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ÉRTÉKRENDET

183 évvel ezelőtt, 1839-ben Julius Wilheim Braun megvásárolta az itt látható Rosen 
gyógyszertárat a németországi Melsungenben. A gyógynövények értékesítésével fog-
lalkozó patika a B. Braun bölcsőjévé vált, amelynek öröksége a már 64 országban 66 
ezer munkatárssal működő multinacionális vállalatunk.

A B. Braun az egészségügyi szektor meghatározó szereplője, és ezzel fontos társadal-
mi felelősség is jár. A cégcsoport 183 éves története során így nemcsak termékei és 
szolgáltatásai minőségére, hanem a különböző jó ügyek, jótékony akciók és programok 
támogatására is nagy hangsúlyt fordított.

Magyar leányvállalatunk évek óta a B. Braun-csoport legkiterjedtebb társadalmi fele-
lősségvállalási (CSR) programmal rendelkező tagjai között található, és ezen még az 
elmúlt évek egészségügyi és gazdasági krízishelyzetei sem tudtak változtatni. 2021-ben 
is számos alapítványt és szervezetet támogattunk, ezzel segítve az általuk ápolt jó 
ügyeket. A következő oldalakon közülük mutatunk be néhányat fotós kiadványunkban.

Horn Péter
vezérigazgató
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A B. Braun-csoporton belül nemzetközileg is jelentős a 
rászoruló gyermekeket segítő B. Braun for Children program, 
amelyben a magyar leányvállalat élen jár.

B. BRAUN  
FOR CHILDREN
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A halmozottan sérült, szellemi és érzékszervi fogyatékos-
sággal rendelkező gyermekeket segítő Fellegajtó Nyitogatók 
Alapítvány és a Fellegvár napközi alapítója, Varga Gábor saját 
kisfia érintettsége miatt hozta létre a szervezetet, amely kez-
detben 5 gyermek számára nyújtott napközis foglalkoztatást, 
mára azonban a létszám megduplázódott, és összesen 14 szak-
ember dolgozik a Fellegvárba járó 10 gyermek fejlesztéséért 
időt és energiát nem kímélve. A B. Braun 2021-es Segíts, hogy 
segíthessünk programjának keretében a kollégák szavazatai 
alapján a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány volt az egyik szer-
vezet, amely részesülhetett a cég különadományából. 

Ott segítenek, ahol  
a legnagyobb szükség van rá 

Budapest szívében különleges menedék található, ahol a társadalom egyik legtöbb segítségre és 
gondozásra szoruló rétegének segítésén, a halmozottan sérült gyerekek fejlesztésén dolgoznak az 
elkötelezett szakemberek. Ez a Fellegvár Napközi, amely több év munkájával, megbízható támoga-
tókkal és az akadályok folyamatos legyőzésével mára értékteremtővé vált. 
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A B. Braun Magyarország társadalmi felelősségvállalási tevékenységének egyik különleges eleme 
az Autistic Art Alapítvány, amely szervezet ötvözi az autista fiatalok megsegítését és a művészeti 
értékteremtést. Az Alapítvány országszerte működtet autista lakóotthonokat, művészeti prog-
ramja keretében pedig autizmussal élő fiatalok önkifejezésének fejlesztését végzi, a rajzokat pedig 
árverésre bocsátja. A befolyt összeget a szervezők teljes egészében a hazai autista lakóotthonok 
támogatására fordítják. A B. Braun a kezdetek óta, 2010-től állandó résztvevő az aukciókon, a meg-
vásárolt képek pedig a munkahelyi területek, irodák falait díszítik. 

A B. Braunnál az Autistic Art támogatása közösségi élmény is, hiszen a cégvezetés a kollégák véle-
ményét kéri ki az adott évben kalapács alá kerülő alkotásokról. A beérkező munkatársi szavazatok 
alapján 2021-ben a B. Braun 5 képet vásárolt meg, ezzel 1 millió forinttal járult hozzá a Magyar-
országon élő autisták támogatásához. 

