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Parkpress
Merek: Pozitív visszajelzések

Jelentôs jubileumra, mûködésének 25. évfordulójára ké-
szül a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. Bár a területet mû -
köd tetô céget korábban bejegyezték, az ünnep a park
tényleges megnyitásához kötôdik, ezzel is jelezve: nem a
formalitások, hanem a valódi cselekedetek és eredmények
határozzák meg az ipari park életét. A jubileumi készülô-
désrôl Görög Tibort, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
ügyvezetô igazgatóját kérdeztük. > | 2. oldal

Kutatás-fejlesztési közpon-
tot létesített gyôri telephe-
lyén a Delta-Tech Mérnöki
Iroda Kft., melyet szeptem-
ber végén adtak át hivata-
losan. A részben pályázati
forrásból megvalósuló be-
ruházás eredményekép-
pen egy több mint 1500
négyzetméter hasznos
alapterületû épület készült
el, melyben a legmoder-
nebb technológiát képvise-
lô berendezésekkel zajlik a

A Jankovits Engineering Kft. alapításának
25. évfordulója tiszteletére ünnepséget
rendezett a vállalkozás a gyôri Richter Te-
remben, ahová a közélet ismert személyi-
ségei, köztük Simon Róbert Balázs
országgyûlési képviselô, Széles Sándor,
Gyôr-Moson-Sopron megye kormány-
megbízottja, illetve a cég partnerei és

Jankovits Engineering:
Huszonöt éve növekedési pályán

mun katársai kaptak meghívást. A rendez-
vényen elhangzott: a Gyôri Ipari Parkban
mûködô társaság az elmúlt ne gyed  szá -
zad ban a nagy jármûipari vállalkozások
elsô körös beszállítójává fejlôdött, és part-
nerei révén kilépett a világpiacra is.  

> | 7. oldal

Ipari Park: Jubileumi
készülôdés

Jean Rousseau: Hagyomány és innováció
Továbbra is nagy svájci óra-
gyárak számára gyárt
óraszíjakat a mû kö dé sé nek
tavaly 15. évfordulóját ün-
neplô, francia tulajdonban
lévô Jean Rousseau Kft. A
változatlan alaptevékeny-

ség mellett azonban újdon-
ság, hogy nemrégiben in-
novatív technológiát képvi-
selô berendezéssel gya ra -
po dott az ipari parkban
mûködô leányvállalat, és a
manufakturális gyártás mel -

lett lassan növekszik az au-
tomatizálás szerepe. Vitéz
Veronika ügyvezetô igazga-
tó szerint eredményes évet
zár idén a vállalkozás.

> | 3. oldal

Delta-Tech:
Kutatás-
fejlesztési
központ

termelés. A fôként az autó-
és elektronikai ipar multina-
cionális vállalatai számára
egyedi berendezéseket
elô állító vállalkozás 2008-
ban elindított gyôri egy sé -
gé ben jelenleg 26 munka-
társat foglalkoztatnak. 

> | 6. oldal
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Park Press. A Gyõri Nemzetközi Ipari Park Kft. (9027 Gyõr, Gesztenyefa út 4. Telefon: 96/506-978) negyedévente megjelenõ lapja.
Felelõs kiadó: Görög Tibor ügyvezetõ igazgató. A Gyõri Nemzetközi Ipari Park Kft. megbízásából kiadja a Gyôr+ Média Zrt. (9023 Gyôr, Kodály Z. u. 32/a)
Szerkesztõ: Ozsvárt Tamás. Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor. Elõkészítés: Konrád Kiadványszerkesztô Kft. Nyomtatás: Palatia Nyomda, Gyôr.

Ipari Park: Finiséhez ért a jubileumi készülôdés
> | 1. oldalról

— Melyek voltak az elmúlt 25 év legfontosabb
mérföldkövei az ipari park történetében? 
Bár az ipari park elsô cégei 25 évvel ezelôtt te-
lepedtek le, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
már jóval azelôtt, 1991 nyarán megalakult. Az
alapítás és az elsô fecskék megérkezése kö-
zött eltelt majd másfél év azzal telt, hogy a cég
akkori vezetôi igyekeztek meggyôzni az elsô
vállalatokat arról, milyen nagyszerû dolog len-
ne egy olyan ipari parkban tevékenykedni,
ahol minden feltétel adott a mû kö dé sükhöz és
a további fejlôdésükhöz. Hiszen a kiszemelt
területben már akkor benne rejlett a lehetôség,
hogy akár több 10 vagy akár 100 vállalat is
mûködése helyszínéül válassza. A meggyôzés
hatásos volt, a terv sikeres lett, és 1992 óta
több mint 100 vállalat, 113 létesítmény igazol-
ja az akkori várakozások helyességét. Az indu-
lás után nem sokkal már több mint 10 vállalko-
zás választotta otthonául a parkot, de különö-
sen azt követôen jött meg a cégek betelepülé-
si kedve, miután az Audi Hungaria Motor Kft.
elkezdte gyôri mû kö dését, s a cégek száma
mára meg tíz sze re zôdött.
Az elmúlt 25 évben a letelepedôk igényeinek
megfelelôen, folyamatosan nôtt a terület is, ed-
dig hat ütemben bôvült az ipari park, a VII. ütem
kialakítása most van folyamatban.
— Jelenleg milyen fôbb paraméterek jellemzik a
Gyôri Ipari Parkot?
Az ipari park területe 205 hektár, és 13 ország több
mint 100 vállalatának mintegy 7.000 munkaválla-
lója dolgozik nap mint nap ezen a helyen.
— Milyen változásokat hozott a külföldi tulajdon ki-
vásárlása, milyen fejlesztések zajlottak le azóta? 
Öt évvel ezelôtt, 2012-ben, az eredetileg oszt-
rák—magyar cég, a Gyôri Nemzetközi Ipari Park
Kft. többségi külföldi tulajdonrészét a Gyôr-Szol
Zrt. kivásárolta, és ezáltal az ipari park közvetett
módon Gyôr Megyei Jogú Város tulajdonába ke-
rült. A tulajdonosi struktúra változása után, 2012-t

Gasztonyi László vehette át augusztus 20-a al-
kalmából a Gyôr-Moson-Sopron Megye Díszpol-
gára Kék Szalag kitüntetô címet az Esterházy-pa-
lotában, a Szent Istvánra emlékezô ünnepségen.
A díszközgyûlésen Németh Zoltán, a megyei ön-
kormányzat elnöke köszöntötte az ünnepség
résztvevôit. Hangsúlyozta, hogy az államalapító
királyról, Szent Istvánról, valamint emlékéve kap-
csán Szent László lovagkirályról is méltó módon
akar megemlékezni a megye. A magyarság és a
kereszténység megtestesítôjének nevezte az ál-
lamalapító királyt. Ünnepi beszédet Pápai Lajos
nyugalmazott megyés püspök mondott. Szent
István áldott jobbjával ma is mutatja az utat, emel-
te ki a püspök.

