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Parkpress
Ipari park: A pápai misére emlékezünk

 
 

Alapításának 20. évfordulóját ünnepli idén a Manufacture Jean Rousseau francia anya-
cég magyarországi leányvállalata, a Jean Rousseau Kft. A minôségi óraszíjakat gyártó
vállalkozás az ipari parkban lévô telephelyén bensôséges ünnepségen emlékezett meg
a jubileumról, melyen a tulajdonos, valamint az anyavállalat vezetô képviselôi köszön-
ték meg a gyôri kollektíva munkáját. A rendezvényen elhangzott: dolgozóinak hosszú
távon biztos munkahelyet biztosít a Jean Rousseau Kft. >  3. oldal

Új technológiai megoldások alkalmazásával, a házon
belüli gyártás erôsítésével és a szervezet fejlesztésével
folytatta sikertörténetét a DELTA-TECH Mérnöki Iroda Kft.
Gyôri Kutatás-Fejlesztési Központja. A balassagyarmati
székhelyû, három telephelyen sikeresen mûködô vállal-
kozás innovatív gyôri csapata robotos-kamerás alkat-
rész-ellenôrzési, komplex összeszerelési, valamint robo-
tos sorjázási feladatok ellátására tervez, gyárt és telepít
komplett egyedi gépsorokat. Az egyre növekvô piaci igé-
nyeket a munkatársak létszámának folyamatos növelé-
sével igyekeznek kiszolgálni. >  3. oldal

DELTA-TECH: Mûködô
megoldásokat kínálnak

A Gyôri Ipari Park egyik új le-
telepedôje a Vámközvetítô
Kft. A vámügyintézéssel, va-
lamint az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások széles körével
foglalkozó, magyar tulajdon-
ban lévô vállalkozás raktárbá-
zisát bôvítette a Tatai út mel-
letti fejlesztési területen, s pár
hónap alatt bebizonyosodott,
hogy a cég új telephelyén ki-
alakított kapacitásra jelentôs
piaci igény mutatkozik.  

>  7. oldal

Vámközvetítô: A fejlesztési területen
új letelepedô kezdte meg mûködését WHB: Rangos szakmai

elismerést vehettek át
Superbrands Díjat nyert a West Hungária Bau
Kft. A WHB több mint 20 éves múltra visszatekin-
tô vállalkozás, amely az építôipari kivitelezések-
ben rangos helyet vívott ki magának a minôségi
munka iránt elkötelezett szakmai gárdájának kö-
szönhetôen. A cég alakulásától kezdve kizárólag
magyar tulajdonú, a tulajdonosok szakmailag is
köz re mûködnek a cég sikeres mûködésében. A
vállalkozás élen jár a társadalmi felelôsségválla-
lásban is, számos gyôri szervezetet, intézményt
segített az elmúlt évtizedekben adományaival,
támogatásával. >  6. oldal

Jean Rousseau: Alapításának 20.
évfordulóját ünnepelte a gyôri gyár 
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Idén 38 kiállító társaság több mint
400 állásajánlata várta az érdeklô-
dôket az ETO Park Élményköz-
pontban immár negyedik alka-
lommal megrendezett Arrabona
Állásbörzén. A kiállítók között je-
lentôs számban képviseltették
magukat a Gyôri Ipari Parkban le-
telepedett cégek. Akadtak vissza-
járó vállalkozások, de volt, aki elô -
ször vett részt ezen a rendezvé-
nyen. A koronavírus-járvány miatt
az elmúlt idôszakban ugyan eny-
hülni látszott a munkaerôhiány az
iparban, ám a jelenség átmeneti-
nek bizonyult, a cégek most ismét
sok nyitott pozícióval várják a je-
lentkezôket. 
Az állásbörzék egyik nagy elô -
nye, hogy a munkavállalók elsô
kézbôl kaphatnak információt a

Állásbörzén kerestek munkaerôt az ipari park cégei
vállalkozások képviselôitôl a fel-
kínált pozíciókról, személyesen
tehetik fel kérdéseiket a kiállítók-
nak. Ezt a lehetôséget használta
ki több, az ipari parkban telep-
hellyel rendelkezô cég az ETO
Parkban, ahol mások mellett
megjelent a Melecs, az Aquaco-
met, a Propex, a Pannon Tools,
az Eaton, az Alprosys, a Rehau,
a Grosshaus, a WKW Hungaria
és a Rábalux is.
Korábban is kiállítottunk már ezen
a rendezvényen, jók voltak a ta-
pasztalataink, sikerült is megfele-
lô kollégát találnunk — mondta el
Márkus Barbara, a Grosshaus
Hungaria Kft. HR-vezetôje. — Je-
lenleg is több területre keresünk
munkavállalókat, targoncaveze-
tôkre, szerszámkarbantartókra,

gépbeállítókra, operátorokra len-
ne elsôsorban szükségünk.
Hasonlóan nyilatkozott Olaszi Ka-
talin, a WKW Hungaria HR-veze-
tôje is, aki szintén nem elôször
vett részt az állásbörzén a vállalat
képviseletében. A WKW-nak is si-
került már ezen a fórumon mun-
kavállalót találni, most fôként
CNC-megmunkálókat, robotüze-
meltetôket, szereldei operátoro-
kat, karbantartókat kerestek.
A háztartási elektronikai berende-
zések elektromos vezérlô és táp -
ellátó egységeinek gyártásával, il-
letve autóipari elektronikai termé-
kek elôállításával foglalkozó Me-
lecs a termelésbe és szellemi
munkára egyaránt várt jelentkezô-
ket. Kissné Sághegyi Katalin HR-
vezetô elmondta: a leendô mun-

