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Nemak: Vonzóvá tenni a munkahelyet

Melecs: Új üzemcsarnokot avattak
A Melecs EWS GmbH Gyôri Ipari
Parkban mûködô fióktelepe 1500 négyzetméterrel bôvítette termelési területét.
A közelmútban átadott új csarnoknak
köszönhetôen így hamarosan az eddigi
2.700 négyzetméter helyett már 4.200
négyzetméteren folyik a munka. A gyár

eddig is teljes kihasználtsággal mûködött, a növekvô megrendeléseknek
azonban a jövôben már csak úgy tudnak eleget tenni, ha jelentôsen bôvítik
kapacitásukat.
> | 2. oldal

Weiss Hungaria:
Bôvül a gyártóterület
Nyílt napot tartott nemrégiben az Ipari Parkban lévô
telephelyén a Weiss Hungaria Kft. A rendezvénynek
kettôs célja volt: egyrészt
szórakoztató programokkal
várták a cégnél dolgozókat
és családtagjaikat, másrészt bemutatták tevékenységüket azoknak az érdeklôdôknek, akik potenciális

CHH: Komplex szolgáltatás
A CHH Gépkereskedô, Gyártó és Mûszaki
Szolgáltató Kft. az elmúlt idôszakban tovább
erôsítette piaci pozícióit. Partnereit egyre inkább komplex szolgáltatási csomaggal szolgálja ki, a tavalyi évben kialakított gyártóegységét teljes kapacitással mûködteti, a
külpiaci nyitás jegyében pedig az oroszországi Mordvin Köztársaságban zöldmezôs
beruházásként vetômagüzem építésében
vett részt. A céggel a közelmúltban azok a diákok is megismerkedhettek, akik a Legyél te
is MezôgépÉSZ! országos szakmai vetélkedôsorozaton kiváló teljesítményt nyújtottak.
> | 7. oldal

jövendôbeli munkavállalóként érkeztek a gyárba. Ott
voltak az eseményen a tulajdonos Weiss család tagjai is, akik bejelentették:
ôsszel megkezdôdik egy
új üzemcsarnok építése
Gyôrben, az ipari parki telephelyen.
> | 7. oldal

Maltech: Dinamikus
növekedés
Dinamikusan fejlôdött az
utóbbi öt esztendôben a
Maltech Hungária Kft. Az Ipari Parkban 2004-ben letelepedett, osztrák családi tulajdonban lévô, önjáró munkaállványok, targoncák bérbeadásával és értékesítésével
foglalkozó vállalkozás a szervizterület bôvítését tervezi.
> | 3. oldal

Melecs: Elkészült az új üzemcsarnok
> | 1. oldalról
A csarnokavató ünnepségen részt
vettek a társaság tulajdonosai, közülük Bernhard Pulferer tolmácsolta
köszönetét a gyôri gyár vezetôinek
és dolgozóinak. Bernhard Pulferer
elmondta: osztrák üzemei után
Gyôrben alapította a vállalat 2010ben negyedik termelôhelyét. A 900
embert foglalkoztató cég négy
szegmens számára fejleszt és
gyárt csúcstechnológiát képviselô
elektronikai berendezéseket: a háztartási elektronika, az autóipar, a
kommunikáció és a világítástechnika területén szolgálja ki partnereit
kiemelkedô minôségû, innovatív
termékeivel. A sajtó képviselôi
megtudhatták azt is, hogy a cégcsoportnak az ausztriai Siegendorfban, Linzben, Bécsben, Lenzingben, valamint a cseh Teplicében és
a kínai Wuxiban van még telephelye. Bernhard Pulferer megerôsítette, a gyôri üzem kapacitásának nö-

velése miatt Ausztriában nem kell
számítani létszámleépítésre.
Az ünnepségen Tóvizi Szilveszter, a
gyôri gyár igazgatója adott áttekintést a magyarországi telephely fejlôdésérôl. Kiemelte: a mostani fejlesztés mérföldkô a gyôri csapat életében, szimbolikus jelentôséggel bír,
az elmúlt öt év kemény munkájának
elismerése. A korábban az Ipari
Parkban mûködô, elektronikai eszközök gyártásával foglalkozó cégek

kivonulása után új tulajdonosokkal
és új stratégiával indult el az a munka, melynek gyümölcse a bôvítés. A
magasabb hozzáadott érték elôállításának, a kompetenciák erôsítésének, az innováció elôtérbe helyezésének köszönhetôen a gyôri egység kezdetektôl fogva nyereséggel
mûködik, és folyamatosan növeli árbevételét. Kezdetben csak háztartási gépekhez készítettek elektronikai
eszközöket, majd 2013-tól indult el

az autóipari beszállítás, a fénytechnikai termékek, aztán a tachográfok
gyártása. Az elmúlt öt évben megháromszorozták az elôállított termékek mennyiségét, hasonló ütemben
növekedett a dolgozói létszám, az
éves árbevétel pedig elérte a 70 millió eurót.
A gyôri üzem évente 15 millió
elektronikai terméket állít elô, a
mostani fejlesztéssel mintegy 30
százalékos növekedésre nyílik lehetôség. A termelési terület bôvítésével a dolgozói létszám is nô: a
jelenlegi 370 munkavállaló mellett
további 160 alkalmazottnak biztosítanak megélhetést a következô
években. A Melecs új csarnokában autóipari, ipari és háztartáselektronikai termékeket gyártanak
majd, a teljes kapacitás elérését
2018-ra tervezik, addigra állhat fel
a géppark és érheti el az alkalmazotti létszám az 530 fôt.
| melecs.com

