matos megújulás szükséges-
ségében, ez a siker kulcsa,
amellyel a válság közepette is
növekedni tudtak, s mély gyö-
kereket eresztettek a generál-
kivitelezôi piacon olyannyira,
hogy megszámlálhatatlanul
sok épületet húztak fel saját
beruházásban. Az iparban
csarnokok, irodák, a szolgál-
tatói szférában szállodák, au-
tószalonok, bevásárlóköz-
pontok sokasága köthetô a
West Hungária Bau Kft.-hez.
A cég alvállalkozóival együtt
5—8 ezer embernek biztosít
megélhetést.
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Tananyag vagy legalábbis eset ta -
nulmány lehet a Borsodi Mû hely
Kft.-nél zajló generációváltási fo-
lyamatból, melyrôl korábban a
Parkpress is beszámolt. A cég
ugyanis bekapcsolódott a gyôri
Széchenyi István Egyetem, az egri
Eszterházy Károly Fôiskola közös
projektjébe, mely az Inter-Uni-Bor-
sodi nevet viseli. Az együtt mû kö -
dés célja, hogy a hallgatók a szak-
mai felkészültség mellett megis-
merjék a gazdaság és az ipari ter-
melés mindennapjait.
Horváthné Borsodi Mónika ügyveze-
tô elmondta: a programban részt ve-
vô fiatalok a generációváltás kérdé-
seit fogják körbejárni, ami jelenleg is
aktuális a vállalatnál. A rendszerváltás
környékén megalapult cégek vezetôi
ezekben az években értek el abba a
korba, amikor már fontolóra kell ven-

A Nemak Gyôr Alumíniumöntöde
Kft. társadalmi felelôsségvállalásá-
nak egy újabb bizonyítékaként, hô-
kamerát adományozott a gyôri
hivatásos tûzoltó-parancsnokság
részére. A közel 1 millió forint

értékû eszköz tûzesetek során, ne-
héz látási viszonyok között meg-
könnyíti a beavatkozó állomány tá-
jékozódását, segít a személyek
felkutatásában, de hozzájárul a
biztonságos munkavégzéshez is.
Emberéletet és vagyont menthet a
hôkamera, amely nagy füstben is
lát, amikor az emberi szem már
képtelen az érzékelésre — tudhatták
meg az újságírók azon a rendezvé-
nyen, ahol a mexikói tulajdonban le-
vô gyôri cég átadta a hôkamerát a
tûzoltók képviselôjének. Az eszköz
segítségével pon tosan látják a tûz -
ol tók, az égô házban vannak-e em-
berek, s azt is, merre van a tûz fész-
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A pályaorientációs konzor-
cium célja, hogy a fiatalok-
kal minél elôbb, lehetôleg
már általános iskolás ko-
rukban megismertesse az
elôttük álló lehetôségeket.
Az összefogásban részt
vesz az iskolák fenntartója,
a gyôri tankerület, a Szé-
chenyi István Egyetem, a
munkaügyi központ, a Mo-
bilis interaktív központ, va-
lamint a Professio Fémipa-
ri és Szakképzési Klaszter,
de talán a legfontosabb
szerep a programhoz kap-
csolódó termelô vállalatok-
nak jut. A csatlakozó cé-
gek feladata és lehetôsége
ugyanis, hogy olyan ta-
pasztalatokhoz juttassák a

Pályaorientációs konzorcium
fiatalokat, amelyek arra
ösztönzik ôket, hogy a
munkaerôpiac valós igé-
nyeinek megfelelô szak -
mát válasszanak.
— Eddig is igyekeztünk ak-
tívan bekapcsolódni a diá-

kok középfokú kép zé sé -
be, a mostani együtt mû -
kö déssel remélhetôleg
már az általános iskolá-
sokhoz is sikerül eljutnunk
— mondta a konzorciumi
megállapodás aláírásakor
David Toth, a Nemak Gyôr
Kft. ügyvezetô igazgatója.

— Azt tapasztaljuk, hogy a
gyerekek nem is tudják,
mit tudnak a gyôri cégek
számukra ajánlani. A mi
felelôsségünk, hogy olyan
életpályát mutassunk szá-
mukra, amely 20-30 évre

tisztes és biztos megélhe-
tést nyújt számukra. Mi
rendelkezésre bocsátjuk a
korszerû üzemeinket, be-
rendezésinket, a konzorci-
umi partnereinktôl pedig
azt várjuk, hogy segítse-
nek megtalálni azokat a
didaktikai módszereket,

melyekkel a diákok szá-
mára érdekessé és von-
zóvá válik az információ,
amit átadunk.
A Borsodi Mûhely Kft. már
több éve, többféle kezde-
ményezéssel igyekszik
hozzájárulni a szakember-
utánpótlás megteremté-
séhez, a mostani megálla-
podásban is jó lehetôsé-
get látnak.
— Szerencsére dinamiku-
san növekszik a cégünk,
így mind több jó szakem-
berre van szükségünk —
nyilatkozta Horváthné Bor-
sodi Mónika ügyvezetô. —
Ezért számunkra is na-
gyon fontos, hogy akár a
középiskolákban, akár a
felsôoktatási intézmé-
nyekben olyan szakembe-

