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Parkpress

Melecs: Új üzemcsarnokot avattak
A Melecs EWS GmbH Gyôri Ipari
Parkban mûködô fióktelepe 1500 négy-
zetméterrel 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

Weiss Hungaria:
Bôvül a gyártóterület
Nyílt napot tartott nemrégi-
ben az Ipari Parkban lévô
telephelyén a Weiss Hun-
garia Kft. A rendezvénynek
kettôs célja volt: egyrészt
szórakoztató programokkal
várták a cégnél dolgozókat
és családtagjaikat, más-
részt bemutatták tevékeny-
ségüket azoknak az érdek-
lôdôknek, akik potenciális

CHH: Komplex szolgáltatás
A CHH Gépkereskedô, Gyártó és Mûszaki
Szolgáltató Kft. az elmúlt idôszakban tovább
erôsítette piaci pozícióit. Partnereit egyre in-
kább komplex szolgáltatási csomaggal szol-
gálja ki, a tavalyi évben kialakított gyártó -
egységét teljes kapacitással mûködteti, a
külpiaci nyitás jegyében pedig az oroszor-
szági Mordvin Köztársaságban zöldmezôs
beruházásként vetômagüzem építésében
vett részt. A céggel a közelmúltban azok a di-
ákok is megismerkedhettek, akik a Legyél te
is MezôgépÉSZ! országos szakmai vetélke-
dôsorozaton kiváló teljesítményt nyújtottak.

> | 7. oldal

Maltech: Dinamikus
növekedés
Dinamikusan fejlôdött az
utóbbi öt esztendôben a
Maltech Hungária Kft. Az Ipa-
ri Parkban 2004-ben letele-
pedett, osztrák családi tulaj-
donban lévô, önjáró munka-
állványok, targoncák bérbe -
adásával és értékesítésével
foglalkozó vállalkozás a szer-
vizterület bôvítését tervezi.

> | 3. oldal

jövendôbeli munkavállaló-
ként érkeztek a gyárba. Ott
voltak az eseményen a tu-
lajdonos Weiss család tag-
jai is, akik bejelentették:
ôsszel megkezdôdik egy
új üzemcsarnok építése
Gyôr  ben, az ipari parki te-
lephelyen. 

> | 7. oldal

eddig is teljes kihasználtsággal mû -
ködött, a növekvô megrendeléseknek
azonban a jövôben már csak úgy tud-
nak eleget tenni, ha jelentôsen bôvítik
kapacitásukat.

> | 2. oldal
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A csarnokavató ünnepségen részt
vettek a társaság tulajdonosai, kö-
zülük Bernhard Pulferer tolmácsolta
köszönetét a gyôri gyár vezetôinek
és dolgozóinak. Bernhard Pulferer
elmondta: osztrák üzemei után
Gyôrben alapította a vállalat 2010-
ben negyedik termelôhelyét. A 900
embert foglalkoztató cég négy
szegmens számára fejleszt és
gyárt csúcstechnológiát képviselô
elektronikai berendezéseket: a ház-
tartási elektronika, az autóipar, a
kommunikáció és a világítástechni-
ka területén szolgálja ki partnereit
kiemelkedô minôségû, innovatív
termékeivel. A sajtó képviselôi
meg tudhatták azt is, hogy a cég-
csoportnak az ausztriai Siegendorf-
ban, Linzben, Bécsben, Lenzing-
ben, valamint a cseh Teplicében és
a kínai Wuxiban van még telephe-
lye. Bernhard Pulferer megerôsítet-
te, a gyôri üzem kapacitásának nö-

Melecs: Elkészült az új üzemcsarnok

Az elmúlt év végén átadták, január óta teljes
kapacitással mûködik a Mozgássérült Embe -
rek Rehabilitációs Központja (MEREK) orszá-
gos hálózatának harmadik logisztikai bázisa a
Gyôri Ipari Parkban, az Égerfa utcában. A szer-
vezet az ehhez hasonló centrumokon keresz-
tül teszi lehetôvé a házi gondozást segítô kel-
lékek kölcsönzését. A gyôri központ egy 450
négyzetméter alapterületû épületben kapott
helyet. A raktárcsarnokot irodahelyiség, szo -
ciális blokk és szerelômûhely egészíti ki.
Mozgássérültek, tartósan betegek, hosszabb
rehabilitációra szorulók, balesetbôl, mûtétbôl
lábadozók, gondozásra szoruló idôsek és
gyerekek kölcsönözhetnek eszközöket a ME-
REK logisztikai centrumából — foglalta össze
tömören a kínálatot Parcsami Szilvia, a gyôri
központ vezetôje. A Szociális és Gyermekvé-
delmi Fôigazgatóság fenntartásában, az Em-
beri Erôforrások Minisztériuma szakmai irá -
nyításával mûködô intézmény a kölcsönzési
formával bárki számára elérhetôvé teszi azo-
kat az eszközöket, melyek a nehéz idôszakok-
ban is megkönnyítik a mindennapokat.
A tartósan mozgássérült emberek hosszú távon
kölcsönözhetnek berendezéseket az elektro-
mos 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-