MEREK: Kölcsönözni olcsóbb
Az elmúlt év végén átadták, január óta teljes
kapacitással mûködik a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) országos hálózatának harmadik logisztikai bázisa a
Gyôri Ipari Parkban, az Égerfa utcában. A szervezet az ehhez hasonló centrumokon keresztül teszi lehetôvé a házi gondozást segítô kellékek kölcsönzését. A gyôri központ egy 450
négyzetméter alapterületû épületben kapott
helyet. A raktárcsarnokot irodahelyiség, szociális blokk és szerelômûhely egészíti ki.
Mozgássérültek, tartósan betegek, hosszabb
rehabilitációra szorulók, balesetbôl, mûtétbôl
lábadozók, gondozásra szoruló idôsek és
gyerekek kölcsönözhetnek eszközöket a MEREK logisztikai centrumából — foglalta össze
tömören a kínálatot Parcsami Szilvia, a gyôri
központ vezetôje. A Szociális és Gyermekvédelmi Fôigazgatóság fenntartásában, az Emberi Erôforrások Minisztériuma szakmai irányításával mûködô intézmény a kölcsönzési
formával bárki számára elérhetôvé teszi azokat az eszközöket, melyek a nehéz idôszakokban is megkönnyítik a mindennapokat.
A tartósan mozgássérült emberek hosszú távon
kölcsönözhetnek berendezéseket az elektromos vagy mechanikus kerekes székektôl, az
elektromos mopedektôl az otthon ápoláshoz
szükséges személyes eszközökig. Sôt olyan
rámparendszerek is bérelhetôek a logisztikai
központban, melyekkel megvalósítható az ott-

honokban az utólagos akadálymentesítés.
Ezekbôl alumínium és mûanyag egyaránt elérhetô, s kül- és beltéren is használható. Számukra ugyancsak fontos szolgáltatás, hogy a bázis
szervizrészlegében a meghibásodott berendezések javíttatására is lehetôség van.
De természetesen — ahogyan azt Parcsami
Szilviától megtudtuk — a legnagyobb segítséget azoknak nyújtja a kölcsönzési lehetôség,
akik átmeneti jelleggel szeretnének igénybe
venni gyógyászati eszközöket. Elektromos
ágyak, kézi erô kiváltására alkalmas emelôk
(fürdetéshez vagy átüléshez), kapaszkodók,
mankók, szobai toalettek, vagy akár kádliftek
is megtalálhatóak a kínálatban, melyeket —
például egy balesetbôl, mûtétbôl gyógyulónak
— ily módon nem szükséges jelentôs összegért
megvásárolnia, hogy aztán amikor már nincs
rájuk szükség, valamelyik sarokban porosodjanak, hanem a kölcsönzés után visszavihetôek. Speciális tárgyak várják a raktárhelyiség
polcain a gondozásra szoruló idôseket, vagy
éppen a rászoruló gyerekeket, akik az idôk során kinövik azokat: a terápiás székek, járást
segítô vagy fejlesztô eszközök az életkornak
megfelelô nagyságúakra cserélhetôk. Persze
azok is találnak itt átmeneti segítséget, akik
csupán néhány napra szeretnék biztosítani
hozzátartozójuknak otthonukban azt az ellátást, melyet egyébként különbözô gondozási
intézményekben megkapnak.

A MEREK központjában a szolgáltatás rugalmasságára is figyelnek. A berendezések akár
egyetlen napra is kölcsönözhetôek, nincs kaució, a bérleti szerzôdés megkötéséhez csupán
személyi igazolványra és lakcímkártyára van
szükség. Az igényelt eszközt már aznap vagy
legkésôbb másnap kérésre házhoz viszik, a
bonyolultabbakat a helyszínen összeszerelik,
használatukat ismertetik a kliensekkel.
Parcsami Szilvia, a gyôri központ vezetôje hozzátette: az elmúlt idôszakban legnépszerûbbnek az
elektromos ágyak kölcsönzése bizonyult, de béreltek elektromos közlekedési eszközt, mankót,
szobai wc-t is. A szolgáltatást egyre többen ismerik meg Gyôrben, ám az ebben rejlô lehetôségeket még korántsem aknázták ki teljesen azok, akik
rászorulnak a gyógyászati, rehabilitációs higiéniai
eszközök tartós vagy átmeneti használatára.
| gurulo.hu
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Maltech: Dinamikus növekedést produkáltak
> | 1. oldalról
1975-ben alapították meg az osztrák Maltech
anyavállalatát, amely Ausztriában négy telephellyel rendelkezik, és kialakította érdekeltségeit
Szlovákiában és Magyarországon is. A magyar
leányvállalat, a Maltech Hungária Kft. Gyôrben
kezdte meg tevékenységét, ma azonban már
Debrecenben és Budapesten is rendelkezik telephellyel — mondta el a cég bôvülésérôl Rózsa
Zoltán ügyvezetô igazgató. A három telephely
földrajzi elhelyezkedése révén gyakorlatilag az
ország egész területén képesek gazdaságosan
és hatékonyan kiszolgálni a megrendelôket, ennek megfelelôen Gyôrtôl Szegedig, Szombathelytôl Szekszárdon keresztül Nyíregyházáig
megtalálhatóak partnereik. Az önjáró munkaállványok, dízel és elektromos meghajtású teleszkópos targoncák bérbeadásával és értékesítésével foglalkozó cég a JLG márka hivatalos képviselete, új és használt berendezésekkel egyaránt kiszolgálják a vásárlókat és a bérlôket. A
gyôri telephelyen szervizbázissal állnak a part-

nerek rendelkezésére, ahol a saját flotta szerelési igényei mellett a JLG márka garanciális szervizmunkáit, valamint kisebb részben külsôs javítási munkákat is végeznek. A bérbeadás, értékesítés és szerviz mellett szakszerû tanácsadással is segítik a megrendelôket.
Cégünk piaci versenyelônye egyrészt az említett
szervizszolgáltatás — egészítette ki Rózsa Zoltán
ügyvezetô igazgató —, másrészt hogy a megrendeléseket saját szállító jármûvekkel tudjuk teljesíteni. A partnereinkhez így olcsóbban, rugalmasabban jutnak el a bérbe vett berendezések.
A Maltech vezetô tevékenysége a bérbeadás,
az árbevétel 80 százaléka ebbôl a forrásból
származik, a berendezéseket és szolgáltatásokat elsôsorban építôipari kivitelezôk veszik
igénybe. Fô felhasználási terület a gyártócsarnokok, logisztikai központok építése, de az
emelôk, targoncák jó szolgálatot tesznek már
meglévô, magas épületekben végzett tevékenységek során is, legyen szó fényforrások
cseréjérôl, kábelezésrôl vagy éppen bôvítésrôl. A legnagyobb megrendelôk akár 18-20 gé-

pet is bérelnek, sokszor több hónapon keresztül. Az igények folyamatos növekedését jól
mutatja, hogy az elmúlt években 30-40 százalékkal sikerült növelni az árbevételt, a forgalom
2015-ben megközelítette az 590 millió forintot.
Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottak száma is nôtt, a vállalkozás jelenleg 16 munkatársnak biztosít megélhetést. A növekedés
egyrészt az ipari beruházások számszerû
emelkedésének köszönhetô, másrészt annak
a szemléletváltozásnak, hogy a kivitelezôk komolyan veszik a biztonsági és építéstechnológiai elôírásokat, így szükség van a Maltech
korszerû, megbízható eszközeire.
A gyôri telephely szervizrészlege jelenleg teljes
kapacitással mûködik, a növekvô forgalom pedig további leterhelést jelez elôre. Ezért a cég
menedzsmentje a közeljövôben ennek a tevékenységnek a megerôsítése érdekében tervezi a telephely bôvítését, ami egy nagyobb gépmosó terület létesítésével egészülne ki.
| maltech.com