Vill-Korr: Kék Szalag a nemzeti ünnepen

követôen is minden üzleti évet nyereséggel zár-
tunk, ám lényeges, hogy ezt követôen a vállalko-
zás profitja már nem vándorolt külföldre, hanem a
megtermelt nyereséget teljes egészében az ipari
park bôvítésére, fejlesztésére fordítottuk. A tulaj-
donosváltást követôen valósult meg az ipari park
bôvítésének VI. üteme, és jelenleg folyamatban

van a VII. ütem megvalósítása. Idôközben 2013-tól
kezdôdôen több mint három kilométer iparvá-
gányt építettünk, amelyen évente közel egymillió
tonna áru szállítása valósul meg.
— Milyen szerepet játszik ma az ipari park Gyôr
gazdasági életé ben?
Az ipari park vállalataival és több ezer munkavál-
lalójával Gyôr gazdasági életének, valamint az
Audi mûködésének is fôszereplôje, hiszen cége-
ink nagy része valamilyen formában — akár be-

szállítóként, akár szolgáltatóként — együtt -
mûködik a világ egyik legnagyobb motor- és sze-
mélygépkocsi-gyártó cégével. Az ipari park vál-
lalkozásainak gazdasági teljesítménye nagy-
mértékben hoz zájárul a gyôri gazdaság fejlô-
déséhez. Az elmúlt évtizedekben a legtöbb
mun kahelyet az itt mûködô cégek teremtették,
összességében a térség egyik legnagyobb
foglalkoztatójává vált a park.
Az, hogy a város ilyen jelentôs ipari potenciál-
lal rendelkezik, természetesen meglátszik az itt
élôk életszínvonalának utóbbi 5-10 évben tör-
tént emelkedésén. A városnak az ipari cégek-
tôl befolyó adóbevételei lehetôvé tették, hogy
Gyôr országosan kiemelkedô fejlôdést tudjon
felmutatni, és remélhetôleg ez a jövôben is
folytatódni fog.
— Milyen tervek vannak a jövôt illetôen?
A város szlogenje országszerte ismert: A jövô
Gyôrben épül. Ehhez az ipari park cégei vára-
kozásaink szerint jelentôsen hozzá fognak já-
rulni a továbbiakban is. Cégeink jó része folya-
matosan fejleszt, bôvül, növeli bevételeit, ami
jó alap arra, hogy ezt a kedvezô tendenciát
hosszú távon megôrizhessük. Jelenleg egyet-
len értékesíthetô, szabad terület sincs az ipari
parkban, ezért jövô évben a már említett VII.
ütem keretében új ipari területek kialakítására
kerül sor, így eleget tudunk tenni a letelepedni
kívánó cégek telekvásárlási igényeinek.
Hogyan ünnepli a jubileumot az ipari park?
Ötévente szoktunk jubileumi rendezvényt tar-
tani, melyre meg hívjuk az ipari parkban mû -
ködô cégek képviselôit, a város ve ze tôit, a
velünk együtt mû ködô üzletembereket. Így lesz
ez a mostani évfordulón is, egy szép mûsorral
ünnepeljük meg 25 éves fennállásunkat. Új-
donságként a negyed század során elôször el-
ismerô díszokleveleket fogunk átadni azoknak
a cégeknek, akik legalább 20 éve tevékeny-
kednek a Gyôri Ipari Parkban.

| ipgyor.hu

A megyei közgyûlés döntése értelmében az idén
Gasztonyi László, a Vill-Korr ügyvezetô igazgatója
vehette át a Kék Szalag kitüntetô címet. Érdemei
méltatása során elhangzott: 1990-ben édesapjá-
val, öccsével és feleségével nulláról kezdték vállal-
kozásukat, mely ma már százharminc saját dol-
gozójának ad munkát, s legalább kétszáz alvállal-
kozót foglalkoztat. A saját erejükbôl küzdötték fel
magukat. Gasztonyi László tudja, hogy a siker kö-
telez. Ezért rendszeresen támogat különbözô ala-
pítványokat, egyesületeket, egyházakat, a kultúrát,
az egészségügyet, valamint az oktatást. Közis-
mert a cégalapító ügyvezetô mondása, miszerint
„Csendes tengerek nem nevelnek ügyes tengeré-
szeket.” Ezért a gazdaság próbatételeit kihívás-

ként éli meg, s az ezekre adott válaszok sikereit a
cég eredményei igazolják.

| vill-korr.hu
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Nyárbúcsúztató családi napot
rendezett a Nemak Gyôr Kft. dol-
gozói részére a gyôrújbaráti gyer -
mektábor területén. A népszerû
program már közel 10 éves múlt-
ra tekint vissza a cég tör té ne té -
ben. A könnyûfémöntéssel foglal-
kozó vállalat gyôri gyártóegysége
a cégcsoport meghatározó tagja,
amely a város egyik legnagyobb
munkaadója. A Nemaknál hagyo-
mány, hogy minden évben csalá-
di napot szerveznek, ahol az al-
kalmazottak és a támogatók csa-
ládtagjaikkal egy kötetlen napot
tölthetnek el közösen. Az ipari
park egyik zászlóshajójának szá-
mító, mexikói tulajdonú társaság
nagy hangsúlyt fektet a munka-
társak megbecsülésére, így ezút-
tal is jó hangulatú minifesztiválon
látta vendégül a kollektíva tagjait.
Az eseményen a célnak megfele-
lôen a család minden tagja talált
szórakoztató elfoglaltságot: töb-
bek között gyermekprogramok,
ugrálóvár, arcfestés, rajzverseny,
kézmûves foglalkozás várta az
apróságokat, míg szüleik játékos
vetélkedôkön, sportversenyeken,
bajnoki összecsapásokon mér-
hették össze tudásukat. A szín-
pad is megtelt a különbözô kor -
osztályoknak szóló mûsor szá -
mok kal, fellépôk szórakoztatták a
megjelenteket. Természetesen a

> | 1. oldalról

A Jean Rousseau Kft. a legelegánsabb órák
egyik fontos kiegészítôjét, a szíjat készíti
megrendelôi számára. Az 1954-ben alapított,
nagy hagyományokkal rendelkezô, francia
tulajdonú cég elsô és legnagyobb külföldi le-
ányvállalata, a Jean Rousseau Kft. 2001-ben
kezdte meg mûködését Gyôrben, majd
2009-ben telepedett le az ipari parkban. A
gyártáshoz használt alapanyagok nagyon
változatosak, elsôsorban krokodilbôr, marha-
bôr és kaucsuk. Természetesen mindez a ve-
vôk igényeitôl függ, az aktuális megrendelô
határozza meg, melyik alapanyag dominál
egy adott idôszakban. 