MEREK: Kölcsönözni olcsóbb

velése miatt Ausztriában nem kell
számítani létszámleépítésre.
Az ünnepségen Tóvizi Szilveszter, a
gyôri gyár igazgatója adott áttekin-
tést a magyarországi telephely fejlô-
désérôl. Kiemelte: a mostani fejlesz-
tés mérföldkô a gyôri csapat életé -
ben, szimbolikus jelentôséggel bír,
az elmúlt öt év kemény munkájának
elismerése. A ko rábban az Ipari
Parkban mûködô, elektronikai esz-
közök gyártásával foglalkozó cégek

kivonulása után új tulajdonosokkal
és új stratégiával indult el az a mun-
ka, melynek gyümölcse a bôvítés. A
magasabb hozzáadott érték elôállí-
tásának, a kompetenciák erôsítésé-
nek, az innováció elôtérbe helyezé-
sének köszönhetôen a gyôri egy-
ség kez detektôl fogva nye re séggel
mû kö dik, és folyamatosan növeli ár-
bevételét. Kezdetben csak háztartá-
si gépekhez készítettek elektronikai
eszközöket, majd 2013-tól indult el

az autóipari beszállítás, a fénytech-
nikai termékek, aztán a tachográfok
gyártása. Az elmúlt öt évben meg-
háromszorozták az elôállított termé-
kek mennyiségét, hasonló ütemben
növekedett a dolgozói létszám, az
éves árbevétel pedig elérte a 70 mil-
lió eurót.
A gyôri üzem évente 15 millió
elektronikai terméket állít elô, a
mostani fejlesztéssel mintegy 30
százalékos növekedésre nyílik le-
hetôség. A termelési terület bôvíté-
sével a dolgozói létszám is nô: a
jelenlegi 370 munkavállaló mellett
további 160 alkalmazottnak bizto-
sítanak megélhetést a következô
években. A Melecs új csarnoká-
ban autóipari, ipari és háztartás-
elektronikai termékeket gyártanak
majd, a teljes kapacitás elérését
2018-ra tervezik, addigra állhat fel
a géppark és érheti el az alkalma-
zotti létszám az 530 fôt.

| melecs.com

honokban az utólagos akadály men te sítés.
Ezekbôl alumínium és mûanyag egyaránt elér-
hetô, s kül- és beltéren is használható. Számuk-
ra ugyancsak fontos szolgáltatás, hogy a bázis
szervizrészlegében a meghibásodott berende-
zések javíttatására is lehetôség van.
De természetesen — ahogyan azt Parcsami
Szilviától megtudtuk — a legnagyobb segítsé-
get 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 porosod-
janak, hanem a kölcsönzés után visszavihetô-
ek. Speciális tárgyak várják a raktárhelyiség
polcain a gondozásra szoruló idôseket, vagy
éppen a rászoruló gyerekeket, akik az idôk so-
rán 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 ellá-
tást, melyet egyébként különbözô gondozási
intézményekben megkapnak.

A MEREK központjában a szolgáltatás rugal-
masságára is figyelnek. A berendezések akár
egyetlen napra is kölcsönözhetôek, nincs kau-
ció, 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 hozzá-
tette: az elmúlt idôszakban legnép sz e rûbb nek az
elektromos ágyak kölcsönzése bizonyult, de bé-
reltek elektromos közlekedési eszközt, mankót,
szobai wc-t is. A szolgáltatást egyre többen isme-
rik meg Gyôrben, ám az ebben rejlô lehetôsége-
ket még korántsem aknázták ki teljesen azok, akik
rászorulnak a gyógyászati, rehabilitációs higiéniai
eszközök tartós vagy átmeneti használatára.

| gurulo.hu
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1975-ben alapították meg az osztrák Maltech
anyavállalatát, amely Ausztriában négy telep-
hellyel 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 te-
lephellyel — 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, en-
nek megfelelôen Gyôrtôl Szegedig, Szombat-
helytôl Szekszárdon keresztül Nyíregyházáig
megtalálhatóak partnereik. Az önjáró munkaáll-
ványok, dízel és elektromos meghajtású telesz-
kópos targoncák bérbeadásával és értékesíté-
sével foglalkozó cég a JLG márka hivatalos kép-
viselete, új és használt berendezésekkel egya-
ránt kiszolgálják a vásárlókat és a bérlôket. A
gyôri telephelyen szervizbázissal állnak a part-

Maltech: Dinamikus növekedést produkáltak

Idén tíz éve, hogy áthelyezte
székhelyét a Gyôri Ipari Parkba a
jövôre huszadik születésnapját
ünneplô VIVAKER Bt. A száz szá-
zalékban magyar tulajdonú cég
két egyéni vállalkozás egyesülé-
seként jött létre 1997-ben, s folya-
matos fejlôdését a növekvô árbe-
vétel, a foglalkoztatottak számá-
nak bôvülése, az egyre szélesebb
termékskála igazolja. A vevôi igé-
nyek kielégítése érdekében idén
tavasszal jelentôsen bôvült a vál-
lalkozás raktárkapacitása is.
A VIVAKER Bt. több lábon álló vál-
lalkozás, az egyik fô üzletág a
tisztítástechnológiai termékek for-
galmazása. Villányiné Varga And-
rea, a cég egyik tulajdonosa el-
mondta: minden olyan higiéniai
termékkel és eszközzel rendel-
keznek, 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