VIVAKER: Tiszta üzlet a vevôi igények szerint
Idén tíz éve, hogy áthelyezte
székhelyét a Gyôri Ipari Parkba a
jövôre huszadik születésnapját
ünneplô VIVAKER Bt. A száz százalékban magyar tulajdonú cég
két egyéni vállalkozás egyesüléseként jött létre 1997-ben, s folyamatos fejlôdését a növekvô árbevétel, a foglalkoztatottak számának bôvülése, az egyre szélesebb
termékskála igazolja. A vevôi igények kielégítése érdekében idén
tavasszal jelentôsen bôvült a vállalkozás raktárkapacitása is.
A VIVAKER Bt. több lábon álló vállalkozás, az egyik fô üzletág a
tisztítástechnológiai termékek forgalmazása. Villányiné Varga Andrea, a cég egyik tulajdonosa elmondta: minden olyan higiéniai
termékkel és eszközzel rendelkeznek, melyeket egy vállalkozás
— legyen az ipari, kereskedelemi
vagy szolgáltatási ágazat —
mûködése során használhat. Az
üzletágon belül speciális terület a
vendéglátóipari fogyóeszközök
értékesítése. Amint azt Villányiné
Varga Andreától megtudtuk, ez a
2016 | június | www.ipgyor.hu

szegmens a HACCP-rendszerek
bevezetésével, a vevôi igények
megjelenésére reagálva alakult ki,
s mára az elôírások teljesítésének
valamennyi feltétele megteremthetô a VIVAKERNÉL megvásárolható termékek segítségével.
A vevôi igényekre való gyors reagálás egyébként is egyik erôssége
a vállalkozásnak. Ennek jegyében
kezdtek el a közelmúltban foglalkozni takarítógépek bérbeadásával
is. Kárpit- és szônyegtisztító berendezések kölcsönözhetôek, melyeket rugalmasan, rövid kiszállítási
határidôvel bocsátanak a megrendelôk rendelkezésére.
Ugyancsak újdonság a száz százalékban növényi alapanyagból készült takarítószerek forgalmazása.

A felhasználók egyre jobban figyelnek a környezetvédelmi szempontokra. A környezettudatos cégek
közül mind többen keresik ezt a teljesen lebomló termékcsaládot,
amely nemcsak a természetet védi,
de az emberi bôrt sem irritálja.
A higiéniai termékek forgalmazása széles körû szolgáltatási palettával párosul, a személyre szabott
tanácsadástól, a vevôszolgálaton
és garanciavállaláson keresztül a
helyszíni betanításig számos elemét vehetik igénybe a megrendelôk, aki között megtalálható a Renault és a Sole-Mizo is.
A cég másik oszlopa a fém csomagolóanyagok forgalmazása. Villányi
Tibor tulajdonos-cégvezetô elmondta: elsôsorban festékek, oldó-

szerek, vegyipari és veszélyes kémiai anyagok biztonságos tárolására, szállítására szolgáló fémdobozokkal, kannákkal állnak a vásárló
rendelkezésére. A rendeléseket
partnereik segítségével az ország
egész területén tudják teljesíteni, a
néhány száz darabos megbízásoktól
akár a több ezres igényekig. A vevôk
között megtalálhatóak az Ipari Park
cégei — például a PolyOne —, de rendszeresen vásárol a TVK, a Bosch és
a Strabag is a VIVAKERTÔL.
Az elmúlt évben közel 20 százalékkal nôtt a cég árbevétele, tavaly meghaladta a 200 millió forintot, s az induláshoz képest 4 fôrôl
7 fôre emelkedett a foglalkoztatottak száma is.
A vevôi igények generálták a telephelyen belül a raktárterület bôvítését, így tavasztól az eddigi 200
raklap helyett már 500 raklap árut
képesek tárolni. A kapacitás bôvülésével még rugalmasabban és
gazdaságosabban tudja kiszolgálni partnereit a VIVAKER Bt.
| vivaker.hu
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CHH: Complex services
CHH Machine Sales, Manufacturer and Technical
Service Provider Ltd. has strengthened its market
positions further recently. The company serves its
partners with an increasingly complex service
package. Experience shows clients are looking for
more complex services, from design through installation to follow-up. To provide a complex service
package an efficient professional background is
necessary, the costs of which must be covered by
the client at least in part, and making clients accept
that is a challenge for our sales managers.
A strategic project of CHH recently was the construction of a complete seed plant in the Mordvinian
Republic, Russia. In the green field investment the
Gyôr-based company produced machines, service
equipment and performed on-site installation.
Recently students from Vép and Pétervására visited
the site of the company for an open day, where they
were presented cutting edge equipment and technology used in agriculture. The students were welcomed
by managing directors Zoltán Horváth and Beatrix
Plevza, while the company staff showed them how
machines sold by CHH work in practice.

Maltech: Dynamic growth
Maltech Hungária Ltd. has
been developing dynamically for the past five years.
The company selling and
renting working platforms,
diesel and electric boom
lifts is the official representative of the JLG
brand, serving their customers with new and second-hand machines. Their
service basis is in Gyôr,
where besides repairing
their own fleet the warranty service of JLG products and also third party
repairs are performed.
The market advantage of
the company is on one
hand servicing, while on
the other hand they can

perform the orders with
their own vehicles, thus
the rented equipment reaches their partners cheaper and more flexibly.

mand is shown by a 30-40
per cent rise in sales revenues in the past few years,
sales reached 590 million
HUF in 2015.