Jean Rousseau: Hagyomány és innováció

Nemak: Nyárbúcsúztató után iskolai tanévnyitó
hengerfejeket gyártó, mintegy
ezerkétszázötven munkatársat
foglalkoztató autóipari beszállító
a dolgozók ellátásáról sem feled-
kezett meg, különbözô finomsá-
gok, italok és édességek között
válogathattak a családi nap
résztvevôi.
A nyár elbúcsúztatása természe-
tesen azt is jelenti, hogy megkez-
dôdik az iskolai tanév. A Nemak
Gyôr Kft. szponzorálásával a Mo-
bilis Interaktív Kiállítási Központ
az idén természettudományos
bérletes foglalkozásokat bonyolít
le gyôri és Gyôr környéki iskolák
tanulói számára. A gyôri térség

iparában meghatározó szerepet
játszó cég összesen 300 db bér-
letet biztosít a kiválasztott 13 ok-
tatási intézménynek. A bérletes
foglalkozások a 2017/2018-as
tanévben kerülnek lebonyolításra
és összesen 3 alkalmas foglalko-
zássorozatot jelentenek az isko-
lák egy kiválasztott osztályának.
Szilasi Péter Tamás, a Nemak
Gyôr Kft. társadalmi kapcsolatok
osztályvezetôje kifejtette: a cég
számára kiemelten fontos a
mûszaki pályaorientáció támoga-
tása. A Nemak Gyôr Kft. mint
Gyôr második legnagyobb ipari
üzeme, ebben a helyzetben fon-

tosnak tartja, hogy már az általá-
nos iskolában megszólítsa a fiata-
lokat, így a Mobilis támogatása
ennek a stratégiának kulcs fon -
tosságú eszköze. Az együtt mû kö -
dés legfontosabb eleme többek
között a már említett természettu-
dományos bérletsorozat. A cég a
tematikus év fôtámogatója. A
több mint 100 robotot alkalmazó
vállalat számára különösen fontos
a digitalizáció, valamint az Ipar
4.0 megoldásainak és lehetôsé-
geinek gyerekekkel való megis-
mertetése.

| nemak.hu

Amint azt Vitéz Veronika ügyvezetô igazgatótól
megtudtuk, a gyôri üzemben több száz modell
több ezer változatát készítik. Az elmúlt évben
sok új modell bevezetése kötötte le a figyel-
met, a fejlesztések azonban idén meghozták
gyümölcsüket, ami érezhetô a megrendelések
számának felfutásában. 
Az új változatok elôállítását egy innovatív tech-
nológiát képviselô új berendezés is segíti, ami
nemrégiben érkezett a gyôri gyár-
ba. A gép egy számítógép-vezérelt
vágógép, amely program alapján
vetíti ki a termékek alkatrészeit a ki-
szabni kívánt anyagra, és egy kés
segítségével elvégzi a szabás
mûveletét. Így nincs szükség a ha-
gyományos egyedi szerszámok elôzetes le-
gyártására, a megrendelô szabadabban kísér-
letezhet az adott órához illô forma meghatáro-
zásával, a gyártás elôkészítésének folyamata
jelentôsen lerövidül. A berendezés 4-5 millimé-
teres bôrvastagság vágására alkalmas, a kivá-
gandó formák szabadon forgathatók, így lehe-
tôséget biztosít az anyaghibák „kikerülésére”
is. Az automata gépek használatának a varrás
során is egyre nagyobb szerep jut, hiszen en-

nek köszönhetôen egységesebb, egyenlete-
sebb varrásképet kap a felhasználó.
A kézi és gépi eljárások alkalmazása persze
erôsen megrendelôfüggô, sokan ragaszkod-
nak a manufakturális gyártás megtartásához,
így továbbra is szükség van jó kézügyesség-
gel rendelkezô dolgozókra. A Jean Rousseau
Kft., hasonlóan az ipari park cégeinek többsé-
géhez, egyre nehezebben talál megfelelô

munkaerôt, jelenleg mintegy 10 fô új belépôt
tudnának foglalkoztatni.
A minôségi munkának, az új technológiának, a
vevôk magas színvonalú kiszolgálásának kö-
szönhetôen a gyôri leányvállalat várhatóan
eredményes évet zár 2017-ben, így továbbra
is megbízható munkalehetôséget nyújt a meg-
lévô és a leendô kollégák számára.  

| jean-rousseau.hu

A fejlesztések meghozták
gyümölcsüket, ami érezhetô
a megrendelések számának felfutásában
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Delta-Tech Mérnöki Iroda
Ltd. has created a Research-
Development Centre at its
site in Gyôr, which was
inaugurated officially at
the end of September. The
trial period started of the
new construction started
in February 2017, and the
permission for its utilizati-
on was provided in June.
Cutting and welding
workshops, as well as a
cutting room, equipped
by new and up-to-date
machinery were created
at the site with more than
1500 square meters use-
ful floor area. Besides tra-
ditional manufacturing,
prototypes of different
material quality are produ-
ced with the aid of an
own, 3D laser printer, and
directly built-in compo-
nents required for the pro-
jects and developments. 