Autistic Art 

Az Autistic Art 2021-es 
jótékonysági aukcióján 
a B. Braun-t Horn Péter 
vezérigazgató és Kállai 
Tamás értékesítési 
és operatív igazgató 
képviselte.
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A Káposztásmegyeri Sport Klub első ránézésre egy gyermekek 
számára sportolási lehetőséget biztosító szervezet, és alapve-
tően ez is az igazság, ám a gyakorlatban mégis sokkal többről 
van szó. A Sárai Zoltán által vezetett klubnak nem csupán célja, 
hanem egyenesen küldetése, hogy a focipályán zajló játékon 
keresztül a mindennapi életben való helytállás legfontosabb 
alappilléreit tanítsa meg a fiataloknak. 

Sárai Zoltán és csapata a sporton keresztül mutatja be a KSK-
hoz járó lelkes gyerekeknek, hogy milyen eredményeket lehet 
elérni alázattal, csapatmunkával és a problémamegoldásra va-
ló törekvéssel, és nagy hangsúlyt fektet az esetleges vereségek 
és kudarcélmények megfelelő kezelésére is. Mivel a B. Braun 
egy mindig a jövőbe tekintő, előre gondolkodó vállalat, büszkén 
támogat egy olyan sportszervezetet, amely a fenti értékrend 
jegyében oktatja a felnövekvő generációkat, amelyek tagjai 
talán egy épp most szerzett góllal teszik meg az első lépést 
a későbbi felnőttkor sikerei felé. 

A focipályán gólok,  
az életben sikerek 

A KSK nemcsak tanítási 
időben fektet nagy 
hangsúlyt a gyerekek 
edzéseire: táboraikkal a 
nyári szünetben is izgalmas 
elfoglaltságot biztosítanak a 
fiatal sportolók számára.
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Súlyos és szomorú ellentmondás társadalmunkban, hogy míg 
számos szegény vagy szerény körülmények között élő család 
asztalára nem jut napi háromszor megfelelő minőségű étel, 
addig a statisztikák szerint Magyarországon évente 1,8 millió 
tonna élelmiszerfelesleg keletkezik. Itt jön a képbe az élelmi-
szermentés, amelynek egyik legfontosabb hazai szereplője 
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. 

A 2005-ben alapított Magyar Élelmiszerbank az Európai Élel-
miszerbankok Szövetségének tagjaként már közel két évtizede 
elkötelezetten tesz az élelmiszerpazarlás ellen, és küldetésének 
tekinti, hogy a különböző üzletláncokból megmentett, kido-
básra ítélt, de a gyakorlatban hibátlan minőségű élelmiszerek-
kel a lehető legtöbb rászoruló gyermeknek segítsen. A B. Braun 
magyar leányvállalata élen jár a B. Braun-csoport CSR-tevé-
kenységében, a nemzetközileg is jelentős B. Braun for Children 
kezdeményezésnek pedig a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
az egyik legfontosabb hazai programja. 

Amíg egyetlen gyermek  
is éhes, addig nem ér véget 
a munkájuk 
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Az Élelmiszerbank az elsők 
között van jelen, amikor 
karitatív akcióra nyílik 
lehetőség. Ételosztó akciók 
során rendszerint számos 
család mindennapjait 
teszik könnyebbé, ráadásul 
minden év végén karácsonyi 
adománygyűjtést is 
szerveznek. Ezek a fotók 
például a Nagycsaládosok 
Újpalotai Egyesületének 
ételosztásán készültek. 
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Egészséges emberként jó eséllyel nehéz elképzelni, hogy mennyi megoldásra váró mindennapi ki-
hívással szembesülnek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok. Türelem, 
alkalmazkodóképesség és szeretet szükséges ahhoz, hogy akár olyan kisebb napi dolgok is sikerrel 
teljesüljenek, amelyek a legtöbb egészséges ember számára nem jelentenek megerőltetést. Ezeknek 
a családoknak az erőfeszítését támogatja az évtizedek óta Budapesten működő Pető Intézet, amely 
a Dr. Pető András által megalapozott, 80 éve viszonyítási alapként kezelt Pető-módszer alkalmazásá-
val, elkötelezett konduktorokkal segíti a halmozottan sérült gyermekek mindennapi életét, folyamatos 
fejlődését és azt, hogy felnőttként is a lehető legteljesebb életet élhessék. 