katársakat vállalati trénerek és ki-
dolgozott mentorprogram segíti a
beilleszkedésben.
„2019 tavaszán, az elsô börzén
32 kiállítónk volt, most már ennél
is több cég tartotta fontosnak,
hogy megmutassa magát a ren-
dezvényen” — fogalmazott az ese-
mény kapcsán Battyányi Csaba
fôszervezô. „Egyre több nem au-
tóipar cég van a kiállítók között és
a többség visszajáró vendég a
társaságok közül” — emelte ki az
Arrabona Állásbörze házigazdája.
A nem elsôsorban autóipari be-
szállítóként kiállító Propex is az
említettek közé tartozik, amely be-
tanított és szakképzett munkavál-
lalóknak is kínált állásokat. Bérces-
né Busa Katalin HR-vezetô szerint
a látogatók közül sokan adminiszt-
ratív területen szeretnének elhe-
lyezkedni, amire kevesebb az
esély, és sok jelentkezônél hiány-
zik a megfelelô nyelvtudás.
Az új kiállítók közé tartozott az
Aquacomet Kft., amely új arcula-
tát is bemutatta a rendezvényen.
A medencetestek és medence -
fedések gyártásával foglalkozó
vállalkozás ugyancsak több terü-
letre keresett munkatársakat, úgy
tûnik, sikerrel. — Most elôször ve-
szünk részt ezen az állásbörzén,
úgy értesültünk, hogy az elmúlt
években komoly érdeklôdôk vol-
tak a látogatók között — mondta
Gyopár Zoltán ügyvezetô igazga-
tó. — Alig néhány órával a nyitás
után sikerült is találnunk egy leen-
dô mérnök kollégát, ha csak eny-
nyi eredményt elértünk, már érde-
mes volt eljönni.

| ipgyor.hu
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>  1. oldalról

Egy rövid idôre megállt a munka a
Jean Rousseau Kft. gyôri üzemé-
ben, hogy a Manufacture Jean
Rousseau tulajdonosait képviselô
Jacques Bordier, valamint a Ma-
nufacture Jean Rousseau ügyve-
zetô igazgatója, Pascal Dupen -
loup, a magyar leányvállalat mun-
katársai és partnerei közösen ün-
nepeljék meg a cég alapításának
20. évfordulóját. A Jean Rousseau
Kft. a legelegánsabb órák egyik
fontos kiegészítôjét, a szíjat készí-
ti megrendelôi számára. Az 1954-
ben alapított, nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezô, francia tulaj-
donú cég elsô és legnagyobb kül-
földi leányvállalata, a Jean
Rousseau Kft. 2001-ben kezdte
meg mûködését Gyôrben, majd
2009-ben telepedett le az ipari

Jean Rousseau: Az alapítás 20. évfordulóját ünnepelték

>  1. oldalról

A gyôri telephely 2017-es átadása
óta több mint kétszeresére nôtt a
foglalkoztatottak száma, jelenleg 33
kollégával dolgozunk itt — mondta el
a vállalkozás fejlôdésérôl Tóth István
cégvezetô. — Munkatársainknak
igyekszünk biztosítani a folyamatos
szakmai fejlôdést és a karrierépítési
lehetôséget is. Külsô tanácsadó cég
szolgáltatásait is igénybe vesszük
szervezetfejlesztési céljaink elérésé-
hez, valamint bevezettük az 5S rend-
szert és racionalizáltuk folyamatain-
kat. Nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy a tehetséges kollégákat meg-
felelôen menedzseljük és formálisan
is lehetôséget adunk a fejlesztési ja-
vaslatok, ötletek ismertetésére, me-
lyeket értékelünk, és ha lehetséges,
beépítjük azokat projektjeinkbe.
A vállalkozás a Covid-járvány ide-
jén sem tért le fejlôdési pályájáról,
a vevôi igények gyors, minôségi ki-
szolgálását az óvintézkedések be-
vezetése sem gátolta és vala-
mennyi dolgozó munkahelyét sike-
rült megôrizni, mindhárom telep-
helyen. A tevékenység folyamatos-
ságát a home office-rendszer ki-
építésével tudták biztosítani, így a
tervezés és a programozás ott-
honról is mûködött. Erre már csak
azért is nagy szükség volt, mert a
2020-as év kiemelkedô megren-
delését kellett teljesítenie a DELTA-
TECH Kft. szakembereinek: egy
38 állomásból álló, autóipari elekt-

DELTA-TECH: Mûködô megoldásokat kínálnak

parkban. A gyártáshoz használt
alapanyagok nagyon változato-
sak, az egzotikus bôröktôl a mar-
habôrön keresztül a kaucsukig.
Természetesen mindez a vevôk
igényeitôl függ, az aktuális trendek
határozzák meg, melyik alapanyag
dominál egy adott idôszakban.
A jubileumi eseményen Jacques
Bordier elmondta: az elmúlt évtize-
dek egyik legjobb döntése volt a
magyarországi leányvállalat meg-
alapítása. A francia tulajdonos
rendkívül elégedett a gyôri gyár tel-
jesítményével. Vitéz Veronika, a
gyôri gyár ügyvezetô igazgatója az
ünnepség kapcsán hozzátette: a
minôségi munkának köszönhetô-
en a világpiacon nagy az érdeklô-
dés az itt elôállított termékek iránt,
így folyamatosan jelentôs a meg-
rendelés-állomány. A széles ter-
mékpalettában egyre nagyobb

szerepet kap a saját márkájú óra-
szíj gyártása is, melyet az anyavál-
lalat párizsi, londoni, New York-i és
tokiói üzleteiben értékesít.
A minôségi munkának, az itt alkal-
mazott korszerû technológiának,
a vevôk magas színvonalú kiszol-

gálásának köszönhetôen a gyôri
leányvállalat várhatóan eredmé-
nyes évet zár 2021-ben, és a jövô
évben forgalom- és  eredmény -
növekedésére számítanak. 