The owners of the enter -
prise, which has been re-
named to Jankovits Engi-
neering Ltd., have celeb-
rated and commemorated
the 25th anniversary of its
foundation with the emp-
loyees, business partners
and some outstanding fi-
gures of the society.
The enterprise has been
developing dynamically
since its foundation. In the
year of the foundation, in
1992, 10 billion HUF turn -
over was achieved by the
corporation of Mr. Janko-
vits István. In 2016, the re-
venue was 1,5 billion HUF.
By 2020, the target is to
reach 2,2 billion HUF re-
venue. The background
for the development is
provided by investments.
In the last 10 years invest-
ments have been made at
the total price of 703 milli-
on HUF.
Several state and EU sub-
sidies have facilitated the
development of the cor-
poration in the recent
years. Jankovits Hidrauli-
ka could continuously im-

The French-owned Jean Rousseau Ltd.,
which celebrated its 15th anniversary
last year, is still producing watchstraps
for the acknowledged Swiss watchma-
ker enterprises. Besides its basic activi-
ties, the subsidiary operating in the In-
dustrial park has extended its scope
with an instrument representing innova-
tive technology. The machinery stret-
ches leather by using compressed air,
then by accomplishing a computer inst-
ruction, it cuts out the desired shape
with the laser at utmost precision. Thus,
there is no need for manufacturing the
traditional customized tools, the custo-
mer has the chance to freely experiment
with the shape that matches the con-

The International Industri-
al Park Ltd. of Gyôr has
been preparing for an
outstanding jubilee, the
25th anniversary of its
operation. Although the
company was registered
earlier, the celebration is
connected to the ope-
ning ceremony of the
park, showing that: not
the formalities but the
real activities and results
influence the life of the In-
dustrial Park.  Soon after
the start, more than 10
corporations opted for
the Industrial Park as its
site, and especially after
Audi Hungaria Motor Ltd.
started its operation in
Gyôr that made enterpri-
ses became even more
interested in settling
down at the Industrial
Park, thus the number of
enterprises in the Park
became ten times more
than before. Currently
more than 100 corpora -

Delta-Tech: Research-
Development Centre

The company was foun-
ded more than 20 years
ago, since then it has
been dealing with desig-
ning and manufacturing
customized purpose ma-
chines according to spe-
cial requirements, as well
as manufacturing and
assembly lines, packa-
ging lines, conveyor
systems and processing
devices. Its profile ex-
tends to automatization,
robot technology and
system integration as
well, not to mention PC
and IT services for the
customers. The custo-
mers mostly operate in
the field of automotive
and electronics industry,
however the enterprise
can represent itself in the
field of plastics-, metal-
work-, energetics- and
chemical industry. 

Industrial Park:
Preparation for the jubilee

tions, 113 institutions
operate on the territory of
the Park.  Due to the re-
quirements of the ‘sett-
lers’ the territory of the
Park has gradually incre-
ased for the last 25 ye-
ars; the territory has been
enlarged in six phases
so far, the preparation for
the seventh phase is cur-
rently in progress. 
The operator Ltd. organi-
zes jubilee events in
every five year, to which
the representatives of all
the enterprises operating
in the Industrial Park are
invited along with the
chief representatives of
the city and the coopera-
tive business people. It
would be so at our pre-
sent anniversary. As a
novelty the companies
which have been opera-
ting at the Industrial Park
of Gyôr for at least 20
years are going to be
awar ded with a certificate.

Jean Rousseau: Tradition and innovation
cerned watch the most, moreover the
process of the production preparation
shortens considerably. The application
of manual and automated procedures
mainly depend on the customers, hen-
ce many of them stick to maintain ma-
nufactured production, that is why there
is still a great demand for experienced
and skillful employees. The subsidiary
in Gyôr would probably close a suc-
cessful year in 2017 due to its high qua-
lity activities, applied new technologies
and its outstanding service for the cus-
tomers. In this way it provides a reliable
and attractive employment opportunities
even for the present employees and for
the colleagues-to-be. 

Jankovits Engineering: Joint celebration
and the expertise have
provided a new direction
for the scope of the activi-

ties of the enterprise in
Gyôr.  The Jankovits Hid-
raulika continued its ope-
ration under the name of
Jankovits Engineering Ltd
since may 2017. The
background for the chan-
ge was the transformation
into customized machi-
nery production based on
engineering expertise.

prove its production halls,
offices, R&D activities, as
well as its designing and

manufacturing tools. One
of the base of the grandi-
ose plans was the accu-
mulated professional ex-
pertise at the corporation.
The proportion of highly
qualified engineers
among 60 employees is
outstanding at the corpo-
ration. Aspirations for au-
tomatization in the world
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Ein Forschungs-Entwicklungszentrum wur-
de am Standort des Ingenieurbüros Delta-
Tech Mérnöki Iroda Kft. gegründet, das En-
de September offiziell übergeben wurde.
Das neue Gebäude wurde im Februar für
den Probebetrieb übernommen, die Ge-
nehmigung für die Inbetriebnahme beka-
men sie im Juni. Auf der mehr als 1500
Quadratmeter nutzbaren Grundfläche des
Gebäudes  wurden die Zerspanungs-
werkstatt — bzw. Schweißerei, des Weiteren
der Schneidraum mit neuen modernen
Maschinen ausgestattet. Neben der tradi -
tionellen Produktion werden mit Hilfe von
eigenen 3D-Laser-Druckern die verschie-
den Prototypen in unterschiedlicher Material -
qualität, sowie die zum unmittelbaren Ein-
bau bestimmten Ersatzteile für das Projekt
und für die Entwicklung angefertigt. 
Die Firma wurde vor mehr als zwanzig
Jahren gegründet, seither beschäftigt
sie sich entsprechend der individuellen
Bedürfnisse mit dem Entwurf und der
Anfertigung von selbst entworfenen
Spezialmaschinen, Fertigungs- und
Montagelinien, Verpackungslinien,
Fördertechniksystemen sowie Bearbei-
tungsanlagen. Das Profil hat sich um
die Automation, Robotertechnik sowie
die Gebiete der Systemintegration er-
weitert, weiterhin bietet sie ihren Kun-

Auch weiterhin produziert
die im vergangenen Jahr ihr
15 jähriges Jubiläum feiern-
de, im französischen Besitz
befindliche Jean Rousseau
Kft. (Jean Rousseau
GmbH) Armbänder für die
großen Schweizer Uhrfabri-
kanten. Neben der unverän-
derten Grundtätigkeit gibt es
jedoch eine Neuigkeit, näm-
lich, dass noch nicht all zu-
lange her, das im Industrie-
park ansässige Tochterun-
ternehmen um die die inno-
vative Technologie vertreten-
den Anlagen erweitert wur-
de. Mit Hilfe von Pressluft
spannt die Maschine das
Leder, danach wird entspre-
chend der Computeranwei-
sung die gewünschte Form
mit höchster Präzision durch
den Laser herausgeschnit-
ten. So entfällt die vorherige,
herkömmliche Anfertigung
der Spezialwerkzeuge, der