Minden halmozottan sérült 
gyermeknek jár a segítség 

Fotó: Horváth Petra
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A Pető Intézet munkáját, tevékenységének folyamatos fejlő-
dését alapítványi támogatás is segíti: A Tégy a Pető Intézet 
Gyermekeiért Alapítvány, vagyis a TEGYA, amely 2015 óta já-
rul hozzá a példaértékű munkához. Fő projektjeik keretében 
nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az Intézetbe járó sérült 
gyermekek számára testmozgási lehetőségeket biztosítsanak, 
karban tartsák az intézmény játszóterét, illetve törekednek 
a határon túli, halmozottan sérült magyarok elérésére és se-
gítésére is. A B. Braun 2021-es Segíts, hogy segíthessünk 
programjának keretében a kollégák szavazatai alapján a TEGYA 
részesülhetett a cég különadományából. 

„Az egyik legfontosabb 
célunk, hogy lakóhelytől 
függetlenül a lehető legtöbb 
halmozottan sérült gyermek 
részesüljön a fejlődést és a 
jövőbeli boldogulást segítő 
lehetőségekből” – mondta 
Schumicky András, a 
TEGYA vezetője, miután az 
Alapítvány elnyerte  
a B. Braun különadományát.





A kultúra világa és a művészeti alkotások 
minden emberben értékes lenyomatot hagynak, 
ami nemcsak a személyiségformálásban játszik 
szerepet, de az egészségre is pozitív hatással 
tud lenni. Ezért a B. Braun fontosnak tartja, hogy 
támogassa hazánk magas színvonalat képviselő 
művészeti kezdeményezéseit.

KULTÚRA  
ÉS MŰVÉSZET
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MŰVÉSZET

A B. Braun egyik fontos társadalmi küldetésének tekinti, hogy a színvo-
nalas és innovatív művészeti, valamint kulturális területeket minél több 
emberrel – a nagyközönség mellett egészségügyi szakemberekkel és a cég 
saját munkatársaival is – megismertesse. Emellett a felnövekvő generációk 
művelődését, kulturális edukációját is célul tűzi ki. Nem véletlen, hogy 
a cég évek óta elkötelezett támogatója Közép-Európa legnagyobb kortárs 
képző művészeti vására, az Art Market Budapest iskolás korú és fogyatékkal 
élő gyermekeket megcélzó múzeumpedagógiai programjának.

Az Art Market Budapest maximálisan rászolgált arra, hogy ma a régió 
legnagyobb képzőművészeti eseményeként tartsuk számon, hiszen a ren-
dezvényen minden évben 5 kontinens 40 országából érkeznek művészek, 
akik mintegy 30 ezer fős közönséggel osztják meg munkájuk gyümölcsét.

Meghatározó művészeti rendezvény 
múzeumpedagógiával karöltve 
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A fotókat készítette: Art Market Budapest
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Minden évben egy hosszú hétvége erejéig Budapest legfontosabb művészeti galériáira figyel 
a kortárs kultúra iránt érdeklődő közönség. A Gallery Weekend háromnapos rendezvénysoroza-
tának keretében egyszerre nyílnak ki a főváros legizgalmasabb műkedvelő szentélyei, amelyek az 
adott év legfontosabb kiállításaival és tárlatvezetéseivel gondoskodnak a maradandó élményről.