| jeanrousseau.hu

romos gyorstöltô szerelôsort ké-
szítettek veszprémi autóipari be-
szállító partnerük részére. 
A modern technológiai irányokat kö-
vetve, fejlesztési lehetôségeinket
maximálisan kihasználjuk — folytatta
az elmúlt idôszak értékelését Tóth
István cégvezetô. — Programozó
csapatunk a PLC- és robotprogra-
mozás mellett speciális kamera-
programozási és fejlesztési felada-
tokat is ellát. Versenytársainkkal
szemben jelentôs elônyünk, hogy
ezekhez a fejlesztésekhez saját
tervezésû, robotos-kamerás tesztál-
lomással rendelkezünk. Az állomást
már ajánlati fázisban is alkalmaz-
zuk, segítségével pontosan felmér-
jük a vevôi igényeket, és az adott
feladat megvalósíthatóságát is tesz-
telhetjük vele. Így a megrendelô tô-
lünk már biztosan egy mûködô
megoldásra kap ajánlatot, amely a

projekt elôrehaladásával már csak
tökéletesebb lesz. Legutóbb, ami-
kor egy kamerás ellenôrzôrendszer
fejlesztésére kaptunk megrende-
lést, ugyanígy adtunk ajánlatot part-
nerünknek. Az elkészült termékkel
V8-as motorok hengerfuratait vizs-
gáljuk, ehhez fejlesztettünk egy
egyedi szkennelôfejet. A hengerfu-
rat-palástot beszkenneljük, az így
készült képet kiterítjük, és azon az
operátorok számára a legkisebb hi-
bát és a hajszálrepedést is jelölni
tudjuk. Még a korlátozások ideje
alatt, idén tavasszal pedig egy inno-
vatív, automatizált alkatrészkezelô
rendszer integrátorai lettünk. Ezen
rendszer segítségével bonyolult
geometriájú ömlesztett termékek
3D-felismerése és a termékek lá-
dákból történô kipakolása, és to-
vábbkezelése teljesen automatán,
robot segítségével történik.  

A DELTA-TECH Kft. Gyôri Kutatás-
Fejlesztési Központja a hagyomá-
nyos gyártás mellett az elmúlt évek-
ben az additív gyártástechnológia
résszel is bôvült. A cég mérnökei a leg -
újabb technikával dolgoznak, többfé-
le 3D-nyomtatórendszer segítségével
valósítják meg feladataikat. A vállal-
kozás gépállománya ugyancsak fo-
kozatosan bôvül, egyebek mellett
ESD-mûszerrel, címkézô berende-
zéssel gyarapodott az eszközpark. A
mû hely részleg tovább fejlesztésével
erôsítik a házon belüli gyártást, amely
lehetôvé teszi a munkatársak folya-
matos foglalkoztatását és javítja a
megrendelések teljesítésének haté-
konyságát. Jövô év elejére a robotos
lézervágórendszer építése és újabb
berendezések beszerzése a cél, ma-
rógép és lemezhajlító berendezés vá-
sárlását tervezik.
A cégcsoport egyre nagyobb hang-
súlyt fektet a környezet megóvására.
A gyôri telephelyen a tetôre felszerelt
182 napelemnek is köszönhetôen a
felhasznált energiamennyiség több
mint a fele (64%) már a zöldenergia
hasznosításából származik, a hulla-
dékot szelektíven gyûjtik és töreksze-
nek a dohányzásmentes munkahely
megteremtésére. Emellett elektro-
mos autóval egészült ki a cég
jármûflottája, a dolgozók részére pe-
dig saját tervezésû biciklitárolót is
építettek. Ennek tetejére újabb nap-
elemek telepítését tervezik. 

| deltatech.hu
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The Hungarian subsidiary of the French com-
pany Manufacture Jean Rousseau called Jean
Rousseau Ltd. celebrated the 20th anniversary
of its foundation. The enterprise producing
high-quality watch straps commemorated this
anniversary by holding an intimate celebration
at the facility of the company located in the In-
dustrial Park.
Jacques Bordier representing the owners of
the Manufacture Jean Rousseau and Pascal
Dupenloup, the managing director of the Ma-
nufacture Jean Rousseau as well as the emp-
loyees and invited partners of the Hungarian

Jean Rousseau: The 20. anniversary of the foundation
of the company in Gyôr has been celebrated

This year, more than 400 job offers of 38 com-
panies awaited the visitors in the Experience
Center of the ETO Park at the Arrabona Job
Fair which has taken place in Gyôr for the
fourth time. A high number of companies having
their seats in the Industrial Park of Gyôr were
represented among the exhibitors. There were
recurring enterprises among them, but there
were also companies which have attended
this event first. Although labour shortage see-
med to have grown milder in the industry be-
cause of the pandemic recently, but this phe-
nomenon proved to be temporary and firms
await the applicants with a lot of job offers
(open positions) again.

Companies of the Industrial Park attended the job fair

subsidiary have celebrated mutually in the
plant of the Jean Rousseau Ltd. in Gyôr. At the
anniversary ceremony, Jacques Bordier said
that in the past decades it had been one of the
best decisions to found the Hungarian subsi-
diary. The French owner was particularly satis-
fied with the performance of the factory in
Gyôr. Veronika Vitéz acting as a managing di-
rector of the factory in Gyôr added at the cere-
mony: due to the high level of job perfor -
mance, there is a brisk demand for products
manufactured by the factory in the global mar-
ket. Therefore, there is a constantly remarkable

number of orders. In the wide range of pro-
ducts, it plays a more and more important role
to produce watch straps which are sold by the
parent company in its shops in Paris, London,
New York and Tokio as own brands.  
The Jean Rousseau Ltd. produces watch
straps which are important accessories of the
most elegant watches. The Jean Rousseau
Ltd. founded in 1954 is the first and largest fo-
reign subsidiary of the French company that
has a rich tradition. The company started its
operation in Gyôr in 2001 and „settled down”
in the Industrial Park in 2009.

The great advantage of job fairs is that employees
can be given first-hand information by the repre-
sentatives of enterprises about the positions offe-
red and they are allowed to ask exhibitors their
questions in person. Many companies having
their seat in the Industrial Park have made use of
this facility in the ETO Park where among others
the following firms were present: Melecs, Aqua-
comet, Propex, Pannon Tools, Eaton, Alprosys,
Rehau, Grosshaus, WKW Hungaria and Rábalux.
„In spring 2019, we had 32 exhibitors at the
first fair, but now more firms deem it necessary
to represent themselves at the event” — said
Csaba Batthányi acting as a main organiser
about the event. „There are more and more

firms among the exhibitors which are not auto-
motive companies and the majority of them
are recurring customers” — highlighted the
host of the Arrabona Job Fair.
Enterprises are looking for employees in seve-
ral fields, they need semi-skilled and skilled
workers as well, but they are also looking for-
ward to getting application of colleagues with
a technical degree. Special mentoring prog-
rams and trainers also help with the integration
of new employees. According to the experien-
ce of the exhibitors, a lot of applicants are loo-
king for administrative jobs and the vast majo-
rity of the applicants have to face the lack of
appropriate language skills. 