Jankovits Engineering: 
Gemeinsames Feiern 
Die Besitzer des unter
dem Namen Jankovits
Engineering Kft. arbei-
tenden und sein 25-jähri-
ges Bestehen feiernden
Unternehmens gedach-
ten gemeinsam mit den
Mitarbeitern, den Ge -
schäftspartnern, den Ver -
tretern des öffentlichen
Lebens dem Jahrestag.
Die Firma entwickelt sich
seit ihrer Gründung dyna-
misch. Im Gründungsjahr
1992 erreichte die Privat-
firma von István Jankovits
einen Umsatz von 10 Millio-
nen Forint. Im Jahr 2016
konnte das Unternehmen
einen Erlös von 1,5 Milliar-
den Forint verbuchen. Für
2020 ist das Ziel einen
Umsatz von 2,2 Milliarden
zu erreichen. Der Hinter -
grund für das Wachstum
wird durch Investitionen
abgesichert. In den letzten
10 Jahren wurden Investi-

Industriepark:
Jubiläumsvorbereitungen
Auf ein bedeutendes Ju-
biläum, den 25 Jahres-
tag seines Bestehens
bereitet sich die Gyôri
Nemzetközi Ipari Park
Kft. (Internationale In-
dustriepark GmbH Gyôr)
vor. Obwohl die auf dem
Gebiet wirkende Firma
schon früher registriert
wurde, ist die Feier an die
tatsächliche Eröffnung
des Parks gebunden,
damit wird auch signali -
siert, dass nicht die For-
malitäten, sondern die
wirklichen Taten und Er-
gebnisse das Leben im
Park bestimmen. Schon
kurz nach der Eröffnung
entschieden sich mehr
als 10 Unternehmen da-
für, als ihr Domizil, aber
besonders dann stieg
die Lust der Firmen sich
im Park niederzulassen,
nachdem die Audi Hun-
garia Motor Kft. ihren
Betrieb in Gyôr aufnahm
und sich die Zahl der Fir-
men verzehnfachte. Der-
zeit sind über 100 Betrie-

be, 113 Einrichtungen
auf dem Gelände des
Parks tätig. In den ver-
gangenen 25 Jahren ist
das Gelände entspre-
chend den Bedürfnissen
der sich niederlassenden
Firmen ständig gewach-
sen, bisher wurde der In-
dustriepark sechs Mal er-
weitert, die Vorbereitun-
gen für eine VII. Etappe
sind im vollen Gange. 
Die betreibende GmbH
führt alle fünf Jahre eine
Jubiläumsveranstaltung
durch, zu der sie die Ver -
treter der im Industrie-
park wirkenden Firmen,
die führenden Vertreter
der Stadt als auch die
kooperativen Geschäfts -
partner einlädt. So wird
es auch bei diesem
Jubiläum sein. Als Neu-
heit im Laufe dieses
Vierteljahrhunderts er-
halten die Firmen, die
seit mindestens 20 Jah-
ren im Industriepark Gyôr
wirken, Anerkennungs-
diplome. 

tionen im Wert von insge-
samt 703 Millionen vorge-
nommen.
Zum Wachstum haben in
den letzten Jahren zahl -
reiche Unterstützungen
durch die EU und die Re-
gierung beigetragen. Die
Jankovi ts  Hidraul ika
konnte kontinuierlich ihre
Werkhallen, Büros, die
F+E-Tätigkeiten, die
Konstruktions- und Pro-
duktionsmittel entwickeln.
Eine der Grundlagen für

die Realisierung der groß -
angelegten Pläne ist das
in der Firma angehäufte
fachliche Wissen. Von
den 60 Mitarbeitern des
Unternehmens ist der An-

teil von fachlich hochqua-
lifizierten Ingenieuren
bestimmend. Die fachli-
che Kompetenz und die in
der Welt wahrzunehmen-
den Bemühungen bei der
Automatisierung bestim-
men die neuen Richtun-
gen der Tätigkeit des
Gyôrer Unternehmens.
Die Jankovits Hidraulika
setzt ab Mai 2017 ihre Tä-
tigkeit unter dem Namen
Jankovits Engineering Kft.
fort. Die Namensände-

rung ist auf den dominie-
renden Einfluss der auf
dem Ingenieurwissen ba-
sierenden Produktion von
Spezialmaschinen zu  rück -
 zuführen.

Jean Rousseau: Tradition
und Innovation 

Kunde kann somit frei expe-
rimentieren, um die passen-
de Form für die jeweilige Uhr
zu bestimmen, was den Vor-
bereitungsprozess der Pro-
duktion bedeutend verkürzt.
Die Anwendung der manu-
ellen bzw. maschinellen Ver-
fahren ist natürlich sehr kun-
denspezifisch, viele beste-
hen auf das Beibehalten der
manuellen Produktion, so
sind auch weiterhin Arbeits -
 kräfte mit ihren Erfahrungen
und ihrem handwerklichen
Geschick gefragt. Dank der
Qualitätsarbeit, der neuen
Technologien, der Dienst -
leistung auf höchstem Ni-
veau wird das Tochterunter-
nehmen in Gyôr das Jahr
2017 erfolgreich abschlie-
ßen, bietet es nach wie vor
eine zuverlässige und an -
ziehende Arbeitsmöglich-
keit für die jetzigen und zu-
künftigen Kollegen. 

den auch PC- und IT-Dienstleistungen
an. Die Kunden kommen in erster Linie
aus der Automobil- und Elektronik -
branche, aber die Firma ist auch in der
Kunststoff- und Metallverarbeitungs -
branche, in der Energie- sowie Chemie-
industrie vertreten.

Delta-Tech: Forschungs-
Entwicklungszentrum 

Die Jankovits Hidraulika setzt ab Mai 2017
ihre Tätigkeit unter dem Namen

Jankovits Engineering Kft. fort.
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Idén is megtartotta hagyományos
Borsodi Napját a Borsodi cégcso-
port. A több évtizedes szokásnak
megfelelôen a cég ez évben a köz-
ponti telephelyén látta vendégül
dolgozóit, akik a szombathelyi és a
kisújszállási üzemekbôl is érkeztek. 
Jók vagytok, köszönöm nektek! —
kezdte a kötetlen atmoszférához