The company’s management
is planning to extend the headquarters
by adding a bigger machine washing area.
The main activity of Maltech is renting, 80 per cent
of the sales revenue is generated here. The equipment and services are
mostly used by construction industry contractors.
The increase of the de-

The service division of the
Gyôr headquarters now
operates at full capacity,
thus the company’s management is planning to
extend the headquarters by
adding a bigger machine
washing area.

Melecs: A new production
hall was opened
The branch of Melecs
EWS GmbH in the Gyôr
Industrial park extended
its production area by
1500 sqm. With the new
hall just opened, instead
of the 2,700 sqm used so
far work is now done on
4,200 sqm. The plant had
been operating with full

capacity so far, however
due to the increasing volume of orders a significant capacity increase
was necessary.
The owners of the company
attended the opening ceremony, Bernhard Pulferer of
the management thanked
the managers and staff of
the Gyôr company their efforts. At the ceremony Szilveszter Tóvizi, the director
of the Gyôr plant gave an
overview of the develop-
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ment of the headquarters in
Hungary. He emphasized
that the present development is a milestone in the
life of the Gyôr team with a
symbolic significance, it is
the recognition of the hard
work of the past five years.
In the past five years, the
volume of the goods produced was tripled, the number
of employees increased to
a similar extent, while annual sales revenues reached
70 million EUR.
The Gyôr plant produces 15
million electronic products
each year, and with this development another 30 per
cent increase becomes
possible. By extending the
production area the number
of employees also increases, besides the present
370 employees 160 new
jobs will be created in the
next few years. In the new
hall of Melecs products will
be manufactured for the automotive industry, industrial
and home electronic use,
full capacity will be reached
by 2018, by then the machines can be ready, and by
then the number of employees may reach 530.

Weiss Hungaria: The manufacturing
area is expanding
Weiss Hungaria Ltd. has
had an open day at its
headquarters in the industrial park recently. The
event had a double objective: on one hand, employees of the companies
and their families were invited to participate at entertaining programmes, while
on the other hand the activities of the company
were presented to those
interested who arrived at
the plant as prospective
employees.
The company had over
two hundred guests on
this day. Not only employees and their families,
but those, who were interested in the activities of
the company and open

positions as possible future
employees. Quite a few
people were interested in
the details of the operations of the plant, there
were guests even from
Slovakia, and in addition,
two companies interested
in making supplier partnership also appeared on the
open day. The success of
the event is shown by the
fact that from the guests a
machine setter and a project engineer joined the
Weiss Hungaria team.
The members of the owner
Weiss family were also
present at the event, where
they announced that a
new manufacturing hall is
going to be built from
autumn in Gyôr, at the

headquarters in the industrial park. On the 15
thousand sqm estate purchased earlier a 3500
sqm manufacturing hall
will be built, with a manufacturing area of two thousand sqm, and on the
other parts there will be
warehousing and logistic
facilities. The costs of the
project will reach almost
1.8 million EUR according
to prior calculations, works
start this autumn, and the
new unit is to be ready in
spring, 2017. The development will be accompanied by the creation of
new jobs, the number of
employees of Weiss Hungaria will probably increase
by 15.
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Melecs: Es wurde eine neue
Fertigungshalle eingeweiht

CHH: Komplexe Dienstleistung
Die Marktposition der Fa.
CHH
Gépkereskedô,
Gyártó és Mûszaki Szolgáltató Kft. (CHH Maschinenhändler, Maschinenbau und Technische Dienstleistungs GmbH) ist in
dem vergangenen Zeitraum noch stärker geworden. Ihre Kunden werden
immer mehr mit einem
komplexen Dienstleistungspaket bedient. Es
wird beobachtet, dass immer mehr die komplexen
Dienstleistungen von den
Kunden angefragt sind.
Der Arbeitsablauf erfolgt
von der Planung über die
Installation hinaus, bis zur
Kundenpflege. Damit das
volle Dienstleistungspaket
geleistet werden kann, ist
aber auch ein geeigneter,
fachlicher Hintergrund erforderlich, dessen Kosten
zum Teil durch den Kunden bezahlt werden müssen. Das von den Kunden
akzeptieren zu lassen, bedeutet eine Aufforderung
für die Vertriebsmitarbeiter.
Ein erhebliches Projekt

aus den letzten Zeiten der
CHH war eine Investition,
im Laufe dessen die Firma
am Aufbau eines kompletten Saatgutbetriebes in
der Mordwinische Republik in Russland Teil genommen hat. Im Rahmen
der „Grüne Wiese”-Investition hatte die Gyôrer Firma die Aufgabe, die Maschinen und Anlagen herzustellen, und an Ort und
Stelle zu installieren.
Im Rahmen des am Standort der Firma veranstalteten Fachtages konnten die
Schüler aus Vép und Pétervására die in der Landwirtschaft verwendeten,
modernsten Anlagen und
Technologie kennenlernen.
Die Schüler wurden von
Frau Beatrix Plevza und
vom Herrn Zoltán Horváth,
der Geschäftsleiterin und
dem Geschäftsleiter der
Firma begrüßt. Die praktischen Funktionen der von
der CHH vertriebenen
Maschinen wurden ihnen
durch die Mitarbeiter des
Unternehmens dargestellt.

Die Produktionsgrundfläche des Standortes im Industrigebiet Gyôr der Fa.
Melecs EWS GmbH. wurde
um 1500 m² erweitert.
Dank der neulich übergebenen, neuen Halle, erfolgt
die Produktion in kurzem
auf einer Grundfläche von
4.200 m², anstatt der
bisherigen 2.700 m².
Das Werk arbeitete bis jetzt
mit einer vollen Belastung.
Die steigenden Bestellungen können in der Zukunft
nur dann erfüllt werden,
wenn die Kapazität erheblich erweitert wird.
An der Einweihveranstaltung nahmen die Inhaber
der Gesellschaft teil. Einer
von ihnen, Herr Bernhard

hat ihr Dank den Mitarbeitern und der Führungskräfte
zum Ausdruck gebracht.
Herr Szilveszter Tóvizi, Geschäftsführer des Gyôrer
Werks, hat einen Überblick
über die Entwicklung des
Standortes in Ungarn gegeben. Es wurde betont, dass
diese, jetzige Entwicklung
ein Meilenstein im Leben
der Gyôrer Mannschaft ist:
sie hat eine symbolische
Bedeutung, sie ist eine
Anerkennung der harten Arbeit in den letzten 5 Jahren.
Das Gyôrer Werk stellt jährlich 15 Millionen Stk. elektronische Produkte her.
Durch diese Entwicklung
ist es möglich, einen Anstieg von 30% zu errei-

chen. Mit der Erhöhung der
Produktionsgrundfläche
paralell steigt auch die Mitarbeiteranzahl: neben den
jetzigen 370 Mitarbeitern
ist es geplant, in den
nächsten Jahren für weitere 160 Personen Existenz
zu schaffen. In der neuen
Halle der Melecs werden
Produkte für die Fahrzeugherstellung und Produkte
für die Industrie und Haushaltselektronik hergestellt.
Die volle Kapazität wird,
wie geplant, bis 2018 erreicht werden. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte der
Maschinenpark aufgebaut
werden, und die Mitarbeiteranzahl die 530 Personen
erreichen.