The Customs Administration Ltd. is a company
which has „settled down” in the Industrial Park
of Gyôr recently. The Hungarian enterprise do-
ing customs management and rendering a
wide range of corresponding services has
extended its warehouse base in the develop-
ment area next to Tatai-street.
The new customs warehouse has been run since
May this year and its occupancy rate has
reached the level of 50% within several months.
After the Brexit, the number of customs clearan-
ces conducted by the enterprise has risen by
about 60 percent, the range of customers has
been extended by numerous business partners
like the business chain Penny which is an out -
standing partner. The tendency of market de-
mands suggests that warehouse occupancy
can reach the level of 100 % soon.
The new building has a ground area of 700 square
metres, the ground area of the offices is 90 square
metres and their inner height is 8 metres. 650
pallets can be placed in the building, we can
handle three trucks at the same time. Two mo-
dern docks with loading ramps and one dock
with a side-lifting ramp enable the placement of

Customs administrator: A new company 
in the development area

goods. The Customs Administration Ltd. consi-
ders the enforcement of environmental aspects
really important. For this reason, they are plan-
ning to mount solar panels on the roof of the
building and buy electric vehicles.  
For more than two decades, the Customs Ad-
ministration Ltd. provides comprehensive,
quick and precise services to its customers in

the fields of customs management, administ-
ration in connection with environmental pro-
tection fee, administration related to excise is-
sues and shipping. 
If the recently inaguruated customs warehouse
reaches its maximal occupancy, the company
wants to extend its facility located in the
Industrial Park of Gyôr by further areas.
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Die Jean Rousseau Kft., die ungarische Tochtergesellschaft des franzö-
sischen Mutterkonzerns Manufacture Jean Rousseau, feiert in diesem
Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Das Unternehmen, das hochwertige
Uhrenarmbänder herstellt, feierte das Jubiläum mit einer intimen
Zeremonie in seinen Räumlichkeiten im Industriepark.
Jacques Bordier, der die Eigentümer von Manufacture Jean Rousseau ver -
tritt, feierte gemeinsam mit Pascal Dupenloup, dem Geschäftsführer von Ma-
nufacture Jean Rousseau, sowie den Mitarbeitern und eingeladenen Part-
nern der ungarischen Tochtergesellschaft im Werk Gyôr der Jean Rousseau
Kft. In seiner Rede anlässlich der Jubiläumsveranstaltung sagte Jacques
Bordier, dass die Gründung der ungarischen Tochtergesellschaft eine der
besten Entscheidungen der letzten Jahrzehnte war. Der französische Eigen-

Jean Rousseau: 20. Jahrestag der Gründung
des Betriebs in Gyôr wurde gefeiert

In diesem Jahr erwarteten 38 ausstellende Unternehmen und mehr als
400 Stellenangebote die Besucher der Arrabona Jobmesse, die bereits
zum vierten Mal im Erlebniszentrum ETO-Park stattfand. Eine beträchtli-
che Anzahl der Aussteller war von Unternehmen aus dem Industriepark
Gyôr ansässige Unternehmen.
Es gab einige Unternehmen, die zum wiederholten Mal dabei waren,
aber auch einige, die zum ersten Mal an der Veranstaltung teilnahmen.
Obwohl die Coronavirus-Epidemie in der Vergangenheit den Arbeits -

Unternehmen des Industrieparks auf der Jobmesse

Einer der neuen Ansiedler des Industrieparks Gyôr ist die Vámköz-
vetítô Kft. Die Firma Vámközvetítô Kft., ein in ungarischem Besitz
befindliches Unternehmen, das sich mit der Zolladministration und
einer breiten Palette damit verbundener Dienstleistungen befasst,
hat ihre Lagerbasis im Entwicklungsgebiet in der Nähe der Straße
Tatai út erweitert.
Das neue Zolllager wird ab Mai dieses Jahres in Betrieb gehen und
hat in nur wenigen Monaten eine Auslastung von 50 Prozent er -
reicht. Nach dem Brexit stieg die Zahl der von dem Unternehmen
abgewickelten Zollabfertigungen um rund 60 Prozent, und der
Kundenstamm erweiterte sich um eine Vielzahl neuer Partner,
darunter Großkunden wie die Penny Warenhauskette. Die Entwick-
lung der Marktanforderungen zeigt, dass die Lagerauslastung
bald 100 Prozent erreichen könnte.

tümer ist mit der Leistung des Betriebs in Gyôr äußerst zufrieden. Veronika
Vitéz, Geschäftsführerin des Werks in Gyôr, fügte hinzu: „Dank der Qualitäts -
arbeit besteht auf dem Weltmarkt ein großes Interesse an den hier herge -
stellten Produkten, so dass der Auftragsbestand konstant hoch ist. Neben
der breiten Produktpalette spielt auch die Herstellung von Uhrenarmbändern
unter der Eigenmarke eine immer wichtigere Rolle, die die Muttergesellschaft
in ihren Geschäften in Paris, London, New York und Tokio vertreibt.
Die Jean Rousseau Kft. stellt für ihre Kunden eines der wichtigsten
Accessoires für die elegantesten Uhren her: das Armband. Die erste
und größte ausländische Tochtergesellschaft des 1954 gegründeten
französischen Unternehmens, das große Tradition hat, nahm 2001 ihre
Tätigkeit in Gyôr auf und ließ sich 2009 im Industriepark nieder.