> | 1. oldalról

A Delta-Tech Mérnöki Iroda Kft.
1995-ben indult garázscégként
Balassagyarmaton, 3 mérnök ala-
pításával. Azóta foglalkozik egye-
di igények alapján, saját ter -
vezésû célgépek, gyártó- és sze-
relôsorok, csomagolósorok, szál-
lítópálya-rendszerek és megmun-
káló berendezések tervezésével
és kivitelezésével. A céget kezde-
tektôl a folyamatos fejlôdés, vala-
mint az innovatív technológiák al-
kalmazására való törekvés jellem-
zi. A profilja kiterjed az automati-
zálás, robottechnológia, valamint
a rendszerintegrálás területeire,
továbbá PC- és IT-szolgáltatáso-
kat is nyújt vevôi számára. A Del-
ta-Tech Mérnöki Iroda Kft. — egye-
bek mellett — a Paksi Atomerômû
részére végez 2003 óta folyama-
tos fejlesztést egy speciális mo-
torszelep-vezérlô blokkon, vala-
mint az utóbbi években nagy
hangsúlyt fektet a gyártásközi el-
lenôrzés-technológiák továbbfej-
lesztésére. Ez motiválta a céget
abban, hogy 2017 februárjára fel-

Delta-Tech: Kutatás-
fejlesztési központ épült

építse a gyôri kutatás-fejlesztési
központját, — a GINOP 2.1.1-15-
2015-00501 számú pályázat kere-
tein belül —, ahol elsôsorban az el-
lenôrzési feladatok támogatására
alkalmas automatizált, intelligens,
vizuális visszacsatolású, komplex
technológiai rendszerek kutatása,
valamint prototípustermékek elké-
szítése zajlik.
A K+F+I pályázat keretében az
alábbi fejlesztések kerülnek kivite-
lezésre: különbözô anyagokhoz al-
kalmas felületszkennelô egységek
és automata ellenôrzô rendszerek

kifejlesztése; képfeldolgozó és vi-
zualizációs kiértékelô rendszer fej-
lesztése; robotos, kutató-fejlesztô
állomás megépítése; kutatás-fej-
lesztési központ megépítése
(üzem csarnok és irodaépület).
Az új épületet 2017 februárjában
vették át próbaüzemre, a haszná-

latbavételi engedélyt júniusban
kapták meg. A több mint 1500 m2

hasznos alapterületû épületben
alakítottak ki új, modern gépekkel
felszerelt forgácsoló- és hegesz -
tômûhelyt, valamint da ra bo lóhe -
lyiséget. A mûhelyben a készülô
gépek alkatrészeit Hyundai F500

CNC (4 tengelyes) megmunkáló
központ segítségével gyártják.
A hagyományos gyártás mellett
az új telephely korszerû, additív
gyártási eljárással is rendelkezik.
Saját Formlabs lézeres 3D
nyomtató segítségével készíte-
nek különbözô anyagminôsé-

gekben prototípusokat, és köz-
vetlen beépítésre kerülô alkatré-
szeket a projektekhez és fejlesz-
téseikhez. 
A jelenleg 89 munkavállalót
számláló cég 3 telephelyen mû -
kö dik. A balassagyarmati szék-
hely mellett 2006-ban Bátonyte-
renyén, majd 2008-ban Gyôrben
indított irodát, ahol a kezdeti lét-
szám 3 fôrôl a fejlesztések során
26 fôre emelkedett. A cégcso-
port fôképp az autó- és elektroni-
kai ipar multinacionális vállalatai
számára készíti az egyedi beren-
dezéseket. A cég árbevétele
2016-ban közel 2,4 milliárd forin-
tot tett ki. Gépsoraik már Euró-
pán kívül Oroszországban, Mexi-
kóban, Kí ná ban és Brazíliában is
mû köd nek.

| delta-tech.hu

Borsodi: Dolgozói napon ünnepelték a munkatársakat
illô oldottsággal mondanivalóját a
nap bevezetôjének számító hiva-
talos program indításaképpen ifj.
Borsodi László, aki bôvebben is
szólt a tavalyi találkozó óta eltelt
idôszakról. A mintegy 240 részt-
vevô az ügyvezetô igazgató sze-
rint is kiváló csapatot alkot, min-
dennap jó együtt dolgozni a kollé-

gákkal, hiszen a felmerülô nehéz-
ségeket nem problémának, ha-
nem megoldandó feladatnak te-
kintik. Kihívások pedig mindig
lesznek, de ez a társaság képes
úrrá lenni azokon. Ifj. Borsodi
László elmondta: a 2015-ös rend-
kívül gyors növekedést 2016-ban
megismételte a cég, idén tudato-
san próbáltak visszafogni a tem-
póból. Ez azt jelenti, hogy a meg-
rendelések a tervek szerint alakul-
nak, az árbevétel és az eredmény
az elképzelésekhez igazodik. A
piac ugyan folyamatosan változik,
a vevôi igények növekednek, a
határidôk rövidülnek, ám ehhez a
folyamatok optimalizálásával al-
kalmazkodik a társaság. 
Természetesen a céget vezetô ifjú
Borsodiak, Horváthné Borsodi
Mónika és Borsodi László ezúttal
sem feledkeztek meg a vállalko-
zás alapítóiról, édesapjukról és
édesanyjukról, akik nélkül nem jö-
hetett volna létre a „fémes jövôt”
építô társaság, és akiket tapssal
köszöntött a kollektíva.

A beszédet követôen Horváthné
Borsodi Mónika és ifj. Borsodi
László az idén belépett dolgozókat
szólította a színpadra, akik szinte
megtöltötték a teret. Ezután követ-
kezett a jubiláló munkatársak kö-
szöntése. Az 5, 10 és 15 éve a Bor-
sodi cégcsoportnál dolgozó kol lé -
gák ezüst kitûzôt, arany pe csét -
gyûrût, aranymedált kaptak, aki pe-
dig már 20, illetve 25 éve a cégnél
tevékenykedik, annak értékes kar -
órával, illetve kétszemélyes utazás-
sal ismerték el érdemeit. A nyugdíj-
ba vonuló kollégának kétszemé-
lyes wellnesspihenéssel köszönték
meg a munkáját.
A Borsodi Napon emellett értékel-
ték a gyermekrajzpályázatra beér-
kezett munkákat, majd a finom fa-
latok és kellemes italok fogyasz-
tása közben különbözô játékok,
brazil táncosok, tûzzsonglôrök és
partizenekar szórakoztatta a
részt vevôket. Az est a 300 darab
világító lufi eleresztésével zárult.