VIVAKER: Tiszta üzlet a vevôi igények szerint

nerek rendelkezésére, ahol a saját flotta szerelé-
si igényei mellett a JLG márka garanciális szer-
vizmunkáit, valamint kisebb részben külsôs javí-
tási munkákat is végeznek. A bérbeadás, érté-
kesítés és szerviz mellett szakszerû tanácsadás-
sal is segítik a megrendelôket.
Cégünk piaci versenyelônye egyrészt az említett
szervizszolgáltatás — egészítette ki Rózsa Zoltán
ügyvezetô igazgató —, másrészt hogy a meg ren -
deléseket saját szállító jármûvekkel tudjuk teljesí-
teni. A partnereinkhez így olcsóbban, rugalma-
sabban jutnak el a bérbe vett berendezések.
A Maltech vezetô tevékenysége a bérbeadás,
az árbevétel 80 százaléka ebbôl a forrásból
származik, a berendezéseket és szolgáltatá-
sokat elsôsorban építôipari kivitelezôk veszik
igénybe. Fô felhasználási terület a gyártócsar-
nokok, logisztikai központok építése, de az
emelôk, targoncák jó szolgálatot tesznek már
meglévô, magas épületekben végzett tevé-
kenységek során is, legyen szó fényforrások
cseréjérôl, kábelezésrôl vagy éppen bôvítés-
rôl. A legnagyobb megrendelôk akár 18-20 gé-

pet is bérelnek, sokszor több hónapon keresz-
tül. Az igények folyamatos növekedését jól
mutatja, hogy az elmúlt években 30-40 száza-
lékkal sikerült növelni az árbevételt, a forgalom
2015-ben megközelítette az 590 millió forintot.
Ezzel párhuzamosan a foglalkoztatottak szá-
ma is nôtt, a vállalkozás jelenleg 16 munka-
társnak biztosít megélhetést. A növekedés
egyrészt az ipari beruházások számszerû
emelkedésének köszönhetô, másrészt annak
a szemléletváltozásnak, hogy a kivitelezôk ko-
molyan veszik a biztonsági és építéstechnoló-
giai elôírásokat, így szükség van a Maltech
korszerû, megbízható eszközeire.
A gyôri telephely szervizrészlege jelenleg teljes
kapacitással mûködik, a növekvô forgalom pe-
dig további leterhelést jelez elôre. Ezért a cég
menedzsmentje a közeljövôben ennek a tevé-
kenységnek a megerôsítése érdekében terve-
zi a telephely bôvítését, ami egy nagyobb gép-
mosó terület létesítésével egészülne ki. 

| maltech.com

szegmens a HACCP-rendszerek
bevezetésével, a vevôi igények
megjelenésére reagálva alakult ki,
s mára az elôírások teljesítésének
valamennyi feltétele megteremt-
hetô a VIVAKERNÉL megvásárol-
ható termékek segítségével.
A vevôi igényekre való gyors rea-
gálás egyébként is egyik erôssége
a vállalkozásnak. Ennek jegyében
kezdtek el a közelmúltban foglal-
kozni takarítógépek bérbeadásával
is. Kárpit- és szônyegtisztító beren-
dezések kölcsönözhetôek, melye-
ket rugalmasan, rövid kiszállítási
határidôvel bocsátanak a megren-
delôk rendelkezésére.
Ugyancsak újdonság a száz száza-
lékban növényi alapanyagból ké-
szült takarítószerek forgalmazása.

A felhasználók egyre jobban figyel-
nek a környezetvédelmi szempon-
tokra. A környezettudatos cégek
közül mind többen keresik ezt a tel-
jesen lebomló termékcsaládot,
amely nemcsak a természetet védi,
de az emberi bôrt sem irritálja.
A higiéniai termékek forgal ma zá -
sa széles körû szolgáltatási palet-
tával párosul, a személyre szabott
tanácsadástól, a vevôszolgálaton
és garanciavállaláson keresztül a
helyszíni betanításig számos ele-
mét vehetik igénybe a megrende-
lôk, aki között megtalálható a Re-
nault és a Sole-Mizo is.
A cég másik oszlopa a fém csoma-
golóanyagok forgalmazása. Villányi
Tibor tulajdonos-cégvezetô el-
mondta: elsôsorban festékek, oldó-

szerek, vegyipari és veszélyes ké-
miai anyagok biztonságos tárolásá-
ra, szállítására szolgáló fémdobo-
zokkal, 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 rend-
szeresen vásárol a TVK, a Bosch és
a Strabag is a VIVAKERTÔL.
Az elmúlt évben közel 20 száza-
lékkal nôtt a cég árbevétele, ta-
valy meghaladta a 200 millió forin-
tot, s az induláshoz képest 4 fôrôl
7 fôre emelkedett a foglalkoztatot-
tak száma is.
A vevôi igények generálták a te-
lephelyen belül a raktárterület bô-
vítését, így tavasztól az eddigi 200
raklap helyett már 500 raklap árut
képesek tárolni. A kapacitás bô-
vülésével még rugalmasabban és
gazdaságosabban tudja kiszol-
gálni partnereit a VIVAKER Bt.

| vivaker.hu
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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 instal-
lation 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 const-
ruction 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 techno-
logy 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 Hungária Ltd. has
been developing dynami-
cally for the past five years.
The company selling and
renting working platforms,
diesel and electric boom
lifts is the official repre-
sentative of the JLG
brand, serving their custo-
mers with new and se-
cond-hand machines. Their
service basis is in Gyôr,
where besides repairing
their own fleet the war-
ranty service of JLG pro-
ducts 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

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 vo-
lume of orders a signifi-
cant capacity increase
was necessary. 
The owners of the company
attended the opening cere-
mony, Bernhard Pulferer of
the management thanked
the managers and staff of
the Gyôr company their ef-
forts. At the ceremony Szil-
veszter Tóvizi, the director
of the Gyôr plant gave an
overview of the develop-

Weiss Hungaria Ltd. has
had an open day at its
headquarters in the in-
dustrial park recently. The
event had a double ob-
jective: on one hand, emp-
loyees of the companies
and their families  were invi-
ted to participate at enter-
taining programmes, while
on the other hand the ac-
tivities 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 emp-
loyees and their families,
but those, who were inte -
rested in the activities of
the company and open

Maltech: Dynamic growth
perform the orders with
their own vehicles, thus
the rented equipment rea-
ches their partners chea-
per and more flexibly.