Egy európai főváros sokszínű művészeti galériái az országban élők számára érdekes tudásbővítést, 
a külföldről érkezőknek pedig kívánatos turisztikai célpontokat biztosítanak. Büszke érzés tehát, 
hogy a Gallery Weekend hétvégéjén Budapest lehet ez a fontos állomás a műkedvelők számára. 

A tudásmegosztás az élet minden területén fontos. Legyen szó munkáról, magánéletről vagy sza-
badidőről, egyaránt hozzájárul életünk és társadalmunk fejlődéséhez. Ez a legfőbb közös pont  
a B. Braun és a Gallery Weekend értékrendjében, és elsősorban ennek köszönhető, hogy a cégcsoport 
évek óta elkötelezetten támogatja a rangos rendezvényt.

Egy hétvége a legjobb  
budapesti galériákban
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A fotókat készítette: Sárközy Marianna
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2019-ben az Art is Business formabontó ötlettel frissítette fel a hazai kulturális és művészeti 
színteret: célként tűzték ki, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a művészet és az üzleti világ 
valójában szorosan összefüggnek, és az elmúlt három évben azon dolgoztak, hogy ezt a kapcso-
latot megerősítsék.

Gyümölcsöző kapcsolat 
a művészet és az üzleti világ 
között 

Horn Péter, a B. Braun 
vezérigazgatója átveszi 
2019-ben az egyik legelső 
Art is Business Díjat
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Tevékenységük során rendszeresen megjelentetik az Art is Business című folyóiratot, amelynek 
minden lapszámában sikeres üzleti vagy közéleti szereplőket mutatnak be, akiket fontos szálak 
fűznek a kultúra világához. Emellett pedig minden évben átadják az Art is Business Díjakat olyan 
vállalatoknak és magánembereknek, akik fontosnak tartják a művészet támogatását, és ennek 
a gyakorlatban is eleget tesznek. 2019-ben a B. Braun az elsők között nyerte el a Díjat, és azóta is 
elkötelezetten támogatja az Art is Business-t, többek közt a folyóirat művészetkedvelő orvosokat 
bemutató cikksorozatát, amely az Art is Business weboldalán is megjelenik.
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Folyamatos új kihívások, változatos területek, és az adott kor-
szellemhez történő, innovatív alkalmazkodás. Ezek a jellemzők 
az évről évre hatékony, új megoldásokat kínáló egészségügyi 
cég és a szüntelenül változó művészeti világot bemutató fo-
lyóirat életében egyaránt fontosak. Ez a közös vonás, és persze 
a magas színvonalú munkát kiemelt helyen kezelő értékrend 
lehet a fő oka annak, hogy az Artmagazin kulturális és mű-
vészeti folyóirat már évek óta rendszeres szereplő a B. Braun 
CSR-programjának kulturális ágazatában. 

Legyen szó akár fotókról, filmekről, festészetről, szobrászatról 
vagy izgalmas kortárs művészeti kiállításokról, az Artmagazin 
szerzői nyomtatott folyóiratukban és a magazin folyamatosan 
frissülő online felületén egyaránt gondoskodnak arról, hogy 
a napjaink művészeti világa iránt érdeklődő olvasók mindig 
naprakészek legyenek mindazzal kapcsolatban, ami jelenleg 
a kortárs művészet területét alakítja. 

Naprakész kortárs  
művészeti tárház 

Az Artmagazin főszerkesztője, 
Topor Tünde több év 
munkájával bizonyította, 
hogy tökéletesen fogja össze 
az Artmagazin szerzőinek 
munkáját
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Fotó: © L² Studio 
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Egy adott témakört akkor lehet a leghatékonyabban – és mindenekelőtt legalaposabban – képvi-
selni, ha a lehető legtöbb oldalról bemutatjuk. A B. Braun CSR-tevékenységében pont így viszonyul 
a kultúra és a művészet témaköréhez. A cégcsoport fontosnak tartja, hogy kollégái és partnerei 
számára a hazai művészvilág minden értékes szegmensét bemutassa. Az Új Művészet elengedhe-
tetlen szereplője ennek a körnek, hiszen a Rudolf Anica vezető szerkesztő irányításával megjelenő 
nyomtatott folyóirat, valamint a rendszeresen új tartalmakkal frissülő weboldal különleges és 
alapos betekintést enged az olvasóknak mindabba, ami a kortárs művészet területén Magyaror-
szágon zajlik.