| borsodimuhely.hu

A cég nagy hangsúlyt fektet
az utóbbi években a gyártásközi ellenôrzési 
technológiák továbbfejlesztésére
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Mintegy másfél éve, 2016 ja nu ár -
jában kezdte meg mûködését az
ipari parkban a Mozgássérült Em-
berek Rehabilitációs Központja
(Merek) országos hálózatának
gyôri logisztikai bázisa. Az elmúlt
idôszak ugyan még bátran tekint-
hetô a bevezetés és megismerte-
tés periódusának, ám az egység
már rendelkezik az ügyfelek szo-
kásaira, igényeire vonatkozó ta-
pasztalatokkal. Ezekrôl adott tájé-
koztatást Parcsami Szilvia, a gyô-
ri központ vezetôje.
A Merek logisztikai centrumaiban
mozgássérültek, tartósan bete-
gek, hosszabb reha bili tációra
szorulók, balesetbôl, mûtétbôl lá-
badozók kölcsönözhetnek esz-
közöket, berendezéseket az
elektromos vagy mechanikus ke-
rekes székektôl, az elektromos
mopedektôl kezdve az otthon-
ápoláshoz szükséges személyes
eszközökig. Az intézmény a köl-
csönzési formával bárki számára
elérhetôvé teszi azokat a gyó-
gyászati eszközöket, melyek a

> | 1. oldalról

A köszöntôkben elhangzott, hogy az 1992-ben
Jankovits István által alapított vállalkozás igazi
sikertörténet. A ménfôcsanaki családi házból
indult cég, mely kezdetben hidraulikus beren-
dezések felújításával és alkatrész-kereskede-
lemmel foglalkozott, mára stratégiai szintre
emelte a mérnöki tudásra épülô egyedi gép-
tervezést, gyártást és automatizálást.
A Gyôri Ipari Parkban mûködô társaság nagy
jármûipari vállalkozások elsô körös beszállító-
jává fejlôdött, és partnerei révén kilépett a vi-
lágpiacra is.  
A társaság 25 éves tevékenységét az árbevé-
tel folyamatos növelése jellemezte. A cég
2016-ban 1,533 milliárd forint árbevételt ért el,

2020-ra 2,2 milliárd forint forgalmat tervez. A
jelenleg 65 munkatársat — meghatározóan
mérnököket — foglalkoztató vállalkozás az el-
múlt 10 évben összesen 703 millió forint érték-
ben hajtott végre beruházásokat. A Jankovits
Engineering Kft. stratégiai terveinek megvaló-

Jankovits Engineering: Huszonöt éve növekedési pályán

Merek: Pozitív visszajelzések érkeznek a partnerektôl
nehéz idôszakokban is meg-
könnyítik a mindennapokat.
Parcsami Szilvia elmondta: az
elmúlt hónapok egyik népszerû

eszköze  az a kórházi betegágy
volt, amely mind a beteg, mind
az ápolók életét komfortosabbá
teszi, megkönnyíti. Akár tartó-
san rászoruló idôs emberekrôl,

akár átmenetileg segítségre
szoruló, mûtéti beavatkozásból
felépülô páciensekrôl van szó,
hasznos funkció, hogy az ágy-
nak állítható a fekvôfelülete, a
speciális anyagú matrac meg-
akadályozza a felfekvések kiala-
kulását, az eszköz gyorsítja a
felépülést.
Természetesen nagyon sokan
vették igénybe a Merek által kínált
kerekes székeket is. Ez kiválóan
alkalmas a közlekedés megoldá-
sára, ha baleset vagy operáció
után a beteg átmenetileg nehe-
zen mozog. De akkor is sokan ve-
szik igénybe, ha valamilyen ren-
dezvény, esemény vagy éppen
utazás, nyaralás alkalmával sze-
retnék megkönnyíteni a hozzátar-
tozó mozgását, néhány hétre,
vagy akár néhány napra ész sze -
rûbb kölcsönözni kerekes széket,
mint megvásárolni. Népszerûek
voltak a higiéniás termékek, a für-
dô- és szobavécék, öntapadós
kapaszkodók, melyek ugyancsak
élhetôbbé teszik a páciensek

sításához ebben az év ben 700 millió forint
értékû infrastruktúra- és kapacitásbôvítô beru-
házást indít, melyet két éven belül valósít meg.
A távlati tervekben további hasonló vo lu me nû
bôvítéseket tervez a vállalkozás.
A Jankovits Engineering a szakember-utánpót-
lás biztosítása érdekében kiemelten kezeli az
oktatási intézményekkel kiépült kapcsolatait. A
gyôri általános iskolások rendszeres látogatói
a gyár nak, a helyi mûszaki szakközépiskolák
tanulói gyakorlati képzésen vehetnek részt. A
vállalkozás 1996 óta tagja a Széchenyi István
Egyetem gyakorlatorientált mérnökképzésre
létrejött Practing programjának. Az elmúlt
években bekapcsolódott a Budapesti Mû sza ki
Egyetem és Miskolci Egyetem oktatási prog-
ramjába is.

A jubileumi ünnepségen a
Gyôr-Moson-Sopron Me-
gyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke, a Profes-
sio Klaszter vezetôségi
tagja és az Eaton magyar-
országi képviselôje adott
át jubileumi emléklapot a
Jankovits Engineering két

ügyvezetôjének, Jankovits Istvánnak és dr.
Jankovits Richárdnak. Az est ajándék koncert-
tel zárult, melyen St. Martin, majd Mr. Firehand
és triója lépett színpadra.

| jankovits.hu

mindennapjait. Jó hír, hogy a köl-
csönzôk elégedettek voltak a ka-
pott eszközökkel, azok minôsége
és használhatósága minden eset-
ben megfelelt az elvárásoknak. 
A Merek gyôri központja a köl-
csönzött eszközöket kérésre ház-
hoz is viszi. Ennek a szolgáltatás-
nak csak a kissé elavult és egyet-
len példányban rendelkezésre ál-
ló autó jelent korlátot, hiszen ha
egyszerre egy idôben több kiszál-
lítást kellene megoldani, ez nem
megoldható. Szívesen vennének
olyan fel aján lást, amely egy plusz
jármû biztosításával orvosolhatná
ezt a problémát.
A Merek további célja, hogy az
orvosokkal, kórházakkal, egész-
ségügyi intézményekkel még
szorosabb kapcsolatot alakítsa-
nak ki, és az említett partnerek
hívják fel a betegek figyelmét az
eszközök kölcsönzésének lehe-
tôségére, a logisztikai központ
szolgáltatásaira.
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A távlati tervekben további
jelentôs bôvítéseket tervez
az idei évben jubiláló vállalkozás



Hírpark
A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. megrendelésére elvé-
gezték az aktuális útjavítást a park területén. A terveknek
megfelelô ütemben megkezdôdött a szállítás az iparvá-
gány új szakaszán, a terület bôvítését elôkészítô munkák
haladnak, várhatóan a jövô év végén új telkeket kínálhat-
nak a letelepedni szándékozóknak. Ezekrôl a témákról
számolt be a Parkpress állandó rovatában Görög Tibor, a
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyvezetô igazgatója.