kräftemangel in der Branche zu lindern schien, erwies sich dieses
Phänomen als vorübergehend, sodass Unternehmen nun wieder auf
Bewerber mit vielen offenen Stellen warten, und die Unternehmen erwarten
nun wieder eine große Anzahl offener Stellen.
Obwohl die Coronavirus-Epidemie in der Vergangenheit den Arbeits -
kräftemangel in der Branche zu lindern schien, erwies sich das Phänomen
als vorübergehend, sodass Unternehmen nun wieder auf Bewerber mit
vielen offenen Stellen warten.
Einer der großen Vorteile von Jobmessen besteht darin, dass sich die
zukünftigen Arbeitnehmer aus erster Hand von Vertretern der Unternehmen
über die angebotenen Stellen informieren und den Ausstellern persön-
lich Fragen stellen können. Im ETO-Park nutzten mehrere Unternehmen
mit Standorten im Industriepark diese Gelegenheit, wo unter anderem
Melecs, Aquacomet, Propex, Pannon Tools, Eaton, Alprosys, Rehau,
Grosshaus, WKW Hungaria und Rábalux vertreten waren.
„Im Frühjahr 2019 hatten wir 32 Aussteller bei der ersten Börse, aber
jetzt fanden es noch mehr Unternehmen wichtig, sich auf der Veranstal-
tung zu präsentieren“, sagte Csaba Battyányi, der Hauptorganisator der
Veranstaltung. „Unter den Ausstellern befinden sich immer mehr Nicht-
Automobilunternehmen, und die meisten sind wiederkehrende Gäste",
betonte der Veranstalter der Arrabona Jobmesse.
Die Unternehmen suchen Arbeitskräfte in verschiedenen Bereichen, sowohl
qualifizierte als auch ungelernte, aber auch Personen mit einer höheren
technischen Qualifikation können sich gerne bewerben. Mehrere Unternehmen
bieten auch separate Mentoring-Programme und Trainer an, um neuen
Mitarbeitern bei der Integration zu helfen. Nach den Erfahrungen der Aus -
steller suchen viele Menschen administrative Tätigkeiten und den meisten
Bewerbern fehlen noch ausreichende Sprachkenntnisse.

Vámközvetítô: Neuansiedler im Entwicklungsgebiet
Die neue Anlage wird eine Grundfläche von 700 Quadratmetern haben,
davon 90 Quadratmeter Bürofläche; die Innenhöhe beträgt 8 Metern.
Das Gebäude bietet Platz für 650 Paletten und drei Lastwagen
gleich zeitig; zwei hochmoderne Laderampen und eine Rampe mit
Seitenlift-Dockingstation erleichtern die Lagerung der Waren.
Die Vámközvetítô Kft. hält es auch für wichtig, Umweltaspekte durchzu-
setzen und plant daher die Installation von Solarzellen auf dem Dach des
Gebäudes, sowie die Anschaffung von Elektrofahrzeugen.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten bietet die Vámközvetítô Kft. ihren Kunden
umfassende, schnelle und präzise Dienstleistungen in den Bereichen
Zollverwaltung und Zollabfertigung, Umweltproduktabgaben, Ver -
brauchssteuern und Spedition. Sollte das neu übergebene Zolllager in
Gyôr seine maximale Auslastung erreichen, möchten sie ihre Räumlich-
keiten im Industriepark um zusätzliche Flächen erweitern.
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A Borsodi Mûhely Kft. idén ünnepli
cégalapításának 40. évfordulóját.
A születésnapra az alapító Borsodi
László egy cégtörténeti könyvet
adott ki „BORSODI 40 — Az elmúlt
tizenöt év” címmel. A könyv a
2006-ban megjelent „Borsodi
Mûhely — Az elsô huszonöt év”
folytatása, és összességében a
társaság 2006-tól napjainkig tartó
tevékenységét mutatja be, melyet
egyéni vélemények, észrevételek,
tanulságok kiemelése tesz olvas-
mányossá.
A jubiláló vállalkozás nemrégiben
újabb szakmai elismerésben része-
sült: a 29. Magyar Innovációs Nagy-
díj Bírálóbizottsága 69 magyaror-

Borsodi Mûhely: Fennállásának 40. évét ünnepli a cég

>  1. oldalról

A 2021-es évben a West Hungária
Bau Kft. elnyerte a Superbrands
díjat a Kiváló Üzleti Márka kategó-
riában. „Rendkívül büszkék va-
gyunk arra, hogy a Magyar
Brands díj után a Superbrands dí-
jat is elnyertük. Az elismerés
egész cégcsoportunk valamennyi
munkatársának közös sikere. Az
építôiparban betöltött meghatáro-
zó pozíciónkat a fôvállalkozói és
generálkivitelezôi munkáink ma-
gas színvonalával vívtuk ki, mely-
ben fontos szerepe van partnere-
inknek is. Mércénk minden eset-
ben megrendelôink elégedettsé-
ge, s a kivitelezések során elsôdle-
ges szempontunk ügyfeleink elvá-
rásait maximálisan teljesíteni, hogy
így alkossunk maradandót a jelen
és a jövô számára. E szemlélet az
alapja eredményeinknek, s nagyon
örülünk, hogy ezt most a Super -
brands díj odaítélése is visszaiga-
zolta” — hangsúlyozta a díj átvétele

WHB: Rangos szakmai elismerés

szági vállalkozás közül választotta ki
a 2020. évi innovációs nagydíjas tár-
saságot, további hét innovációs dí-
jat, valamint az év Startup Innováci-
ós Díját is odaítélte. A díjakon túl
több pályázatot elismerésben is ré-
szesítettek. A Borsodi Mûhely Kft. is
elismerésben részesült az ipar szak-
területén: a Borsodi Automata Hô-
mérô Kapu fejlesztéséért emelték ki
a vállalkozást.
Borsodi László négy évtizede az-
zal a céllal alapította gyôri mû he -
lyét, hogy teremtsen magának egy
ideális munkahelyet, ahol a rend, a
tisztaság és a becsületes munka
lesz az elsôdleges. Az idôközben
a minôség szinonimájává is vált
Borsodi családnév generációk óta
védjegye annak a tevékenységnek,

melynek köszönhetôen elismert fé-
mipari középvállalkozássá fejlôd-
tek. Sikerüket példázza az is, hogy
az elmúlt években, pontosabban a
generációváltás óta a társaság ár-
bevétele megduplázódott, átlago-
san évi 30 százalékkal emelkedett,
a foglalkoztatottak száma pedig
évi közel 25 százalékos növeke-
dést mutat.
A cégcsoportnak — mely összes-
ségében kétszáznál is több fôt
foglalkoztat — a Gyôri Ipari Park-
ban található központ mellett Kis -
újszálláson és Szombathelyen is
van telephelye.
A folyamatos fejlôdés, innováció,
illetve a szakember-utánpótlás
biztosítása érdekében a társaság
egyetemi és középiskolai szinten

kapcsán Paár Attila tulajdonos-
ügyvezetô a cégcsoport honlapján
megjelent beszámoló szerint.
A WHB Magyarország egyik legdi-
namikusabban fejlôdô, piacvezetô,
100 százalékban magyar tulajdon-
ban lévô építôipari vállalkozása. Fej-
lôdésének ívét az általa nemzetközi
színvonalon, partnerei megelégedé-
sére elvégzett, országszerte lát-
ható beruházások sora szegélyezi.
A WHB erôsségét a magas szintû
szakmai tudás és tapasztalat mel-
lett annak a szerteágazó — a mély-