reket képezzenek, akik a
gyakorlatban is használ-
ható ismeretekkel rendel-
keznek, és képesek helyt -
állni a munkahelyeken.
Ehhez elsô lépés a tu -
datos és ésszerû pályavá-
lasztás, szeretnénk elvinni
a hírét az iskolákba, hogy
jó döntés mûszaki pályára
lépni és akár szakmun-
kásként akár mérnökként
ezen a területen elhelyez-
kedni.
A konzorciumi partnerek
az együttmûködéstôl a
rendelkezésre álló erôfor-
rásaik jobb kihasználását
remélik, s azt, hogy haté-
konyabb tájékoztatást
tudnak nyújtani a lehetô-
ségekrôl a pályaválasztás
elôtt álló fiataloknak.    

Olyan életpályát mutassunk,
amely húsz-harminc évre
tisztes és biztos megélhetést nyújt

Borsodi: Bemutatják
a generációváltást

niük a cégük jövôjét és azt, kinek és
milyen módon adják át a vezetést.
Több út is létezik: van, aki eladja a cé-
get, akad, aki külsôst fogad, s az sem
ritka, ha házon belül old ják meg az
utódlás kérdését. A Borsodi Mûhely
ez utóbbi mellett döntött.
A hallgatók több alkalommal, több
napos workshopok során ismerked-
hettek meg a gyôri családi vállalko-
zással, a témakör elméleti, tudomá-
nyos hátterével. A cél, hogy belelás-
sanak a cég életébe és megoldási
javaslatokat dolgozzanak ki a gene-
rációváltásra. Horváthné Borsodi
Mónika hozzátette azt is, hogy az el-
készült anyag nem kizárólag szá-
mukra és a hallgatóknak válik hasz-
nára, hanem a környezô vállalkozá-
sok is megismerkedhetnek vele.

| borsodimuhely.hu

Nemak: Milliós adomány
ke, hová koncentrálják az erôket. A
kamera ezer fokban is mûködik, így
nincs az a tûz, ahol ne vennék
hasznát a hivatásos tûzoltók. 
Az öntöde veszélyes üzem, s a
tûzoltók mindent megtesznek a

biztonságos mûködésért — érzékel-
tette David Toth, a Nemak ügyve-
zetô igazgatója azt, hogy az elmúlt
húsz évben nagyon jó együtt -
mûködést alakítottak ki a tû -
zoltókkal, s ha segítség kellett, min-
dig számíthattak rájuk. Hálájuk és
elismerésük kifejezôjeként David
Toth Sári Ákos tûzoltó ôrnagynak
nyújtotta át a hôkamerát, amelynek
piaci értéke egymillió forint. David
Toth elmondta azt is, az elmúlt húsz
évben közel százmillió forintot for-
dítottak arra, hogy helyben jó célo-
kat támogassanak.

| nemak.hu
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Finding sufficient well-
qualified manpower is a
recurring problem for
companies located in the

industrial park. More and
more companies offer vo-
cational training for stu-
dents to give them the op-
portunity to practice their
future profession in a real
working environment. The
Local Council of Gyôr and

Rondo Ltd has introduced on the
market new equipment represen-
ting the most modern technology.
Clean Room Technology, which is
used by the company, requires ke-
eping pollutants at the lowest pos-
sible level. Special equipment is
needed to control the amount of
grains of dust and microbes in the
air. The new equipment developed
by Rondo Ltd, serves this purpose.

The equipment called Laminar
Flow enables a highly clean wor-
king area. 35 billion particles can
be found in an average office,
whereas Laminar Flow guarante-
es fewer than 3500 units.
Mr Imre Varga Managing Direc-
tor of Rondo Ltd said that the
newest technology was used:
air gets into the working area
through highly efficient filters in

the equipment and the ventila-
tors installed maintain one-way
air flow. Sensors in the working
area continuously measure tem-
perature, relative humidity, air
flow and pressure. The figures
can be checked on LCD disp-
lays; the system can control its
own operation automatically in
order to keep the level of poll-
utants at a minimal level. 

Stefani Hungária Machine
Producing Ltd intends to
make its business more
effective and in addition to
improve the quality of their
services with continuous
development, with using
new equipment and tech-
nologies at the same time.
The company designs,
produces and services
non-series machines and
tools. Their most recent
purchase is a precision
measuring apparatus,
which enables them to
meet the requirements of

their customers faster and
more precisely. With the
help of the instrument wor-
kers can work with micro-
millimetre accuracy. Anot-
her important purchase
has been a laser engraver
which stamps their own
products in order to impro-
ve quality guarantees and
product protection.
The company has an envi-
ronment conscious appro-
ach: a couple of months
ago a 50- kilowatt solar cell
system was established
which supplies electricity to
the machines using rene-
wable energy sources. The
experiences of its 3-month
operation are favourable.
Mr. Alexander Fina Director
said that future develop-
ments were planned. The
plans for the extension of
the factory in Gyôr have
been completed, which are
under the process of ap-
proval. Taking economic
trends into consideration
capacity may be enlarged
significantly next year.