The main activity of Mal-
tech is renting, 80 per cent
of the sales revenue is ge-
nerated here. The equip-
ment and services are
mostly used by constructi-
on industry contractors.
The increase of the de-

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

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

Melecs: A new production 
hall was opened

ment of the headquarters in
Hungary. He emphasized
that the present develop-
ment 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 produ-
ced was tripled, the number
of employees increased to
a similar extent, while annu-
al sales revenues reached
70 million EUR. 
The Gyôr plant produces 15
million electronic products
each year, and with this de-
velopment another 30 per
cent increase becomes
possible. By extending the
production area the number
of employees also increa-
ses, 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 au-
tomotive industry, industrial
and home electronic use,
full capacity will be reached
by 2018, by then the machi-
nes can be ready, and by
then the number of emp-
loyees may reach 530.

CHH: Complex services

Weiss Hungaria: The manufacturing
area is expanding

positions as possible future
employees. Quite a few
people were interested in
the details of the opera -
tions of the plant, there
were guests even from
Slovakia, and in addition,
two companies interested
in making supplier partner -
ship 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 pro-
ject 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 in-
dustrial park. On the 15
thousand sqm estate pur-
chased earlier a 3500
sqm manufacturing hall
will be built, with a manu-
facturing area of two tho-
usand 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 deve-
lopment will be accompa-
nied by the creation of
new jobs, the number of
employees of Weiss Hun-
garia will probably increase
by 15.

The company’s management
is planning to extend the headquarters
by adding a bigger machine washing area.
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Die Marktposition der Fa.
CHH Gépkereskedô,
Gyártó és Mûszaki Szol-
gáltató Kft. (CHH Maschi-
nenhändler,  Maschinen-
bau und Technische Dienst-
leistungs GmbH) ist in
dem vergangenen Zeit -
raum noch stärker gewor-
den.  Ihre Kunden werden
immer mehr mit einem
komplexen Dienstleis-
tungspaket bedient. Es
wird beobachtet, dass im-
mer 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 er-
forderlich, dessen Kosten
zum Teil  durch den Kun-
den bezahlt  werden müs-
sen. Das von den Kunden
akzeptieren zu lassen, be-
deutet eine Aufforderung
für die Vertriebsmitarbeiter. 
Ein erhebliches Projekt

Die Fa. Maltech Hungária Kft. erlebte in den
letzten 5 Jahren eine  dynamische Entwick-
lung. Die Firma, als eine offizielle Vertretung
der JLG, beschäftigt sich mit Leihen und
Vertrieb von selbstangetriebenen Arbeits-
bühnen, ferner Gabelstaplern mit Vorschub
und mit Diesel- und Elektroantrieb. Die Kun-
den werden sowohl mit neuen als auch
mit gebrauchten Anlagen bedient. Den
Kunden  steht ein Servicebasis am Standort
Gyôr zur Verfügung, wo neben den Repara-
turanforderungen der eigenen Flotte so-
wohl die Garantie-Reparaturen für die JLG,
und  zum kleineren Teil  als auch die Repa-
raturarbeiten für  fremde Firmen geleistet
werden. Der geschäftliche Vorrang der Fir-

Die Produktionsgrundflä-
che des Standortes im In-
dustrigebiet Gyôr der Fa.
Melecs EWS GmbH. wurde
um 1500 m² erweitert.
Dank der neulich überge-
benen, 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  Bestellun-
gen können in der Zukunft
nur dann erfüllt werden,
wenn die Kapazität erheb-
lich erweitert wird.
An der Einweihveranstal-
tung nahmen die Inhaber
der Gesellschaft teil. Einer
von ihnen, Herr Bernhard

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 an-
gestrebt: einerseits den
Mitarbeitern und ihrn Fa-
milienmitgliedern amü-
sante  Unterhaltungsprog-
ramme anzubieten, an-
derseits  den  interessier-
ten Besuchern des Werks,
den potenziellen, künfti-
gen Mitarbeitern die Tätig-
keit der Firma bekannt zu
machen. Insgesamt über
200 Gäste wurden von der

CHH: Komplexe Dienstleistung

aus den letzten Zeiten der
CHH war eine Investition,
im Laufe dessen die Firma
am Aufbau eines komplet-
ten  Saatgutbetriebes in
der Mordwinische Repub-
lik in Russland Teil ge-
nommen hat. Im Rahmen
der „Grüne Wiese”-Inves-
tition hatte die Gyôrer Fir-
ma die Aufgabe, die Ma -
schinen und Anlagen her-
zustellen, und an Ort und
Stelle zu installieren.
Im Rahmen des am Stand -
ort der Firma veranstalte-
ten Fachtages  konnten die
Schüler aus Vép und Péter-
vására die in der Land-
wirtschaft 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 prakti -
schen Funktionen der von
der CHH vertriebenen
Maschinen wurden ihnen
durch die Mitarbeiter des
Unternehmens dargestellt. 