Maltech: Dynamischer Anstieg
Die Fa. Maltech Hungária Kft. erlebte in den
letzten 5 Jahren eine dynamische Entwicklung. Die Firma, als eine offizielle Vertretung
der JLG, beschäftigt sich mit Leihen und
Vertrieb von selbstangetriebenen Arbeitsbühnen, ferner Gabelstaplern mit Vorschub
und mit Diesel- und Elektroantrieb. Die Kunden werden sowohl mit neuen als auch
mit gebrauchten Anlagen bedient. Den
Kunden steht ein Servicebasis am Standort
Gyôr zur Verfügung, wo neben den Reparaturanforderungen der eigenen Flotte sowohl die Garantie-Reparaturen für die JLG,
und zum kleineren Teil als auch die Reparaturarbeiten für fremde Firmen geleistet
werden. Der geschäftliche Vorrang der Fir-

ma besteht darin, dass sie einerseits eine
eigene Servicedienstleistung anbieten
kann, anderseits können die Lieferungen
mittels eigenen Tranportmitteln erfüllt werden. Die Leihanlagen können den Kunden
dadurch günstiger und flexibler zur Verfügung gestellt werden.
Die Generaltätigkeit der Maltech ist das
Leihen. Der Umsatz im Jahr 2015 war
knapp 590 Millionen Ft.
Der Servicewerkstatt des Standortes Gyôr
arbeitet momentan mit vollem Dampf, deshalb hat die Geschäftsleitung der Firma vor,
in der nahen Zukunft den Standort zu erweitern, was mit dem Aufbau einer Maschinenreinigungsstation ergänzt würde.

Weiss Hungaria: Die Produktionsgrundfläche wird erweitert
Neulich wurde der Tag der
offenen Tür am Standort
im Industriepark Gyôr der
Fa. Weiss Hungaria Kft.
(GmbH)
veranstaltet.
Durch die Veranstaltung
wurde ein Doppelziel angestrebt: einerseits den
Mitarbeitern und ihrn Familienmitgliedern amüsante Unterhaltungsprogramme anzubieten, anderseits den interessierten Besuchern des Werks,
den potenziellen, künftigen Mitarbeitern die Tätigkeit der Firma bekannt zu
machen. Insgesamt über
200 Gäste wurden von der

Firma an diesem Tag
empfangen: diesmal nicht
nur die Mitarbeiter und deren Familienmitglieder,

chern interessierten sich
für die Einzelheiten des
Betreibens des Werks,
auch einige Gäste aus der

Die Familie Weiss
die angekündigt haben, dass im Herbst
der Aufbau einer neuen Halle
im Industriepark Gyôr gestartet wird.
sondern auch die Intessierten, die sich als potenzielle künftige Mitarbeiter für
die Tätigkeit des Unternehmens und für die offenen Positionen interessieren. Viele von den Besu-
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Slowakei kamen an. Sogar zwei Firmen, die sich
eine Zulieferantpartnerschaft angestrebt haben,
sind an dem Tag der offenen Tür erschienen. Die
Wirksamkeit ist dadurch

nachgewiesen, dass sich
von den Besuchern ein
Maschinenbediener und
auch ein Projektingenieur
der Mannschaft er Weiss
Hungaria angeschlossen
haben.
Auch die Mitglieder der Familie Weiss waren bei der
Veranstaltung anwesend,
die angekündigt haben,
dass im Herbst der Aufbau
einer neuen Halle im Industriepark Gyôr gestartet
wird. Auf dem früher gekauften Grundstück von
15.000 m² wird eine Halle
mit einer Grundfläche von
3.500 m², mit einer Pro-

duktionsfläche von 2.000
m² gebaut werden, der
Rest ist für Lager- und Logistikaufgaben geplant.
Die Investitionskosten betragen auf Grund der Vorkalkulationen ca. 1.8 Millionen Euro. Die Arbeit wird im
Herbst dieses Jahres angefangen; das neue Objekt
kann voraussichtlich ab
Frühling 2017 in Besitz genommen werden. Die Entwicklung nimmt auch eine
Erhöhung der Mitarbeiteranzahl mit. Die Anzahl der Angestellten der Weiss Hungaria könnte um 15 Personen
erhöht werden.
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Rozmaring:
Virágzó vállalkozás
Az 1995-ben alakult, csiszolóanyagok nagykereskedelmével foglalkozó Rozmaring Hungária Kft.
2002-ben telepedett le az Ipari
Parkban. A világgazdaság egészét
érintô recesszió ezt a céget is érzékenyen érintette, a nehéz idôszak után azonban ismét sikerült
évrôl évre mintegy tíz százalékkal
növelni a forgalmat. A területi képviseleti szervezet átalakítása a vállalkozás egyik aktuális feladata,
szeretnének még szorosabb kapcsolatot kiépíteni partnereikkel.
A Rozmaring Hungária Kft. két
ügyvezetô igazgatója, Ivány Attila
és Stermenszky Zoltán a forgalmazott termékek kiváló minôségében és a vevôknek nyújtott
szolgáltatások magas színvonalában látja az üzleti siker garanciáit.
Az értékesített termékek minôségére garanciát jelentenek azok a