West Hungária Bau Ltd is
taking part in several lar-
ge-scale property deve-
lopments, building and re-
novation projects. Two of
the most significant local
projects are the renewal of
Dunakapu Square and
Árpád block. The recent
completion of the reconst-
ruction of Ludovika and
Várkert Bazár in Buda-
pest, have also raised
their reputation.
Both reconstructions rep -
resented enormous chal-

Consortium for Career Orientation
other institutions in the city
have also given their as-
sistance in order to solve
the problem for years. A

consortium agreement
has been signed recently
by the Labour Bureau of
Gyôr-Moson-Sopron Co-
unty, the Chamber of
Commerce and Industry
for Gyôr-Moson-Sopron
County; Gyôr Educational

District of Klebelsberg
Central Office for Maintai-
ning Institutions and Mo-
bilis Non-Profit Ltd. The

aim of the cooperation is
to stimulate the interest of
primary school pupils for
shortage occupations, for
technical and natural sci-
ences; and also to draw
more and more students
into vocational training.

Stefani:
Continuity
and
Stability

Rondo: New Product on the Market

WHB: Successful developments
lenges for the company
due to the fact that the
buil dings are protected
historical monuments.
The company placed spe-
cial emphasis on preser-
ving and reconstructing
historic values. The first
phase of the renovation of

Várkert Bazár was comp-
leted at the beginning of

April. 800 people worked
on the spot and a further
100 worked in the back -
ground in workshops. Do-
zens of restorers were
employed to have stone,
metal, wooden and cera-
mics parts restored in the-
ir original state.

WHB launched the Árpád
block property develop-

ment project in March. By
next January the neglec-
ted and run-down inner
yard in the historic city
centre of Gyôr will have
been rebuilt as a result of
the 1.5 billion- HUF invest-
ment. The 5-storey buil-
ding will contain several
modern flats and 10
shops on the ground floor.
The future tenants and
shop-owners will be able
to buy their own parking
places in the basement
garage.

Nemak Gyôr Ltd and
Borsodi Mûhely Ltd also
joined the consortium.
It is the task and require-
ment of the joining compa-
nies to offer pupils experi-
ence that will incite them to
choose a profession requi-
red by the labour market.
“Even up to now we have
tried to take part actively in
the secondary education of
students, but with the pre-
sent agreement we will ha-
ve the opportunity to reach
primary school pupils as
well”, said Mr David Tóth,
Managing Director of Ne-
mak Gyôr Ltd, when signing
the consortium contract.
Ms Mónika Borsodi, Ma na -
ging Director of Borsodi
Mûhely Ltd said that they
would like to persuade stu-
dents, that choosing a tech-
nical career, either as a skil-
led worker or as an engineer,
is a good decision.

The company placed special
emphasis on preserving historic values

The plans 
for the extension 
of the factory 
in Gyôr have been 
completed



Für die Unternehmen im
Industriepark bedeutet
die Absicherung von
entsprechend ausgebil-
deten Fach kräften ein im-
mer wieder auftretendes
Problem. Immer mehr Fir-
men sind daher um die
praktische Ausbildung
des jugendlichen Nach-
wuchses aus eigener
Kraft bemüht. Man gibt
den Lernenden die Mög-
lichkeit, sich in den Pro-
duktionsbetrieben selbst
die Finessen des Fachs
anzueignen. Bei der Lö-
sung des Problems sind

der Stadtrat und andere
Institutionen Gyôrs seit
Jahren behilflich. Un-
längst wurde eine Kon-
sortiumvereinbarung ge -
troffen zwischen dem Ar-
beitsamt des Komitats,
der Industrie- und Han-
delskammer des Komi-
tats, dem Schulamt des
Bildungskreises Gyôr
(Klebelsberg) und der
Mobilis-Gemeinnützigen
GmbH. Hauptziel der
Zusammenarbeit ist die
Hinlenkung der Interesse
der vor der Berufswahl
stehenden Schüler in den

Allgemeinen Grundschu-
len auf die Mangelberufe
in der Region, auf Technik
und Naturwissenschaf-

ten, weiterhin die Ein -
beziehung von mehr
Schülern in die berufliche
Fachausbildung. Dieser
Initiative haben sich auch
die GmbH Nemak Gyôr
und die GmbH Borsodi-
Mûhely angeschlossen.

Aufgabe der teilhabenden
Firmen ist es, den Ju-
gendlichen zu  solchen
Erfahrungen zu verhelfen,

die sie zur Wahl von Beru-
fen bewegen, die den Be-
dürfnissen des Arbeits-
marktes entsprechen.
Auch bisher waren wir um
unsere aktive Teilnahme
an der Ausbildung der
Schüler im Mittelstufenbe-

reich bemüht. Mit der jet-
zigen Zusammenarbeit
gelangen wir hoffentlich
auch zu den Grundschu-
len.— äußerte David Toth,
der geschäftsführende Di-
rektor der Nemak GmbH.
Monika Borsodi, geschäfts-
führende Direktorin der
Borsodi GmbH: Wir möch-
ten die Botschaft in die
Schulen bringen, dass die
Entscheidung  für einen
technischen Beruf und die
Arbeit sowohl als Fachar-
beiter als auch als Ingenie-
ur im technischen Bereich
eine gute Entscheidung ist.
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Bei der Lösung des Problems 
sind der Stadtrat und andere Institutionen
Gyôrs seit Jahren behilflich