Weiss Hungaria: Die Produktionsgrundfläche wird erweitert 
Firma an diesem Tag
empfangen: diesmal nicht
nur die Mitarbeiter und de-
ren Familienmitglieder,

sondern auch die Intessier-
ten, die  sich als potenziel-
le künftige Mitarbeiter für
die Tätigkeit des Unter-
nehmens und für die offe-
nen Positionen interessie-
ren. Viele von den Besu-

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

Slowakei  kamen an. So-
gar zwei Firmen, die sich
eine Zulieferantpartner -
schaft angestrebt haben,
sind an dem Tag der offe-
nen Tür erschienen. Die
Wirksamkeit ist dadurch

nachgewiesen, dass sich
von den Besuchern ein
Maschinenbediener und
auch ein Projektingenieur
der Mann schaft  er Weiss
Hungaria angeschlossen
haben.
Auch die Mitglieder der Fa-
milie Weiss waren bei der
Veranstaltung anwesend,
die angekündigt haben,
dass im Herbst der Aufbau
einer neuen Halle im In-
dustriepark  Gyôr gestartet
wird. Auf dem früher geka-
uften Grund stück von
15.000 m² wird eine Halle
mit einer Grundfläche von
3.500 m², mit einer Pro -

duk tion sfläche von 2.000
m² gebaut werden, der
Rest ist für Lager- und Lo-
gistikaufgaben geplant.
Die Investitionskosten be -
tragen auf Grund der Vor-
kalkulationen ca. 1.8 Millio-
nen Euro. Die Arbeit wird im
Herbst dieses Jahres ange-
fangen; das neue Objekt
kann voraussichtlich ab
Früh ling 2017 in Besitz ge-
nommen werden. Die Ent-
wicklung nimmt auch eine
Erhöhung der Mitarbeiteran-
zahl mit. Die Anzahl der An-
gestellten der Weiss Hunga-
ria könnte um 15 Personen
erhöht werden.

Die Familie Weiss 
die angekündigt haben, dass im Herbst
der Aufbau einer neuen Halle
im Industriepark  Gyôr gestartet wird.

Melecs: Es wurde eine neue
Fertigungshalle eingeweiht

hat ihr Dank den Mitarbei-
tern und der Führungskräfte
zum Ausdruck gebracht.
Herr Szilveszter Tóvizi, Ge -
schäftsführer des Gyôrer
Werks, hat einen Überblick
über die Entwicklung des
Standortes in Ungarn gege-
ben. 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 Ar-
beit in den letzten 5 Jahren.
Das Gyôrer Werk stellt jähr-
lich 15 Millionen Stk. elek t -
ronische Produkte her.
Durch diese Entwicklung
ist es möglich, einen  An -
stieg  von 30% zu errei-

chen. Mit der Erhöhung der
Produktionsgrundfläche
paralell steigt auch die Mit -
arbeiteranzahl: neben den
jetzigen 370 Mitarbeitern
ist es geplant, in den
nächsten Jahren für weite-
re 160 Personen Existenz
zu schaffen. In der neuen
Halle der Melecs werden
Produkte für die Fahrzeug-
herstellung und Produkte
für die Industrie und Haus-
haltselektronik hergestellt.
Die volle Kapazität wird,
wie geplant, bis 2018 er -
reicht werden. Bis zu die-
sem Zeitpunkt  sollte der
Maschinenpark aufgebaut
werden, und die Mitarbeit er -
anzahl die 530 Personen
erreichen.

Maltech: Dynamischer Anstieg
ma besteht darin, dass sie einerseits eine
eigene Servicedienstleistung anbieten
kann, anderseits können die Lieferungen
mittels eigenen Tranportmitteln erfüllt wer-
den. Die Leihanlagen können den Kunden
dadurch günstiger und flexibler zur Verfü-
gung 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, des-
halb hat  die Geschäftsleitung der Firma vor,
in der nahen Zukunft den Standort zu erwei -
tern, was mit dem Aufbau einer Maschinen-
reinigungsstation ergänzt würde.
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Az 1995-ben alakult, csiszolóanya-
gok nagykereskedelmével foglal-
kozó Rozmaring Hungária Kft.
2002-ben telepedett le az Ipari
Parkban. A világgazdaság egészét
érintô recesszió ezt a céget is ér-
zékenyen érintette, a nehéz idô-
szak után azonban ismét sikerült
évrôl évre mintegy tíz százalékkal
növelni a forgalmat. A területi kép-
viseleti szervezet átalakítása a vál-
lalkozás egyik aktuális feladata,
szeretnének még szorosabb kap-
csolatot kiépíteni partnereikkel.
A Rozmaring Hungária Kft. két
ügyvezetô igazgatója, Ivány Attila
és Stermenszky Zoltán a forgal-
mazott termékek kiváló minôsé-
gében és a vevôknek nyújtott
szolgáltatások magas színvonalá-
ban látja az üzleti siker garanciáit.
Az értékesített termékek minôsé-
gére garanciát jelentenek azok a

cégek, melyek csiszolóanyagait
kizárólagos joggal forgalmazzák
Magyarországon. Ilyen a jó nevû
két cseh partner, a Tyrolit CEE Rt.
(a Swarovski csoport tagja) és az
Urdiamant Kft., valamint az olasz
Imperial Abrasivi Rt.
Az Ipari Parkban található telephely
raktárának polcain végignézve
aligha létezik olyan formájú, szem-
csefinomságú, anyagú csiszoló-
anyag, szalag, korong vagy tárcsa,
amelybôl ne találnának a maguk