számára megfelelôt a vásárlók. Ha
mégsem lenne éppen olyan csiszolóanyag, éppen akkor, amikor a
megrendelô keresi, úgy a cég szolgáltatásai segítenek. Egyedi megrendelések alapján vállalják a raktári készleten, katalógusban nem
szereplô méretû és minôségû csiszolótermékek gyártását, végtelenítését, és aki igényli, annak mûszaki és kereskedelmi szaktanácsadással is szolgálnak.
A forgalmazott termékeket közvetlenül a gyártótól vásárolják, az
áru 90 százalékát raktárról 24
órán belül kiszállítják a megrendelôhöz. A ipar minden szegmensében — az autóipartól a faiparon keresztül az üvegiparig — használják
csiszolóanyagaikat.
Stermenszky Zoltán ügyvezetô
igazgató elmondta: kezdetben fôként viszonteladókon keresztül juttatták el termékeiket a vevôkhöz.
Közvetlen kapcsolatok
Aztán fokozatosan kiépítették
építésére törekszenek
területi képviselôi
az üzleti partnerekkel
hálózatukat, s
ma már az árbecégek, melyek csiszolóanyagait vétel fele-fele arányban osztozik a
kizárólagos joggal forgalmazzák kétféle értékesítési csatorna teljeMagyarországon. Ilyen a jó nevû sítményén. Jelenleg a cég vezetése
két cseh partner, a Tyrolit CEE Rt. éppen a területi képviselôi szervezet
(a Swarovski csoport tagja) és az megerôsítésén, kiszélesítésén fáraUrdiamant Kft., valamint az olasz dozik, mert szeretnének partnereikImperial Abrasivi Rt.
kel minél közvetlenebb kapcsolatot
Az Ipari Parkban található telephely kiépíteni és fenntartani. Ettôl a straraktárának polcain végignézve tégiától nemcsak a vevôi elégedettaligha létezik olyan formájú, szem- ség növekedésére, de a forgalom
csefinomságú, anyagú csiszoló- emelkedésére is számítanak.
anyag, szalag, korong vagy tárcsa,
amelybôl ne találnának a maguk | rozmaring.hu
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Nemak: Vonzóvá kell
tenni a munkahelyet
A Gyôri Ipari Parkban mûködô
vállalkozások számára manapság az egyik legnagyobb kihívás
a szakképzett munkaerô, illetve
az utánpótlás biztosítása. A Nemak Gyôr Kft. gyakorlata ezen a
területen jó példa a hasonló feladatok elôtt álló cégek számára,
ezért érthetô, hogy a Professio
Fémipari és Szakképzési Klaszter
rendezvényén éppen ôk számoltak be a duális képzéssel kapcsolatos gyakorlatukról, s a Nemaknál tettek látogatást a meghívott
résztvevôk.
A Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter megállapodást kötött a Dél-Dunántúli Gépipari
Klaszterrel, s az egyezmény aláírásának apropóján üzemlátogatással egybekötött szakképzési
egyeztetést szervezett az Ipari
Parkban. A szakmai rendezvény
keretében Rendesi János tanácsadó tartott elôadást a vállalat duális felsôfokú képzés során szerzett gyakorlati tapasztalatairól.
Rendesi János elmondta: a duális
képzés megszervezése kulcskérdés a szakképzett munkaerôutánpótlás biztosítása érdekében.
Azt azonban tudomásul kell venni, hogy az eredmények eléréséhez komoly erôfeszítésre van
szükség a cégek részérôl. A duális képzésben részt vevô hallgatókért tenniük kell a vállalkozásoknak. A diákokra mint vevôkre kell
tekinteni, és ennek megfelelôen
szükséges kialakítani a stratégiát.
Ehhez a Nemak esetében is
szemléletváltásra volt szükség, a
kommunikációt, a humán erôforrás menedzsmentet és a termelési egységekkel való kapcsolattartást illetôen is. A részlegeknek
hosszú távon, közösen kell gon-

dolkodniuk és cselekedniük, s el
kell fogadniuk, hogy az eredmények bizony csak 2-3 év múlva
jelentkeznek.
A tanácskozáson Horváth Szabolcs, a Professio Klaszter elnöke
megerôsítette: a képzési rendszerek kialakításához forrásallokációra, befektetésre van szükség, és
az információk átadására azokat
a korszerû kommunikációs csatornákat kell igénybe venni, amit a
fiatalok is használnak.
Az elôadásokat követôen a résztvevôk gyárlátogatáson vehettek
részt a Nemak Gyôr Kft.-nél, majd
a program az együttmûködési
megállapodás aláírásával folytatódott. A dokumentum szerint a
Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter és a Dél-Dunántúli
Gépipari Klaszter a következô
területeken mûködik együtt a jövôben: szakmunkástanulók részére alapított Jerfy ösztöndíj
odaítélése, klaszter szakmai verseny koncepció megvalósítása,
gyakorlati oktatók képzési pilot
program indítása, mesterképzés
és vizsgáztatás tapasztalatainak
átadása, szakkörök indítása és
mûködtetése, pályaorientációs
film készítése, felsôfokú duális
képzési tapasztalok megosztása,
valamint nyári táborok és térségi
szakképzési kerekasztal-megbeszélések szervezése.
A klaszterek együttmûködésének
célja, hogy a tagvállalataik kapcsolatai révén erôsödjön az
együttmûködés a szakképzés területén, és a hosszú távon eredményesebb legyen a szakképzett munkaerô utánpótlásának
biztosítása.
| nemak.hu
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Weiss Hungaria: Tovább bôvül a gyártóterület
> | 1. oldalról
A Weiss Hungaria Kft. dolgozóit és
azok családtagjait színes programok várták a vállalat nyílt napján.
Elsôsorban a gyerekek kedvében
igyekezett járni a cég vezetése,
számukra ugrálóvár, kézmûves
foglalkozások, íjászverseny és
elektromos kisautók nyújtottak remek szórakozási lehetôséget. Játékos formában a termelés folyamatába is betekinthettek, hiszen

ezen a napon különleges fröccsöntött formák kerültek le a gépsorról,
melyeket maguk a gyerekek össze
is állíthattak a helyszínen.
Összesen több mint kétszáz érdeklôdôt látott vendégül a cég
ezen a napon, akik között ezúttal
nemcsak a munkavállalók és hozzátartozóik jelentek meg, hanem
azok az érdeklôdôk is, akik lehetséges munkavállalóként érdeklôdtek a vállalat tevékenysége és
a nyitott pozíciók iránt. Derdák Já-

nos ügyvezetô igazgató elmondta: a kezdeményezés sikeresnek
bizonyult, hiszen jó néhány
érdeklôdô volt kíváncsi a gyár
mûködésének részleteire, még
Szlovákiából is érkeztek vendégek, sôt két beszállítói partnerség
kialakítására törekvô cég is megjelent a nyílt napon. Ennek a csoportnak külön gyárlátogatást
szerveztek, az üzemlátogatás során igyekeztek minden kérdésre
válaszolni. Az eredményességet