Táblacserék, kátyúzások

Bár a Gyôri Ipari Park szinte kizárólag a
térség gazdasági központjaként kerül a
közvélemény figyelmének középpontjá-
ba, a mindennapi élethez szorosan hoz-
zátartoznak az itt elérhetô szolgáltatások
is. Ennek pedig egyik legfontosabb része
a munkatársak számára az étkezési lehe-
tôség biztosítása, illetve annak megfelelô
színvonala.
Az ipari park központi épületében találha-
tó étterem jelentôs változáson ment és
megy át ezekben a hetekben. A konyhát
új csapat üzemelteti, és mind külsôsé-
gekben, mind tartalomban igyekszik a

korábbinál többet nyújtani a vendégek
számára. Amint azt Lékai Laura konyha-
fônök — aki az étterem nyitása óta, immár
17 éve dolgozik az épületben — elmond-
ta: a legfontosabb változás, hogy az ed-
digi melegen tartó és tálaló kiszolgáló-
helybôl igazi konyhává alakultak, szep-
tember 4-e óta helyben készülnek a ven-
dégek számára feltálalt ételek. Ez önma-
gában minôségi ugrást jelent az étterem
számára, nem beszélve azokról az elô -
nyökrôl, amit az alapanyagok beszerzé-

Megkezdôdött az ipari park útjainak szokásos karbantartása.
A terület aszfaltcsíkjai a város legleterheltebb részei közé tar-
toznak, hiszen itt mindennap jelentôs összsúlyú teherautók,
kamionok százai közlekednek. A Gyôri Nemzetközi Ipari Park
Kft. a város közútkezelô szervezetének munkatársaival ezért
minden esztendôben számba veszi az úthibákat és megren-
deli azok kijavítását. Idén egyebek mellett a Berkenyefa soron,
a Gesztenyefa utcán, a Juharfa utcán, a Mandulafa soron, va-

lamint a Régi Szentiváni út—Juharfa utca és a Platánfa
utca—Körtefa utca keresztezôdésében kátyúztak. Ideiglenes
forgalomelterelés mellett elôször megfûrészelik és kibontják a
kátyú körüli részt, majd tükröt készítenek, amit az új aszfalttal
töltenek fel. Természetesen gondoskodnak az érintett útsza-
kasz letakarításáról is. A kátyúzás mellett, ahol szükséges, ja-
vítják a csatornafedelek környékét, az útszegélyeket. Az elmúlt
idôszakban az útfestések felfrissítése, a fák, növények met-
szése is megtörtént.

Üzemben az új szakasz
A Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. beruházásában — a tervek
elkészítését, elfogadását, és a szükséges engedélyek be-
szerzését követôen — február elsô felében már megkezdôd-
tek az újabb iparvágány-bôvítés kivitelezési munkái. A ter-
veknek megfelelôen július közepén üzembe helyezték az új
szakaszt, és augusztus elsejétôl rendszeresen használják a
vonatszerelvények.  Az újabb szakasznak köszönhetôen 550
méterrel hosszabb vasúti pálya áll a vállalkozások rendelke-
zésére, melyen három kitérô is létesült, így immár évi közel
egymillió tonna árut mozgatnak a sínpárokon.

Készülnek a bôvítésre
Mint ismeretes, az ipari park területén a nagy érdeklôdés-
nek köszönhetôen gyakorlatilag elfogytak a még szabad
területek. A mûködtetô kft. megvásárolta a bôvítéshez
szükséges telkeket, az új terület közmûfeltárása és a tel-
kek kialakítása jövôre kezdôdhet meg. Ennek befejezése
után várhatóan 3.000 négyzetméter, 4.000 négyzetméter,
5.000 négyzetméter, 10.000 négyzetméter, 20.000 négy-
zetméter és 30.000 négyzetméter nagyságú területek áll-
nak az ipari parkban letelepedni kívánó vállalkozások ren-
delkezésére. Az új területen utakat, közmûveket, csa pa -
dék vízgyûjtô tavakat, közvilágítást alakítanak ki, olyan
szinten, ahogyan az ipari park már meglévô területén
meg szokhatták a betelepült cégek.

Ipari Park: Színvonalas
vendéglátás az étteremben

se, válogatása és a friss elkészítés jelent.
Talán mondani sem kell, milyen különb-
ség lehet a fogyasztó számára egy órá-
kon át melegen tartott, valamint a frissen,
a tálalás elôtt néhány perccel elkészített
rántott hús minôsége között.
A mindössze ötfôs üzemeltetô csapat ar-
ra törekszik, hogy házias ízekkel, a haza-
it, a feleség, a nagymama fôztjét idézô
választékkal várja a vendégeket reggel
hét órától délután háromig. A kínálat már
reggelivel kezdôdik, péksüteményeket,
melegszendvicseket, salátákat, valamint
kávékat, teákat fogyaszthatnak helyben
vagy vihetnek magukkal a betérôk. Ebéd-
re az étlapról vagy a menübôl választhat-
nak a vendégek. Utóbbi egy levesbôl és
kétféle fôfogásból áll, az egyik a kiadó-
sabb, kalóriagazdagabb, a másik a
könnyedebb, kevésbé eltelítô mûfajt
igyekszik képviselni. Ennek a törek vés -
nek megfelelôen feltûnnek majd a válasz-
tékban olyan újdonságok, mint a bulgur,
a barna rizs vagy a grillezett zöldségek.
Természetesen, aki szeretné, az ebédet
el is viheti az étterembôl. 
Emellett gondoltak a céges megbeszélé-
sek, konferenciák, értekezletek résztve-
vôire is. Nekik igény szerinti bekészítést
kínálnak, pogácsával, szendvicsekkel,
teasüteményekkel, valamint ásványvíz-
zel, üdítôvel, kávéval, teával.
A változások az étterem küllemében is
látszanak, új színek, terítôk, kiegészítôk
teszik barátságossá a környezetet, és
hamarosan a kávézó megjelenésében és
kínálatában is tapasztalhatnak újdonsá-
gokat a látogatók.
Az elsô visszajelzések jók, ezt jelzi az el-
fogyasztott adagok számának növeke-
dése is. Az üzemeltetô ígérete szerint a
vendégeknek hosszú távon kínál jó
minôségû, kiadós, házi jellegû ételeket a
megújult étterem.
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