Unlängst brachte die GmbH
Rondo eine selbst entwickelte
und modernste Technologie
vertretende Anlage  auf den
Markt. Dem Firmenprofil ent -
sprechend ist in der sogenann-
ten Reinraum (Clean Room)-
Technologie der Minimalstand
von Umwelt verunreinigenden
Stoffen außerordentlich wich-
tig. Zur Minimalisierung der in
der Luft enthaltenen Staubpar-
tikel und Mikroben müssen be-
sondere Geräte benutzt wer-
den. Zu diesem Ziel entwickel-
te die GmbH Rondo ihre spezi-
elle Anlage.
Das Gerät namens Laminar
Flow verfügt über Eigenschaf-
ten,mit deren Hilfe ein hoher
Sauberkeitsgrad des Arbeits-
raums gesichert werden kann.

Während in der allgemeinen
Büroumgebung 35 Mill. Parti-
kel enthalten sind, garantiert
Laminar Flow  geringere Ver -
unreinigung als 3500 Partikel
pro Einheit.
Der geschäftsführende Direktor
Imre Varga: Unter Anwendung
modernster Technologien strömt
die Luft in die Anlage, durch ei-
nen hochwirksamen Filter in den
Arbeitsraum, eingebaute Ventila-
toren sichern  den Luftstrom in
eine Richtung. Sensoren im Ar-
beitsraum messen ständig die
Temperatur, relative Luftfeuchtig-
keit, Luftzug und Druck. Die
Messwerte können auf LCD- An-
zeige abgelesen werden. Das
System verfügt über Selbstrege-
lung mit dem Ziel eines Minimal-
gehalts an Verunreinigung.

Rondo: mit neuem
Produkt auf dem Markt

Die Stefani Hungaria Ma -
schinenbau GmbH be-
müht sich durch den Einsatz
neuer Geräte und Technolo-
gien und durch fortlaufende
Entwicklung um die Verbes-
serung ihrer Wirtschaftung
und der  Qualität ihrer
Dienst leistungen.
Eine der neuesten Errun-
genschaften des sich ha-
uptsächlich mit der Pla-
nung, Herstellung und
Wartung von individuellen

Stefani: Kontinuität und Stabilität

WHB: erfolgreiche 
Entwicklungen

Konsortium Berufsorientation

Die in Gyôr gegründete Baufirma
West Hungaria Bau GmbH ist bei
zahlreichen großrangigen Bau- und
Sanierungsprojekten Hauptbeteilig-
ter. Zu den lokalen Projekten zählt
vorrangig der Neubau des Gyôrer
Donautor-Platzes, sowie der Árpád-
Komplex. In der Hauptstadt wurde
in jüngster Vergangenheit die Re-
konstruktion der Ludowika und des
Burggartenbasar- Gebäudekomp-
lexes fertig gestellt.
Da es sich in beiden Fällen um Ob-
jekte unter Denkmalschutz handelt,
bedeuteten die Rekonstrktionen ei-
ne riesige Herausforderung für die
Firma. Während der Bauausfüh-
rungen legte man besonderes Ge-
wicht auf die Wahrung und Wieder-
herstellung historischer Werte. Die
erste Restaurierungsetappe des
Burggartenbasars war Anfang April
abgeschlossen. Am Standort a r bei -
teten 800 Leute zur gleichen Zeit,

parallel dazu noch weitere 100 in
den Werkstätten. Dutzende Resta-
uratoren leisteten ihren Beitrag da-
zu, dass Stein-, Metall-, Holz- und
Keramikelemente in ihrer ehemali-
gen Schönheit neu erstrahlen.
Das Unternehmen WHB begann
im März in Gyôr mit dem Immobili-
enentwicklungsprojekt Árpád-
Komplex. Im Ergebnis dieser In-
vestition von anderthalb Milliarden
HUF wird im kommenden Januar
der letzte, bisher vernachlässigte
Innenhof im historischen Altstadt-
teil wieder hergestellt. Im Erdge -
schoss des fünfgeschossigen Ge-
bäudes sollen 10 Geschäfte , auf
den Etagen jeglichen Bedürfnis-
sen entsprechende Wohnungen
entstehen. Die zukünftigen Ein-
wohner und Ladeninhaber bekom-
men die Möglichkeit zum Gara-
genkauf, unterhalb des Gebäudes
wird eine Tiefgarage gebaut.