A Weiss Hungaria Kft. igényes, magas funkcionális igényeknek
megfelelô mûszaki fröccsöntött mûanyag alkatrészek gyártására és
ezek összeszerelésére specializálódott. A vállalkozás alapvetô
célkitûzése, hogy a vevôi igényekhez és a gyorsan változó piaci viszonyokhoz maximálisan alkalmazkodva megtalálják és megvalósítsák a partnereik számára legoptimálisabb, leggazdaságosabb és a
legmagasabb minôséget eredményezô gyártási folyamatot, a termék- és szerszámkonstrukció kialakításától kezdve az alapanyag kiválasztásán át a folyamatos minôség-ellenôrzés mellett folyó gyártásáig. A modern gépparknak és kiemelkedô szaktudással rendelkezô munkatársaknak köszönhetôen biztosítják, hogy partnereikhez
hosszú távon és megbízhatóan a mindenkori legmagasabb mûszaki
színvonalon lévô mûanyag alkatrészek, mûanyag alkatrészeket tartalmazó termékek kerüljenek. A hôre lágyuló mûszaki mûanyagokból
készült termékeket a személy- és haszongépjármûgyártás, a fékrendszer- és gépgyártás, a rögzítéstechnika, a kommunikációs
technika, az elektrotechnika és a háztartási gépgyártás számára
szállítják.

jelzi, hogy már a nyílt napot követô héten megkezdôdtek a tárgyalások két leendô dolgozóval: egy
gépbeállító és egy projektmérnök
is csatlakozott a Weiss Hungaria
csapatához.
A nyitott kapuk napján ott volt a három tulajdonos, akiket családtagjaik is elkísértek Magyarországra.
Az anyavállalat ebben az évben
ünnepli alapításának 70. évfordulóját, ebbôl az alkalomból születésnapi tortával kedveskedtek a
Weiss családnak a gyôriek. Ezt az
alkalmat ragadták meg a tulajdonosok arra, hogy hivatalosan is
bejelentsék: új üzemcsarnokkal
bôvítik a magyar gyárat. A korábban már megvásárolt, 15 ezer
négyzetméteres telekre 3500 négyzetméteres csarnok épül, kétezer
négyzetméteres gyártóterülettel, a
többi részen pedig raktározási és
logisztikai feladatokat látnak el. A
beruházás költsége az elôzetes
kalkulációk szerint közel 1,8 millió
euró lesz, a munka idén ôsszel indul, és várhatóan 2017 tavaszán
vehetik birtokba az új egységet. A
fejlesztéssel létszámnövekedés is
jár, 15 fôvel nôhet a Weiss Hungaria alkalmazottainak száma.
| weiss-hungaria.hu

CHH: Komplex szolgáltatás
> | 1. oldalról
A CHH Gépkereskedô, Gyártó és Mûszaki Szolgáltató Kft. Ipari Parkban található telephelyén
Véprôl és Pétervásáráról érkezett diákok szakmai nap keretében ismerkedhettek meg a mezôgazdaságban alkalmazott legkorszerûbb berendezésekkel és technológiákkal. A gyerekeket Horváth Zoltán és Plevza Beatrix, a cég
ügyvezetôi köszöntötték, a vállalkozás munkatársai pedig megmutatták, hogyan mûködnek a
gyakorlatban a CHH által forgalmazott gépek.
Plevza Beatrix elmondta: az ilyen rendezvények
nagyon fontosak, hiszen a diákok tanulmányaik
során megismerkednek azokkal az eszközökkel, melyeket a vetésnél, a földmunkánál, a betakarításnál használnak, azonban alig tudnak
valamit arról, mi történik a maggal az aratás
után. Itt megismerkedhetnek a vezetô, elôremutató technológiákkal, képet kaphatnak arról, milyen magfeldolgozó technológiát használhatnak az iskola elvégzése után, amikor a szakmájukban elhelyezkednek. A Mezôgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége
által meghirdetett mezôgépész kampány célja,
hogy emelje a szakma presztízsét és a fiatalok
2016 | június | www.ipgyor.hu

számára megmutassa: szükség van mezôgépészekre, akik jól fizetô állásokat találhatnak
ezen a szakterületen. A bemutató napon részt
vevô diákok érdeklôdôek, motiváltak voltak, s a
szakma megszerzése után vevôként, megrendelôként potenciális partnerei lehetnek a CHH-nak.
Fiatalok egyébként a nyári hónapokban is dolgoznak majd a cégnél, a Lukács- és a Jedlikiskola diákjait fogadják, akik a teljes kapacitással mûködô gyártó részlegben szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat.
A gépbeszerzési pályázatok megjelenésével
megnôtt az igény az ajánlatok elkészítésére, a
tervezéssel foglalkozó csapat teljes erôbedobással dolgozik. Jó hír, hogy az Agrex olasz
márka képviseleti jogának megszerzésével
bôvült a vállalkozás termékskálája, a felmerülô
igényeket egy új termékkel, mobil szárítógéppel is ki tudják elégíteni. A tapasztalat az, hogy
a megrendelôk egyre inkább a komplex szolgáltatásokat keresik, a tervezéstôl a telepítésen keresztül az utógondozásig tart a munkafolyamat. A teljes szolgáltatási csomag biztosításához persze megfelelô szakmai háttér
szükséges, aminek költségeit részben a vásárlónak kell megfizetnie, s ennek elfogadtatása