Rozmaring:
Virágzó vállalkozás

A Gyôri Ipari Parkban mûködô
vállalkozások számára manap-
ság az egyik legnagyobb kihívás
a szakképzett munkaerô, illetve
az utánpótlás biztosítása. A Ne-
mak Gyôr Kft. gyakorlata ezen a
területen jó példa a hasonló fel-
adatok elôtt álló cégek számára,
ezért érthetô, hogy a Professio
Fémipari és Szakképzési Klaszter
rendezvényén éppen ôk számol-
tak be a duális képzéssel kapcso-
latos gyakorlatukról, s a Nemak-
nál tettek látogatást a meghívott
résztvevôk.
A Professio Fémipari és Szakkép-
zési Klaszter megállapodást kö-
tött a Dél-Dunántúli Gépipari
Klaszterrel, s az egyezmény alá-
írásának apropóján üzemlátoga-
tással egybekötött szakképzési
egyeztetést szervezett az Ipari
Parkban. A szakmai rendezvény
keretében Rendesi János tanács -
adó tartott elôadást a vállalat du-
ális felsôfokú képzés során szer-
zett gyakorlati tapasztalatairól.
Rendesi János elmondta: a duális
képzés megszervezése kulcskér-
dés a szakképzett munkaerô-
utánpótlás biztosítása érdekében.
Azt azonban tudomásul kell ven-
ni, hogy az eredmények elérésé-
hez komoly erôfeszítésre van
szükség a cégek részérôl. A duá-
lis képzésben részt vevô hallgató-
kért tenniük kell a vállalkozások-
nak. 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 erôfor-
rás menedzsmentet és a terme-
lési egységekkel való kapcsolat-
tartást illetôen is. A részlegeknek
hosszú távon, közösen kell gon-

Nemak: Vonzóvá kell
tenni a munkahelyet 

számára megfelelôt a vásárlók. Ha
mégsem lenne éppen olyan csi-
szolóanyag, éppen akkor, amikor a
megrendelô keresi, úgy a cég szol-
gáltatásai segítenek. Egyedi meg-
rendelések alapján vállalják a rak-
tári készleten, katalógusban nem
szereplô méretû és minôségû csi-
szolótermékek gyártását, vég te -
lenítését, és aki igényli, annak mû -
szaki és kereskedelmi szaktanács -
adással is szolgálnak.
A forgalmazott termékeket köz-
vetlenül a gyártótól vásárolják, az
áru 90 százalékát raktárról 24
órán belül kiszállítják a megrende-
lôhöz. A ipar minden szegmensé-
ben — az autóipartól a faiparon ke-
resztül az üvegiparig — használják
csiszolóanyagaikat.
Stermenszky Zoltán ügyvezetô
igazgató elmondta: kezdetben fô-
ként viszonteladókon keresztül jut-

tatták el termékei -
ket a vevôkhöz.
Aztán fokozato-
san kiépítették
területi képviselôi
hálózatukat, s
ma már az árbe-

vétel fele-fele arányban osztozik a
kétféle értékesítési csatorna telje-
sítményén. Jelenleg a cég vezetése
éppen a területi képviselôi szervezet
megerôsítésén, kiszélesítésén fára-
dozik, mert szeretnének partnereik-
kel minél közvetlenebb kapcsolatot
kiépíteni és fenntartani. Ettôl a stra-
tégiától nemcsak a vevôi elégedett-
ség növekedésére, de a forgalom
emelkedésére is számítanak.

| rozmaring.hu

dolkodniuk és cselekedniük, s el
kell fogadniuk, hogy az eredmé-
nyek bizony csak 2-3 év múlva
jelentkeznek.
A tanácskozáson Horváth Sza-
bolcs, a Professio Klaszter elnöke
megerôsítette: a képzési rendsze-
rek kialakításához forrásallokáció-
ra, befektetésre van szükség, és
az információk átadására azokat
a korszerû kommunikációs csa-
tornákat kell igénybe venni, amit a
fiatalok is használnak.
Az elôadásokat követôen a részt-
vevôk gyárlátogatáson vehettek
részt a Nemak Gyôr Kft.-nél, majd
a program az együttmûködési
megállapodás aláírásával folyta-
tódott. A dokumentum szerint a
Professio Fémipari és Szakképzé-
si Klaszter és a Dél-Dunántúli
Gépipari Klaszter a következô
területeken mûködik együtt a jö-
vôben: szakmunkástanulók ré-
szére alapított Jerfy ösztöndíj
odaítélése, klaszter szakmai ver-
seny 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-megbe-
szélések szervezése.
A klaszterek együttmûködésének
célja, hogy a tagvállalataik kap-
csolatai révén erôsödjön az
együttmûködés a szakképzés te-
rületén, és a hosszú távon ered-
ményesebb legyen a szakkép-
zett munkaerô utánpótlásának
biztosítása.

| nemak.hu

Közvetlen kapcsolatok
építésére törekszenek
az üzleti partnerekkel
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> | 1. oldalról

A Weiss Hungaria Kft. dolgozóit és
azok családtagjait színes progra-
mok várták a vállalat nyílt napján.
Elsôsorban a gyerekek kedvében
igyekezett járni a cég vezetése,
számukra ugrálóvár, kézmûves
foglalkozások, íjászverseny és
elektromos kisautók nyújtottak re-
mek szórakozási lehetôséget. Já-
tékos formában a termelés folya-
matába is betekinthettek, hiszen

Weiss Hungaria: Tovább bôvül a gyártóterület

> | 1. oldalról

A CHH Gépkereskedô, Gyártó és Mûszaki Szol-
gáltató Kft. Ipari Parkban található telephelyén
Véprôl és Pétervásáráról érkezett diákok szak-
mai nap keretében ismerkedhettek meg a me-
zôgazdaságban alkalmazott legkorszerûbb be-
rendezésekkel és technológiákkal. A gyereke-
ket Horváth Zoltán és Plevza Beatrix, a cég
ügyvezetôi köszöntötték, a vállalkozás munka-
társai 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 eszközök-
kel, melyeket a vetésnél, a földmunkánál, a be-
takarításnál használnak, azonban alig tudnak
valamit arról, mi történik a maggal az aratás
után. Itt megismerkedhetnek a vezetô, elôremu-
tató technológiákkal, képet kaphatnak arról, mi-
lyen magfeldolgozó technológiát használhat-
nak az iskola elvégzése után, amikor a szakmá-
jukban elhelyezkednek. A Mezôgazdasági Esz-
köz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége
által meghirdetett mezôgépész kampány célja,
hogy emelje a szakma presztízsét és a fiatalok