Maschinen und Werkzeu-
gen beschäftigenden Un-
ternehmens ist eine Präzi-
sionsmessanlage. Damit
kann man besser und
schneller als bisher den
Ansprüchen der Auftrag-
geber entgegen kommen.
Mit dem Messgerät kön-
nen die Fachleute mit Mik-
rogenauigkeit arbeiten. Ei-
ne weitere Anschaffung in
der jüngsten Vergangen-
heit war ein Lasergravie-

rer. Mit der Markierung der
eigenen Produkte werden
so Qualitätgarantierung
und Wirksamkeit des Pro-
dukteschutzes verstärkt.
Die Firma zeichnet sich
durch umweltbewusstes
Denken aus. Daher wurde
vor einigen Monaten ein
50 Kilowatt Solarsystem
angelegt. Der aus Son-
nenenergie gewonnene
elektrische Strom betreibt
Maschinen und Produkti-

onsabläufe. Die dreimo-
natigen Erfahrungen sind
positiv.
Alexandra Fina, ge schäfts -
 führende Direktor: Wir den-
ken an weitere zukünftige
Entwicklungen. Die Erwei-
terung des Standortes in
Gyôr ist geplant und zur
Genehmigung einge -
reicht. Unter Beachtung
der Markttrends kann eine
weitere Kapazitätserweite-
rung erfolgen.
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Varga Imrétôl a Rondó Kft.
ügyvezetôjétôl megtudhat-
tuk: a legújabb technológi-
ákat alkalmazva, a beren-
dezésbe jutó levegô nagy
hatékonyságú HEPA szû -
rôn keresztül áramlik a
munkaterületre, és a be -
épített ventilátorok segítsé-
gével az igényeknek meg-
felelôen egyirányú, párhu-
zamos vonalak mentén
történô légáramlás bizto-
sítható, elkerülve a turbu-
lenciát. A részecskemen-
tes levegô la mináris és
állandó sebességû áram-

Rondó: Új termékkel a piacon

> | 1. oldalról

A fôként egyedi gépek és szer-
számok tervezésével, gyártásá-
val, gyártósorok építésével, prog-
ramozásával és szervizelésével
foglalkozó vállalkozás fô partnere,
az Audi Hungaria Motor Kft. bôví-
tésével új szegmensekben is ta-
lált beszállítói szerepet, így idén is
stabil és kiszámítható gazdálko-
dásra számítanak.
A Stefani Hungária Gépgyártó Kft.
egyik legújabb szerzeménye az a
precíziós mérôberendezés, amely-
nek segítségével az eddigieknél is
pontosabban és gyorsabban tud-
nak eleget tenni a megrendelôk igé-
nyeinek. A 2x2 méteres mé rô fe lü -
lettel rendelkezô mûszerrel mikron
pontossággal dolgozhatnak a szak-
emberek, az ide kerülô termékeket
döntô részben az autóipari partne-
rek magas minôségi igényei szerint
állítják elô. A berendezés telepítésé-
hez megfelelô környezetet biztosító,
klimatizált helyiségre volt szükség,

Stefani: Stabilitás és folyamatosság

lása precíz irányítással va-
lósult meg.
A Gyôri Ipari Parkban ta-
lálható Rondó Kft. mérnö-
kei disszipatív, kemény
laminátumos felületû ele-
mekbôl összeállított kam-

rát készítettek, amely Cle-
an Room technológia
mellett megakadályozza a
káros statikus feltöltôdés
és kisülés kialakulását. A

beépített Simco ionizátor-
nak köszönhetôen pedig
szabályozhatóvá vált a
munkatérben lévô szabad
ionok mennyisége is.
A munkatérben elhelyezett
szenzorok révén folyamato-

san mérhetô a hômérséklet,
a relatív páratartalom, a lég-
áram, valamint a differenci-
álnyomás. A mért értékek
Laminar Flow elôlapján ki-

alakított LCD-kijelzôn elle-
nôrizhetôek, illetve az ered-
mények alapján a rendszer
képes auto matikusan sza -
bá lyozni a mûködését a
szennyezôdés minimális
szinten tartása érdekében.
A több éves technológiai
ismereteknek köszönhe-
tôen, a Rondó Kft. munka-
társai olyan berendezést
terveztek, amely rendkívül
kedvezô árfekvésû és
széles körû tiszta téri fel-
használást tesz lehetôvé.
Az összesen 91 millió fo -
rintos költségvetésû pro-
jekt során elkészült proto-
típus fejlesztéséhez és

megépítéséhez 41 millió
forint állami támogatást
kapott a Rondó Kft.
A piaci partnerek részérôl
érkezett eddigi pozitív
visszhang alapján várha-
tóan sikere lesz a Lami-
nar Flow tiszta téri beren-
dezésnek.

| rondo.hu

ahol tiszta légtérben, állandó húsz-
fokos hômérséklet mellett végezhe-
tôek el a mérések.
Az utóbbi idôszak másik fontos
beszerzése az a lézergravírozó,
amely a saját termékek jelölésével
a minôségi garanciák erôsítését
és a termékvédelem hatékonysá-
gának növelését teszi lehetôvé.
A cégre jellemzô környezettudatos
gondolkodás tárgyiasult ered mé -
nye a néhány hónapja mûködô, öt-
ven kilowattos napelemrendszer. A