kihívást jelent az értékesítéssel foglalkozó
munkatársak számára.
A CHH egyik kiemelt projektje a közelmúltból
az a beruházás volt, melynek során komplett
vetômagüzem létesítésében vettek részt az
oroszországi Mordvin Köztársaságban. A
zöldmezôs beruházás keretében a gépek, kiszolgáló berendezések elôállítása és a helyszíni összeszerelés adott feladatot a gyôrieknek.
Plevza Beatrix ügyvezetô kiemelte: fejlôdô, nyitott piacról van szó, mely igényli a korszerû
technológiák importját, így további piaci
lehetôségeket látnak az együttmûködésben.
| chh.hu
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Borsodi: Mûvészeti támogatás
A Borsodi Mûhely Kft. példamutató tevékenységet
folytat a társadalmi felelôsségvállalás területén is:
rendszeresek a vállalatnál
a szervezett véradások, jelentôs támogatást biztosítanak különbözô intézmények, szervezetek részére,
sok segítséget nyújtanak
gyerekeknek, sportolóknak
és persze a mûvészetek
képviselôinek is. Ez utóbbira szép példa annak a
TAPS-díjnak a megalkotása, melyet minden évben a
Gyôri Nemzeti Színház
mûvészei vehetnek át a közönség szavazatai alapján.
A szervezôk sokáig gondolkoztak azon, milyen is
lehetne a tárgyiasult TAPSdíj. Mi az a forma, amely
kifejezi, hogy a megyei
mûvészeti intézmények
legjobbjai közül kik az elmúlt évad nagy kedven-

cei? Végül egy egyszerû
és mégis kifejezô megoldás mellett döntöttek: a
TAPS-díj a tökéletesség
gömbje lett. Magának a
formának az elkészítését
pedig azokra bízták, akik
részt vállaltak az elismerés
létrehozásában, és akik a
gyártásban a legprofibb
munkát végezhetik. „Olyan
díjat szerettünk volna készíteni, amely ötven, száz
év múlva is ugyanazt a mi-

nôséget fejezi ki, amelyet a
TAPS-díj jelent” — nyilatkozta korábban Borsodi László, a Borsodi Mûhely Kft.
ügyvezetô igazgatója, aki a
megszokott segítôkészséggel állt a kezdeményezés
mellé. A cég támogatásának köszönhetôen évrôl
évre kiemelkedô minôségû
díjat vehetnek át a gyôri közönség kedvencei.
| borsodimuhely.hu

Vill-Korr: Mindszenty-emlékérem
A Gyôri Ipari Parkban mûködô Vill-Korr Kft.
tulajdonosa és ügyvezetô igazgatója,
Gasztonyi László kapta idén a Mindszentyemlékérmet, amelyet Lezsák Sándor, a
Mindszenty Társaság elnöke adott át a Vas
megyei Csehimindszenten. A kitüntetést a
szervezet azoknak ítéli oda, akik a névadó
példáját követve munkásságukkal mások
és az ország javát szolgálják.
A Gasztonyi László által irányított, köztéri
és ipari villamos hálózatok építésével, felújításával, a technológiai és épület-villanyszereléssel, illetve építmények és városrészek díszkivilágításával foglalkozó Vill-Korr
Kft. kis családi vállalkozásként indult. Mára egy több milliárd forint árbevételû vállalkozássá fejlôdött. Gasztonyi László mindig fontosnak tartotta, hogy támogasson

egyházközségeket, egyházi közösségeket céljaik megvalósításában. Számos
köztéri szobor felállítását, illetve templomok villanyszerelési, világítási, díszkivilágítási munkáit támogatták, végezték el. Többek között a csehimindszenti templom
világítási korszerûsítése is a vállalatnak
köszönhetô.
Vallásos családból származom — nyilatkozta az átadás alkalmából az ügyvezetô
igazgató. — A támogatásokkal egyrészt
szeretném kifejezni, hogy hová is tartozom, illetve szeretnék példát is mutatni
más vállalatok vezetôinek. Ha ôk is támogatnak hasonló célokat, akkor ez az ország sokkal szebb és boldogabb lesz.

Hírpark
A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
megrendelésére májusban elvégezték
az aktuális munkákat a park területén.
Az idei szezonban már három alkalommal történt teljes körű fûnyírás és
az utak, járdák karbantartási feladatainak ellátására is figyelmet fordítottak.
A parkot fenntartó kft. a terület további
fejlesztésére pályázati forrást szeretne igénybe venni.
Ezekrôl a témákról számolt be a Parkpress állandó
rovatában Görög Tibor, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park
Kft. ügyvezetô igazgatója.

Útkarbantartási munkák
A friss aszfaltfoltok jelzik az Ipari Parkban, hogy a területet
mûködtetô Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. megrendelésére a vállalkozók elvégezték a kátyúzási munkákat az utakon. A gyôri gazdaság szívének számító Ipari Parkban
nagy igénybevételnek vannak kitéve a belsô utak, így minden évben akadnak javítani valók, annak érdekében, hogy
az itt letelepedett cégek közlekedési nehézségek nélkül
mûködtethessék logisztikai egységeiket. A szállítmányok
zavartalan érkeztetésének és indításának alapvetô feltétele a karbantartott úthálózat. A kivitelezô nem csupán az elmúlt idôszakban
keletkezett kátyúkat töltötte fel aszfalttal, de több
helyen kijavították a leszakadt víznyelôket és a sérült járdaszakaszokat is.

Pályázat
A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. pályázati forrást kíván
szerezni az iparterület fejlesztésére, az ehhez szükséges
dokumentációs anyagot eljuttatták a kiíró szervezet részére.
Amennyiben sikeres lesz a pályázat, útépítésekre és teljes
közmûépítésre, valamint szûrô- és szikkasztó tavak létesítésére áll rendelkezésre mintegy 400 milliós forrás, melyet a
kft. több mint 300 millió forintos önrésze egészít ki. A tervezés és a megvalósításhoz szükséges rendezési terv módosítása jelenleg is zajlik. A tervek szerint az Ipari Parkban
újabb 15 hektáron alakítanak ki különbözô méretû értékesíthetô telkeket. A munka 2017 elején kezdôdhet, az értékesítés pedig ugyanezen esztendô III. negyedévében indulhat.

| villkorr.hu

Zöldterületek gondozása
Az Ipari Park közlekedési útvonalainak karbantartásával párhuzamosan elvégezték a park zöldterületein az elsô fûnyírást is. A csapadékos idôjárás miatt ezt azóta már
kétszer megismételték a park teljes
területén, egy-egy körben a gépek
több mint 160 ezer négyzetméter felületen dolgoztak. A növények kordában tartása egészen a téli hónapokig visszatérô feladat. Az idôjárás nagyban befolyásolja a fû növekedési intenzitását, volt olyan év, amikor öt alkalommal kellett füvet kaszálni a park teljes területén. A munkálatok folyamatosan zajlanak, a megbízott alvállalkozó munkatársai idôrôl
idôre feltûnnek a park területén.