építéstôl a mûemlék épületek felújí-
tásán át a profilgyártásig terjedô —
szolgáltatási palettának is köszön-
heti, amelynek tudatos bôvítésére
sok lépést tett az elmúlt évtizedben.
A cégcsoport kiemelkedô referen-
ciái között számos olyan, a buda-
pesti városképet meghatározó
épület és nagyléptékû vidéki fej-
lesztés található, melyek sorra
gyûjtötték be a rangos szakmai el-
ismeréseket és arattak tetszést a
nagyközönség körében. Közöttük
vannak irodaházak, luxusszállo-

dák, egészségügyi intézmények és
fürdôk mellett ipari csarnokok,
emblematikus sportlétesítmények,
oktatási intézmények, valamint iko-
nikus mûemlék épületek építési és
rekonstrukciós munkái is.

| whb.hu

A gyôri telephely három stációja jól mutatja a Borsodi fejlôdését. Az elsô ipari parki épület 2002-ben készült el (1.), melyet 2008-ban bôvített új
résszel (2.), majd 2016-ban nyerte el jelenlegi formáját (3.)

egyaránt tesz lépéseket. Telephe-
lyeiken éves szinten 20-30 szak-
munkástanulót képeznek, hiszen
minôségi szakemberekre nem
csupán mérnöki szinten van szük-
ségük, a mûhelybe is olyan mun-
katársak kellenek, akik értenek a
szakmájukhoz. Mert legyen szó
készüléktervezésrôl és -kivitele-
zésrôl, egyedi precíziós alkatré-
szek gyártásáról, gépegységek
felújításáról, hôkezelésrôl vagy
éppen kutatás-fejlesztési tevé-
kenységrôl, abban biztosak lehe-
tünk, hogy a Borsodi cégcsoport
szakemberei — és berendezései —
a jövôben is garanciát jelentenek
a minôségre.

| borsodimuhely.hu

Az 1995 óta mûködô, a leg-
kiválóbb fogyasztói márká-
kat díjazó Superbrands
Program és a legeredmé-
nyesebb üzleti márkákat elis-
merô Business Superbrands
Program a világ több mint ki-
lencven országában van je-
len. A kiválasztási folyamat
mindenütt azonos elveket
követ: a részvétel a márkák
számára ingyenes, a díjazot-
takat többlépcsôs kutatás
során emelik ki, a végsô ér-
tékelést pedig független
szakértôkbôl álló bizottság
végzi el. A testület döntése
során a reputációt, a márka-
építést, a piaci pozíciót és a
tradíciót veszi figyelembe.
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A Vámközvetítô Kft. több mint két
évtizede áll teljes körû, gyors és
pontos szolgáltatásokkal megbí-
zói rendelkezésére a vámügyinté-
zés, a környezetvédelmi termékdíj-
ügyintézés, a jövedéki ügyinté-
zés, valamint a szállítmányozás
terén, illetve intézi az ezekhez a
tevékenységekhez és a külkeres-
kedelmi áruforgalomhoz kapcso-
lódó valamennyi statisztikai adat-
szolgáltatást — mutatta be a vállal-
kozás tevékenységét röviden Zsi-
di István tulajdonos-ügyvezetô
igazgató. — „Feladataink ellátásá-
hoz valamennyi szükséges tevé-
kenységi engedéllyel rendelke-
zünk, munkatársaink szerte az or-
szágban magasan kvalifikált,
megbecsült szakemberek. Cé-
günk eltelt 25 évét a folyamatos
fejlesztés, a piaci körülmények-
hez történô rugalmas alkalmazko-
dás, az újdonságok és újítások
folyamatos követése jellemezte.
Társaságunk nagy gyakorlattal
rendelkezik a vám- és külkereske-
delmi tevékenységet folytató cé-
gek teljes körû és nemzetközi
színvonalú kiszolgálásában. A
gyors és minôségi ügyintézés ér-
dekében partnereink telephelyére
nagy gyakorlattal rendelkezô,

Vámközvetítô: Új letelepedô a fejlesztési területen

A beteg gyôri gyerekeket, a házi
gyermekorvosokat és a védônô-
ket segíti ajándékával a Somogyi
Elektronic. A gyôri vállalat ügyve-
zetô-tulajdonosa 50 mesefigurás
asztali lámpát és 27 garatvizsgáló
eszközt adott át Kányai Róbert-
nek, a Gyôri Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény igaz-
gatójának és Csiszár-Rácz Kriszti-
nának, az egészségügyi alapellá-
tás vezetôjének. A házi gyermek-
orvosok képviseletében dr. Muzsay
Géza gyermekgyógyász fôorvos
vett részt az eseményen. 
Vidáman kergetôzik Bogyó és Ba-
bóca a barátaival az asztali lám-
pán. A népszerû mesefigurák
mostantól beköltöznek a gyôri
gyermekorvosok és védônôk ren-
delôibe. A Somogyi Elektronic Kft.
gondolta úgy, hogy ebben a járvá-
nyokban, betegségekben bôvel-
kedô idôszakban kicsit barátságo-
sabbá teszi a beteg gyerkôcök
számára a doktor bácsik és a vé-
dô nénik fôhadiszállását. A 27 da-
rab garatvizsgáló lámpa pedig a
szakemberek mindennapi munká-