megújuló forrásból nyert elektromos
áram a gépeket, a gyártási folyama-
tokat látja el energiával, a több mint
három hónapos mûködés tapaszta-
latai kedvezôek.
A gazdálkodás hatékonyságát és a
gyártás fejlesztését szolgáló beru-
házások továbbra is a legnagyobb
üzleti partner, az Audi még színvo-
nalasabb kiszolgálását teszik lehe-
tôvé. Amint azt Alexander Fina
ügyvezetô igazgató elmondta, a
Stefani a motorgyártás területén ré-

gi beszállítónak számít, de a tavaly
átadott jármû-elôállító üzemben is
jutott feladat a cég számára. A fék-
tárcsák, kardántengelyek, biztonsá-
gi elemek szerelésének folyamatai-
ba sikerült bekapcsolódni, a vállalat
termékei és szolgáltatásai az új
egységben is jól hasznosíthatóak.
A közel 50 fôt foglalkoztató cég ki-
emelkedô évet zárt 2012-ben, amit
a megrendelôi kör színvonalas ki-
szolgálásának, a minôségi munká-
nak köszönhetôen, 2013-ban sike-
rült megtartani, s ebben az évben
is hasonló nagyságrendû árbevé-
telre számítanak.
Alexander Fina hozzátette: termé-
szetesen a jövôt illetôen további
fejlesztésekben gondolkodnak,
már elkészült és jóváhagyásra vár
a gyôri telephely bôvítésének ter-
ve, a jelenlegi feltételeket, piaci
trendeket figyelembe véve, jövô
re megvalósulhat egy jelentôsebb
kapacitásbôvítés.  

| stefanihungaria.hu 

A 91 millió forintos
prototípus fejlesztését 41 millió forint
állami támogatás segítette
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Hétköznapi Munkavédelem cím -
mel tartott konferenciát az
Egészségesebb Munkahelye-
kért Egyesület a Gyôri Ipari
Parkban. A rendezvény a Janko-
vits Hidraulika Kft.-vel, valamint
a Gyôr-Moson-Sopron Megyei

Németh Fólia: Gyorsaság, rugalmasság, minôség

Jankovits Hidraulika: Hétköznapi munkavédelem
Kereskedelmi és Iparkamara
Ipari Tagozatával együtt mû kö -
dés ben valósult meg. A találko-
zó célja az volt, hogy a munka-
védelem szakmai tartalmát, le-
hetôségeit jobban megismerjék
a szakemberek.

A konferencián elhangzott: az
iparvállalatoknál alkalmazottak
egészségének megóvása a dol-
gozók és munkaadók számára
egyaránt fontos. Az ipari parkban
mûködô cégek döntô többsége
nagy hangsúlyt fektet erre a terü-

letre, és komoly munkavédelmi
rendszerrel rendelkezik. Igaz ez a
konferencia házigazdájára, a Jan-
kovits Hidraulika Kft-re is.
— A mi cégünk olyan munkavállaló-
kat alkalmaz, akik talán az átlagnál
képzettebbek, kvalifikáltabbak,
ezért számunkra nagyon fontos a fi-
zikai állapotuk folyamatos karban-
tartása, egészségük megóvása —
mondta dr. Jankovits Richárd stra-
tégiai, jogi és HR-vezetô. — Ez, ha
úgy tetszik, profitérdek is, hiszen
egy egészséges, elégedett munka-
vállaló sokkal jobban hozzájárul a
vállalat eredményes mûködéséhez.
Dr. Jankovits Richárd hozzátette: a
kft. dolgozói a cég jóvoltából évek
óta emelt szintû szolgáltatásokat ve-
hetnek igénybe egészségi ál la potuk
ellenôrzésére, szû rô vizs gálatok el-
végzésre, gyógykezelésekre. A jö-
vôben olyan sportközpont létesíté-
sét is tervezik, melyet a munkatár-
sak ingyenesen vehetnek igénybe. 

| jankovitshidraulika.hu

Gyorsaság, rugalmasság,
minôség. Ennek a hármas
jelszónak a szem elôtt tar-
tásával igyekszünk a lehe-
tô legmagasabb színvo-
nalon kiszolgálni vevôin-

ket, hiszen az ô fizeté-
sükbôl élünk — mondta a
cég filozófiájáról Németh
Zsolt, az N-Fólia01 Kft.
ügyvezetô igazgatója.
Az ipari parkban 2010. óta
mûködô vállalkozásnak
több divíziója is van, a fô
profilt azonban továbbra
is a mûanyagfólia-gyártás
jelenti. Németh Zsolt el-
mondta: termékeikkel a
legkülönbözôbb ipará-
gakban találkozhatnak a
fogyasztók, a húsiparban
használt ládabélelô fóliák-
tól, csomagolóanya gok tól
kezdve a kisboltok mû -
anyag tasakjain át az épí-
tôipari szalagkorlátokig, a
kórházi és egyéb, kü lön -
bözô méretû hul la dék -

gyûjtô zsákokig rendkívül
széles a felhasználó part-
nerek köre.
A vállalkozás másik „lá-
bát” a papírtasakok jelen-
tik: a cégek számára