CHH: Komplex szolgáltatás

ezen a napon különleges fröccsön-
tött formák kerültek le a gépsorról,
melyeket maguk a gyerekek össze
is állíthattak a helyszínen.
Összesen több mint kétszáz ér-
deklôdôt látott vendégül a cég
ezen a napon, akik között ezúttal
nemcsak a munkavállalók és hoz-
zátartozóik jelentek meg, hanem
azok az érdeklôdôk is, akik lehet-
séges munkavállalóként érdek-
lôdtek a vállalat tevékenysége és
a nyitott pozíciók iránt. Derdák Já-

jelzi, hogy már a nyílt napot köve-
tô héten megkezdôdtek a tárgya-
lások két leendô dolgozóval: egy
gépbeállító és egy projektmérnök
is csatlakozott a Weiss Hungaria
csapatához.
A nyitott kapuk napján ott volt a há-
rom tulajdonos, akiket családtag-
jaik is elkísértek Magyarországra.
Az anyavállalat ebben az évben
ünnepli alapításának 70. évfordu-
lóját, ebbôl az alkalomból szüle-
tésnapi tortával kedveskedtek a
Weiss családnak a gyôriek. Ezt az
alkalmat ragadták meg a tulajdo-
nosok arra, hogy hivatalosan is
bejelentsék: új üzemcsarnokkal
bôvítik a magyar gyárat. A koráb-
ban már megvásárolt, 15 ezer
négyzetméteres telekre 3500 négy-
zetméteres 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 in-
dul, és várhatóan 2017 tavaszán
vehetik birtokba az új egységet. A
fejlesztéssel létszámnövekedés is
jár, 15 fôvel nôhet a Weiss Hunga-
ria alkalmazottainak száma.

| weiss-hungaria.hu

számára megmutassa: szükség van mezôgé-
pészekre, akik jól fizetô állásokat találhatnak
ezen a szakterületen. A bemutató napon részt
vevô diákok érdeklôdôek, motiváltak voltak, s a
szakma megszerzése után vevôként, megrende-
lôként potenciális partnerei lehetnek a CHH-nak.
Fiatalok egyébként a nyári hónapokban is dol-
goznak majd a cégnél, a Lukács- és a Jedlik-
iskola diákjait fogadják, akik a teljes ka pa -
citással mûködô gyártó részlegben szerezhet-
nek gyakorlati tapasztalatokat.
A gépbeszerzési pályázatok megjelenésével
megnôtt az igény az ajánlatok elkészítésére, a
tervezéssel foglalkozó csapat teljes erôbedo-
bással dolgozik. Jó hír, hogy az Agrex olasz
márka képviseleti jogának megszerzésével
bôvült a vállalkozás termékskálája, a felmerülô
igényeket egy új termékkel, mobil szárítógép-
pel is ki tudják elégíteni. A tapasztalat az, hogy
a megrendelôk egyre inkább a komplex szol-
gáltatásokat keresik, a tervezéstôl a telepíté-
sen keresztül az utógondozásig tart a munka-
folyamat. A teljes szolgáltatási csomag biztosí-
tásához persze megfelelô szakmai háttér
szükséges, aminek költségeit részben a vásár-
lónak 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, ki-
szolgáló berendezések elôállítása és a helyszí-
ni összeszerelés adott feladatot a gyôrieknek.
Plevza Beatrix ügyvezetô kiemelte: fejlôdô, nyi-
tott piacról van szó, mely igényli a korszerû
technológiák importját, így további piaci
lehetôségeket látnak az együttmûködésben.
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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 vi-
szonyokhoz maximálisan alkalmazkodva megtalálják és megvalósít-
sák a partnereik számára legoptimálisabb, leggazdaságosabb és a
legmagasabb minôséget eredményezô gyártási folyamatot, a ter-
mék- és szerszámkonstrukció kialakításától kezdve az alapanyag ki-
választásán át a folyamatos minôség-ellenôrzés mellett folyó gyártá-
sáig. A modern gépparknak és kiemelkedô szaktudással rendelke-
zô munkatársaknak köszönhetôen biztosítják, hogy partnereikhez
hosszú távon és megbízhatóan a mindenkori legmagasabb mûszaki
színvonalon lévô mûanyag alkatrészek, mûanyag alkatrészeket tar-
talmazó termékek kerüljenek. A hôre lágyuló mûszaki mûanyagokból
készült termékeket a személy- és haszongépjármûgyártás, a fék-
rendszer- és gépgyártás, a rögzítéstechnika, a kommunikációs
technika, az elektrotechnika és a háztartási gépgyártás számára
szállítják.

nos ügyvezetô igazgató elmond-
ta: a kezdeményezés sikeresnek
bizonyult, hiszen jó néhány
érdeklôdô volt kíváncsi a gyár
mûködésének részleteire, még
Szlovákiából is érkeztek vendé-
gek, sôt két beszállítói partnerség
kialakítására törekvô cég is meg-
jelent a nyílt napon. Ennek a cso-
portnak külön gyárlátogatást
szerveztek, az üzemlátogatás so-
rán igyekeztek minden kérdésre
válaszolni. Az eredményességet