Somogyi Elektronic: Adomány a beteg gyerekeknek

szakértô munkatársakat helye-
zünk ki, akik az általunk végzett
feladatok koordinálását és meg-
szervezését helyben végzik el.”
Zsidi István az új telephely kialakítá-
sának elôzményeirôl elmondta: rak-
tározási szolgáltatással eddig a
Kisbajcson lévô raktárral álltak part-
nereik rendelkezésére, ám úgy
gondolták, érdemes bôvíteni a ka-
pacitást, mert erre a háttérszolgál-
tatásra várhatóan egyre nagyobb
igény mutatkozik. A beruházáshoz
szükséges ingatlant a cég 2019-
ben vásárolta meg az ipari park-
ban, 2020-ban pedig megkezdô-
dött a kivitelezés. A beruházás az

MNB „Növekedési Hitelprogram
Fix” segítségével valósult meg. 
Az új vámáruraktár idén májustól
mûködik, s kihasználtsága néhány
hónap alatt elérte az 50 százalékot.
A Brexitet követôen a vállalkozás ál-
tal lebonyolított vámkezelések
mennyisége mintegy 60 százalékkal
nôtt, nagyszámú új partnerrel bôvült
az ügyfélkör, köztük olyan jelentôs
megrendelôvel, mint a Penny üzlet-
lánc. A piaci igények tendenciája azt
mutatja, a raktár kihasználtsága ha-
marosan elérheti a 100 százalékot.
Az új létesítmény alapterülete 700
négyzetméter, ebbôl 90 négyzet-
méter iroda, belmagassága 8 méter.

Az épületben 650 paletta elhelye-
zésére van lehetôség, egyszerre
három kamiont tudnak fogadni, két
korszerû rakodórámpás és egy ol-
dalfalas rámpa segíti az áruk le- és
felrakodását. A Vámközvetítô Kft. a
környezetvédelmi szempontok ér-
vényesítését is fontosnak tartja,
ezért tervezik napelemek felszere-
lését az épület tetejére, valamint
elektromos jármûvek beszerzését. 
A megbízók igényeihez igazodva a
cég a gyôri központ mellett Buda-
pesten, az M0 autóút mellett, a
BILK Logisztikai Központ területén
is mûködtet irodát, ahol szintén tel-
jes körû vámszolgáltatást és vám-
tanácsadói tevékenységet végez-
nek, és a vámhatóság jelenléte nél-
kül tudnak árukat és szállítmányo-
kat érkeztetni és vámkezelni. A
vámkezelések meg növekedett
számához igazodva nemrégiben
ezt az irodát is bôvítették egy 20
négyzetméteres helyiséggel és két
új munkatárssal. 
Amennyiben a most átadott gyôri
vámáruraktár eléri maximális ki-
használtságát, szeretnék további
területtel bôvíteni az ipari parkban
lévô telephelyüket.

| vamkozvetito.hu

ját segíti. „Segíteni mindig jó! Épp
ezért nagyon szívesen állunk ilyen
ügyek mellé. Már jó ideje küzdünk
a Covid-járvánnyal és több meg-
betegedés is felütötte a fejét az
utóbbi idôszakban, emiatt még
több gyerek látogat el a gyermek-
orvosi rendelôkbe, akik kicsit min-
dig megszeppennek ilyenkor. Azt
reméljük, hogy ezek a kis Bogyó
és Babócás lámpák segítenek ab-
ban, hogy oldottabb legyen a han-
gulat egy vizsgálat során. A garat-
vizsgáló lámpa pedig az orvosok-
nak nagy segítség a pontos diag-
nosztika felállításában” — emelte ki
Somogyi Zsolt, a Somogyi Elektro-
nic Kft., tulajdonos-ügyvezetôje.
Dr. Muzsay Géza rendelôjében
már helyet kapott az asztali lámpa,
amire sok pozitív visszajelzés is ér-
kezett. A színes világítótest és a
garatvizsgáló eszköz is nagy segít-
ség a gyermekorvosok számára.
„Fontos, hogy a gyermekek öröm-
mel, bátran jöjjenek hozzánk a ren-
delôbe, és azt érezzék, barátságos
környezetbe érkeznek. Ezek a szí-
nes kis eszközök mind a mi mun-

kánkat segítik. A magas szintû
gyerekellátáson múlik a jövô, a kö-
vetkezô generáció egészsége” —
hangsúlyozta a gyermekgyógyász
fôorvos. A gyermekorvosok mellett
a területi védônôkhöz is eljutnak a
lámpák. Ez pedig Kányai Róbert
szerint nagy öröm. Az Egyesített
Egészségügyi és Szociális intéz-
ményhez tartozik ugyanis a város
védônôi szolgálatának felügyele-
te. „Nagyon nagy öröm, hogy újra
gondoltak ránk és most kimon-
dottan a házi gyermekorvosi ren-
delôkre és a védônôi tanácsadókra

gondolok. Sokat jelent a kollé -
gáknak, hogy egy ilyen örömteli
dolog is oda tud kerülni az asztal-
ra” — mondta Kányai Róbert. Bo-
gyó és Babóca társaival „elindult”
a város gyermekorvosi rendelôibe
és védônôi tanácsadóiba, hogy
barátságosabbá tegye a sokszor
barátságtalannak tûnô helyisége-
ket. A garatvizsgáló lámpákkal
pedig a kicsik gyógyulása válhat
gyorsabbá, egy pontosabb diag-
nosztika által. 

| somogyi.hu



A Gyôri Ipari Park mintegy hét ki-
lométer hosszú saját úthálózattal
rendelkezik, ezen közlekedik a
210 hektáros területen dolgozók
többsége. Az utak megfelelô mi-
nôségének megôrzéséhez szinte
folyamatosan karban kell tartani
azokat, így az üzemeltetô Gyôri
Nemzetközi Ipari Park Kft. minden
évben jelentôs rekonstrukciós
munkálatokat rendel meg a kivite-
lezôktôl. A közelmúltban az útbur-
kolati jelek frissítése történt meg.
Az ipari park úthálózatának szinte
valamennyi útburkolati jelének új-
rafestése megtörtént a nyári idô-
szakban. (A tavaly újraaszfaltozott