egye dileg gyártott táskák,
italos kartonok, dobozok
területén Gyôrben piac-
vezetô szerepet töltenek
be. A cég innovatív haj-
landóságára jó példa,
hogy belevágtak a le-
bomló adalékos reklám-
táskák gyártásába is,
csak a törvényi változá-
sok miatt nem fejlôdött je-
lentôsebb szegmenssé
ez a tevékenység.
A legújabb út, melyen a
kft. elindult, az a hurkolt
poliészter zászlók gyártá-
sa. — Az ipari park majd
minden cégének a kapu-
jában a mi zászlóink len-
genek — büszkélkedett az
elért eredményekkel Né-
met Zsolt, aki egyébként

is komoly lehetôséget lát
a parkon belüli együtt mû -
kö désben. — Fontosnak
tartom, hogy legalább
azok, akik itt mûködnek
egymás közelében, ismer-
jék egymás tevékenysé-
gét, és törekedjenek üzleti
kapcsolatok kialakítására.
Az ipari parkos környezet
a hozzánk hasonló kis cé-

gek számára is kedvezô,
hiszen akár helyben is ta-
lálhatunk vevôket.
A gazdasági válság érzé-
kenyen érintette az N-Fó-
lia01 Kft. forgalmát is, a
legnehezebb perióduson

azonban már túl vannak. A
jelenleg 12 munkatársat
foglalkoztató, ausztriai és
szlovák exportkapcsola-
tokkal is rendelkezô cég
idén mintegy 200 millió fo-
rintos árbevételre számít. A
jövôben pedig a visszajá-
ró, régiek megtartása mel-
lett új vevôket, új piacokat
is megcéloznak, amihez

egy új szerzeménytôl re-
mélnek segítséget.
— Egy düsseldorfi vásáron
találkoztam azzal a konfek-
cionáló berendezéssel,
melyet a jövôben használ-
ni fogunk. Ez a kétpályás,

nagy teljesítményû, számí-
tógéppel vezérelt, rend -
kívül korszerû gép lehetô-
vé teszi, hogy a vevôi igé-
nyeket még szélesebb kör-
ben tudjuk kiszolgálni. Azt
reméljük, így tovább tudjuk
bôvíteni piacainkat — ösz-
szegezte az ügyvezetô.
A berendezést az MNB
kedvezményes hitelének

segítségével, mintegy hat-
millió forintért vásárolta
meg a cég és várhatóan
szeptemberben érkezik
meg a telephelyre.   

| nemethfolia.hu

Az ipari parkos környezet
a hozzánk hasonló kis cégek számára is
kedvezô lehetôségeket nyújt



Hírpark

A mûszaki átadással, valamint a június végi hatósági
bejárással teljesen befejezôdött a Gyôri Ipari Park
egyik legjelentôsebb beruházása, a közel két km-es
iparvágány-bôvítés kivitelezése. Az ipari parkban dol-
gozók figyelmét szükséges felhívni arra, hogy az ipar-
vágányon való átjárás tilos és életveszélyes. Ennek ér-
dekében az iparvágány egyes pontjain kerítést és fi-
gyelmeztetô táblát helyeztek el. Kérjük — az elsôsorban
Gyôrszentivánra közlekedô — kerékpáros és gyalogos
munkavállalókat is, hogy a baleset elkerülése érdeké-
ben ne az egyre növekvô forgalmú iparvágányon ke-
resztül közlekedjenek.

Eredményes tárgyalásokat folytatott
új letelepedôkkel a Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft., így már csak néhány
szabad telek áll a befektetôk rendel-
kezésére. Teljesen lezárult a cége-
ket kiszolgáló vasúti infrastruktúra
fejlesztése, elvégezték az évszak-
nak megfelelô területrendezési
munkákat, és tovább folytatódik a kapcsolatok erôsí-
tése a Széchenyi István Egyetemmel. Ezekrôl a té-
mákról számolt be a Parkpress állandó rovatában
Görög Tibor, a kft. ügyvezetô igazgatója.

A csapadékos idôjárás kö-
vetkezményeként idén már
háromszor volt szük ség
fûnyírásra az ipari parkban.
A következô hetekben sze -
métgyûjtés is lesz a park

Aktuális munkák

A Gyôri Ipari Park újabb két
telkét sikerült értékesíteni,
júniusban közel 10.000
négyzetméter kelt el. Még
rendelkezésre áll akár két
vállalkozás számára ele-
gendô terület, összesen
mintegy 26.000 négyzetmé-

ter. A jövô év második felé-
nél hamarabb bizonyosan
nem bôvíthetô a park terüle-
te, így az Ipari Park Kft.-nél
várják azoknak a cégeknek
a jelentkezését, amelyek ak-
tuálisan területvásárlásban
gondolkodnak.

Területértékesítések

Lezárult a vasútépítés

teljes területén. Hamarosan
sor kerül az irányító tábla-
rendszer aktualizálására is,
hogy az újonnan betelepült
vállalkozásokat könnyeb-
ben megtalálják partnereik.