Hírpark
A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
megrendelésére májusban elvégezték
az aktuális munkákat a park területén.
Az idei szezonban már három al ka -
lom mal történt teljes körű fûnyírás és
az utak, járdák karbantartási felada-
tainak 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

Pályázat

A friss aszfaltfoltok jelzik az Ipari Parkban, hogy a területet
mûködtetô Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. megrendelé-
sére a vállalkozók elvégezték a kátyúzási munkákat az uta-
kon. A gyôri gazdaság szívének számító Ipari Parkban
nagy igénybevételnek vannak kitéve a belsô utak, így min-
den évben akadnak javítani valók, annak érdekében, hogy
az itt letelepedett cégek közlekedési nehézségek nélkül
mûködtethessék logisztikai egységeiket. A szállítmányok
zavartalan érkeztetésének és indításának alapvetô feltéte-

le a karbantartott útháló-
zat. A kivitelezô nem csu-
pán az elmúlt idôszakban
keletkezett kátyúkat töltöt-
te fel aszfalttal, de több
helyen kijavították a lesza-
kadt víznyelôket és a sé-
rült járdaszakaszokat is.

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 létesíté-
sére áll rendelkezésre mintegy 400 milliós forrás, melyet a
kft. több mint 300 millió forintos önrésze egészít ki. A terve-
zés és a megvalósításhoz szükséges rendezési terv módo-
sítása jelenleg is zajlik. A tervek szerint az Ipari Parkban
újabb 15 hektáron alakítanak ki különbözô méretû értékesít-
hetô telkeket. A munka 2017 elején kezdôdhet, az értékesí-
tés pedig ugyanezen esztendô III. negyedévében indulhat.

Az Ipari Park közlekedési útvonala-
inak karbantartásával párhuzamo-
san elvégezték a park zöld te rü -
letein az elsô fûnyírást is. A csapa-
dékos idôjárás miatt ezt azóta már
kétszer megismételték a park teljes
területén, egy-egy körben a gépek
több mint 160 ezer négyzetméter felületen dolgoztak. A nö-
vények kordában tartása egészen a téli hónapokig visszaté-
rô feladat. Az idôjárás nagyban befolyásolja a fû növekedé-
si intenzitását, volt olyan év, amikor öt alkalommal kellett fü-
vet kaszálni a park teljes területén. A munkálatok folyamato-
san zajlanak, a megbízott alvállalkozó mun ka társai idôrôl
idôre feltûnnek a park területén.

Zöldterületek gondozása

A Borsodi Mûhely Kft. pél-
damutató tevékenységet
folytat a társadalmi felelôs-
ségvállalás területén is:
rendszeresek a vállalatnál
a szervezett véradások, je-
lentôs támogatást biztosí-
tanak különbözô intézmé-
nyek, szervezetek részére,
sok segítséget nyújtanak
gyerekeknek, sportolóknak
és persze a mûvészetek
képviselôinek is. Ez utóbbi-
ra szép példa annak a
TAPS-díjnak a megalkotá-
sa, melyet minden évben a
Gyôri Nemzeti Színház
mûvészei vehetnek át a kö-
zönség szavazatai alapján.
A szervezôk sokáig gon-
dolkoztak azon, milyen is
lehetne a tárgyiasult TAPS-
díj. Mi az a forma, amely
kifejezi, hogy a megyei
mûvészeti intézmények
legjobbjai közül kik az el-
múlt évad nagy ked ven -

Borsodi: Mûvészeti támogatás

A Gyôri Ipari Parkban mûködô Vill-Korr Kft.
tulajdonosa és ügyvezetô igazgatója,
Gasztonyi László kapta idén a Mindszenty-
emlékérmet, 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, fel-
újításával, a technológiai és épület-villany-
szereléssel, illetve építmények és városré-
szek díszkivilágításával foglalkozó Vill-Korr
Kft. kis családi vállalkozásként indult. Má-
ra egy több milliárd forint árbevételû vállal-
kozássá fejlôdött. Gasztonyi László min-
dig fontosnak tartotta, hogy támogasson

Vill-Korr: Mindszenty-emlékérem

cei? Végül egy egyszerû
és mégis kifejezô megol-
dás 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 ké-
szíteni, amely ötven, száz
év múlva is ugyanazt a mi-

nôséget fejezi ki, amelyet a
TAPS-díj jelent” — nyilatkoz-
ta korábban Borsodi Lász -
ló, a Borsodi Mûhely Kft.
ügyvezetô igazgatója, aki a
megszokott segítôkészség-
gel állt a kezdeményezés
mellé. A cég támogatásá-
nak köszönhetôen évrôl
évre ki emel ke dô minôségû
díjat vehetnek át a gyôri kö-
zönség kedvencei.
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egyházközségeket, egyházi közössége-
ket céljaik megvalósításában. Számos
köztéri szobor felállítását, illetve templo-
mok villanyszerelési, világítási, díszkivilágí-
tási munkáit támogatták, végezték el. Töb-
bek között a csehimindszenti templom
világítási korszerû sítése is a vállalatnak
köszönhetô.
Vallásos családból származom — nyilat-
kozta az átadás alkalmából az ügyvezetô
igazgató. — A támogatásokkal egyrészt
szeretném kifejezni, hogy hová is tarto-
zom, illetve szeretnék példát is mutatni
más vállalatok vezetôinek. Ha ôk is támo-
gatnak hasonló célokat, akkor ez az or-
szág sokkal szebb és boldogabb lesz.
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