Ipari park: Megújultak az utakon a burkolati jelek

II. János Pál pápa — a pápák kö-
zül elsôként — két alkalommal is
ellátogatott hazánkba. 1991-ben
szentmisét tartott Esztergomban,
Máriapócson, Pécsett és Buda-
pesten, ökumenikus istentisztele-
tet mutatott be Debrecenben.
1996. szeptember 6—7-én a pan-
nonhalmi bencés apátságot ke-
reste fel és misézett Gyôrben, az
istentiszteletet a Gyôri Ipari Park
területén tartották.
A pápa az eredeti szándék sze-
rint a pannonhalmi fôapátsági is-
kola ezeréves fennállása miatt
érkezett Magyarországra. Ekkor
vetôdött fel a gondolat, hogy kel-
lene egy olyan helyszín is a pan-
nonhalmi mellett, ahol II. János
Pál a hívôk sokaságával talál-
kozhat. Így került szóba, hogy
Gyôrben is lenne egy szentmisé-
je a katolikus egyházfônek. A
helyszín a Gyôri Ipari Park lett,
amely még akkoriban nem volt
annyira beépítve, mint most,
ezért alkalmasnak bizonyult a
pápai szentmise megtartására.
Göncz Árpád akkori köztársasági
elnök vatikáni látogatásakor hívta
meg II. János Pál pápát Magyar-
országra, tolmácsolva Várszegi
Asztrik pannonhalmi fôapát meg-
hívását is. Az út apropóját a nem-
zeti ünnepünk, a millecentenári-
um, illetve a pannonhalmi millen-
nium adta. A korabeli híradások
szerint a pápa szeptember 6-án
délben érkezett a ferihegyi repülô-
térre, ahol állami és egyházi veze-
tôk fogadták. Délben azután a pá-
pa helikopteren Pannonhalmára
utazott, ahol dr. Várszegi Asztrik
fôapát kísérte fel a Szentatyát pá-
pamobiljában Szent Márton he-

Az ipari parkban misézett II. János Pál pápa 1996-ban

útszakaszokon valamint a szintén
nemrégiben elkészült új fejleszté-
si terület útjain nem volt szükség
még a munka elvégzésére.) A ki-
vitelezéssel megbízott vállalkozás
a záróvonalakat, az irányjelzô nyi-
lakat, a forgalomtól elzárt terüle-
tek jeleit, valamint a gyalogátkelô
helyek zebráit is felfrissítette, így
mindenki számára jól láthatóvá és
egyértelmû váltak az útburkolati
jelek. Nem maradtak ki a munká-
ból a buszmegállók sem, sárga
színnel festették át az aszfalton a
megkopott részeket.
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gyére a bencés fôapátságba. A
délután folyamán ott fogadta a
pápa dr. Göncz Árpád köztársa-
sági elnököt és feleségét. Majd
meglátogatta a Szent Adalbert
otthonban az idôs és beteg szer-
zeteseket. Az este folyamán a fô-
apátság templomában zártkörû
vesperás volt, melyen elsôsorban
szerzetesek jelenhettek meg.
A másnapi pápai misén mintegy
160 ezer ember vett részt. Annak
ellenére gyûlt össze a hatalmas
tömeg, hogy a hívôket nem fo-
gadta kegyeibe az idôjárás, szinte
viharos szél fújt a helyszínen.
„Ezért az erôs szélért is szeretnék
köszönetet mondani. Tudjuk,
hogy amikor Jeruzsálemben pün-
kösdkor megszületett az egyház,

akkor is nagy szél fújt. Ez a mai
nagy szél is erre emlékeztet ben-
nünket, az egyház születésére” —
emlékeztette a hívôket a Szent -
atya Gyôrben.
A Gyôri Ipari Parkban felállított ol-
tárnál magyar, osztrák, német,
horvát, cseh, szlovák és román
zarándokok elôtt Pápai Lajos gyô-
ri megyés püspök köszöntötte a
Szentatyát. „Óriási esemény volt
nekünk itt. Akkor még azért friss
volt a rendszerváltás ideje. Az
ember még visszaemlékezett az
elôtte lévô évekre, amikor egy
ilyen látogatás elképzelhetetlen
lett volna” — idézte fel egy videó-
ban a történteket Pápai Lajos, a
Gyôri Egyházmegye emeritus
püspöke.

A szabadtéri ünnepi szentmisén
Magyarország lelki és érzelmi
megújulásáért imádkozott a pápa.
A Magyar Püspöki Kar képviselôi-
vel a gyôri püspöki palotában el-
költött ebéden találkozott. Délután
a gyôri székesegyházban az egy-
házmegye 1000 képviselôje várta:
papok, szerzetesek, egyházközsé-
gi képviselôk, hitoktatók mellett is-
kolák és szociális intézmények ve-
zetôi. Apor Vilmos mártír püspök
sírjánál imádkozott, majd még az-
nap este visszatért a ferihegyi re-
pülôtérre és elhagyta országunkat.
A gyôri pápalátogatás emlékét az
egykori szentmise helyén kereszt
ôrzi az ipari parkban. A kereszt ál-
lapota mostanra sokat romlott, de
Gyôr polgármestere, dr. Dézsi
Csaba András a közelmúltban ar-
ról számolt be, hogy egy felaján-
lásnak köszönhetôen ígéretet ka-
pott a város a kereszt felújítására.
A Szentlélek-templom elôtti téren a
pápa bronzból készült szobra látha-
tó, valamint két emléktábla és a róla
elnevezett tér ôrzi emlékét Gyôrben,
Lebó Ferenc éremmûvész pedig
aranyozott emlékérmet készített.  A
székesegyházat II. János Pál pápa
1996-os gyôri látogatása során ba-
zilika rangjára emelte.
A Triangulum Galériában fotó- és
emlékkiállítás nyílt II. János Pál
pápa 1996-os Gyôrben tett lelki-
pásztori látogatásának 25. évfor-
dulója alkalmából. A kiállítás vé-
gigköveti a pápa akkori látogatá-
sának helyszíneit, fôbb mozzana-
tait, installációja megidézi a Gyôri
Ipari Parkban bemutatott pápai
szentmise helyszínét.
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