Görög Tibor ügyvezetô igazgató június végén több témá-
ban egyeztetett a Széchenyi Egyetem rektorával, dr. Földes
Péterrel és az intézmény más vezetôivel. A megbeszélése-
ken szó volt a szakképzett munkaerô hiányának kérdései-
rôl és az ipari park cégei valamint az  egyetem közötti
együtt mô kö   désrôl. A jövôben kialakítható kooperáció pél-
dául innovációs pályázatok, közös fejlesztések, kutatási
projektek tekintetében. A kapcsolatépítés folytatására érde-
kében a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. a közeljövôben fel-
veszi a kapcsolatot az ipari park cégeivel, hogy a vállalko-
zások és az egyetem együttmôködését elôsegítse.

Felsôfokú kapcsolatok

Harmadik alkalommal hirdetett Együtt -
mûködési Fórumot a Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft. A már hagyományosnak
mondható találkozót azzal a céllal hívta élet-
re Görög Tibor ügyvezetô igazgató, hogy a
cégeket közelebb hozza egymáshoz, és
segítse a vállal ko zá so kat az együtt -
mûködésben. A meghívottakat házigaz-
daként Görög Tibor ügy vezetô igazgató
köszöntötte, aki beszámolt az elkészült ipar-
vágány-bôvítés és járulékos munkálatainak
átadási folyamatáról, az ipari parkban idén
megvalósuló fejlesztésekrôl, így a hármas
számú tó és csa padékgyûjtô rendszerének
bôvítésérôl, illetve a tervezett út és közmû
beruházásról, valamint a tavaszi és  nyári
idôszakban várható karbantartásokról, fel-
újításokról. Tájékoztatást adott továbbá az
új ipari területek tervezett értékesítésérôl és
a Gyôri Ipari Park további bôvítésének szük-
ségességérôl, lehetôségeirôl.
Az ismertetôt követôen átadta a szót a
meghívott vendégeknek, akik érdekkép-
viseleti, munkaerô-utánpótlási és biztosí-
tási kérdésekben adtak tájékoztatást az
ipari park vállalkozásainak.

Az ipari park infrastruktú-
rájának fejlesztése ebben
az évben is folytatódik.
Megkezdôdött a Tiborma-
jori út újabb szakaszának
kiépítése, a beruházásról
Fekete Dávid, Gyôr al pol -
gármestere és Fûke Péter,
az önkormányzat telepü-
lésfejlesztési fôosztályá -
nak vezetôje tájékoztatta
a sajtó képviselôit. 
Fekete Dávid alpolgármes-
ter elmondta: a tavalyi év
legnagyobb fejlesztése két-
ségtelenül az iparvágány
építése volt. Az akkori, közel
két kilométeres szakasz
megépítése után már folyik
az újabb egy kilométeres
vágányhossz tervezése,
amely a gyôrszentiváni vas-
útállomásig futna. A város-
vezetô hozzátette: nem
csak a vasúti, de a közúti
infrastruktúra is fejlôdött az
ipari parkban, hiszen tavaly

Ipari park: Infrastruktúrafejlesztés

a rendkívül rossz állapotú
Tibormajori út 1,6 kilométe-
ren épült ki. Az idei költség-
vetés 220 millió forintot ter-
vez a folytatásra, és az
újabb, Gyôrszentivánig tar-
tó szakasz építése már
meg is kezdôdött. 
Fûke Pétertôl, az önkor-
mányzat Településfejlesz-
tési Fôosztályának vezetô-
jétôl az újságírók megtud-
hatták: a kivitelezésbôl is
az ipari parkban mûködô
cégek vették ki részüket. A
munkaterületet május ele-

jén adták át a Glázer
Transz Kft. részére. Az út-
építés értéke közel 190
millió forint. A közvilágítást
a Vill-Korr Hungária Kft.
építi ki mint egy 19 millió fo-
rint értékben. A fôosztály-
vezetô kifejtette, a Tibor-
majori út egy nyomsávú út
volt, amit kiszélesítenek, és
olyan új aszfaltréteg bizto-
sítja majd a közlekedést,
amely a nagy kamionok
terhelését is elbírja.
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Együttmûködési Fórum — harmadszor
A fórum elsô elôadója dr. Pataki Dezsô, a
Vállalkozók és Munkaadók Országos Szö-
vetségének (VOSZ) regionális tanácsadó-
jaként a mikro-, kis- és közepes vállalkozá-
sok számára kialakított, tavaly szeptember
óta mûködô tanácsadói szolgáltatásokról
számolt be a hallgatóságnak.
A korábbi fórum alkalmával az ipari park
cégeinek képviselôi fôként a szakképzett
munkaerô-utánpótlás biztosításának ne-
hézségeirôl és a hatékony szakképzés kér-
déseirôl váltottak szót, s ez a téma ezúttal
is szóba került. Az ezzel kapcsolatos lehet-
séges megoldásokra, lehetôségekre ezút-
tal Klehr Emília, a Diwa Personalservice
Munkaügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetô
igazgatója  hívta fel a figyelmet.
A Ptk. idei módosításához kapcsolódott
Pongrácz Péternek, a Pareventio Biztosítási
Alkusz Kft. (PBA) munkatársának ismerte-
tôje is, aki a vállalkozások vezetôi számára
nyújtott személyes felelôsségbiztosítás le-
hetôségérôl  adott hasznos információkat
az ipari park cégvezetôi számára.
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