A kortárs művészet ezer arca

Rudolf Anica vezető szerkesztőként 
minden lapszámot egy kicsit  
a saját gyermekének is érezhet. 
A folyóiratában megjelenő cikkek 
sokoldalúsága lelkes hozzáállására 
és szakértelmére egyaránt felhívja  
a figyelmet
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Az Új Művészet képzőművészeti folyóirat minden 
lapszámában és online cikkében megbízható szín-
vonalon mutatja be a legváltozatosabb kulturális 
témákat, amelyek az arra fogékonyakat aktuá-
lisan érdekelhetik. Legyen szó hazai művészeti 
eseményekről, formabontó fotósorozatokról, kü-
lönleges filmalkotások elemzéséről vagy megle-
pő kiállításokról, az Új Művészet stábja mindig 
keresi – és meg is találja – azt, amiről írni és 
beszélni érdemes.
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Rácz Zsuzsa a magyar kortárs irodalom közkedvelt szerzője. Sikerének jelentős részét a korábban 
meg is filmesített regénye, az Állítsátok meg Terézanyut! hozta meg számára. Egy irodalmi mű 
jelentőségét az is mutatja, hogy mennyire tud időtállóvá válni, milyen mértékben ragadja meg az 
újabb olvasógenerációk figyelmét. Rácz Zsuzsa könyve határozottan állja az idő próbáját, amit 
bizonyít az is, hogy 2021-ben, közel húsz évvel eredeti megjelenése után újabb kiadásban vehető 
le a könyvesboltok polcairól. A könyv új megjelenését a B. Braun szponzorálta, ezzel is tanúsítva, 
hogy a nagyvállalati és az alkotói kreativitás megférnek egymás mellett. 

Ismerős  
új fejezet 
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Az Állítsátok meg Terézanyut! öröksége nemcsak a hazai kortárs iroda-
lomban érezteti hatását, hanem a társadalmi felelősségvállalás szintjén 
is. A Terézanyu Klub által alapított Aranyanyu Díj 2011 és 2018 között 
elismeréssel és pénzjutalommal köszönte meg az elkötelezett munkát 
végző nők odaadását. A díjat több kategóriában ítélték oda: a pedagógusok 
mellett az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók közül is választott 
díjazottakat a zsűri. 
Szintén az Állítsátok meg Terézanyut! sikerének köszönhetően jött létre 
2010-ben a Terézanyu Pályázat, amelyre minden évben több ezer nő jelent-
kezik. A kialakult közösség a női lét tabutémái, valamint az írás és olvasás 
szeretete közé szerveződik, és inspirációt nyújt a pályázók írói terveinek 
megvalósításához is.

Az Állítsátok meg Terézanyut! 
először 2002-ben került  
a könyvesboltok polcaira, 
majd két évvel később, 
2004-ben népszerű film is 
készült belőle.
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Könnyen lehet, hogy sokan nem is gondolnánk, mennyire 
izgalmas a magyar műgyűjtők és műkereskedők története. 
Pedig hazánk műértő közössége bővelkedik az érdekesebbnél 
érdekesebb eseményekben és élményekben, amelyeket a te-
rület ismerői előszeretettel mesélnek egymásnak. És most 
már nekünk is. Makláry Kálmán és a Kálmán Makláry Fine 
Arts 2021-ben már a Műértők-sorozat negyedik interjúkötetét 
jelentette meg, a B. Braun támogatásával. 

A Kálmán Makláry Fine Arts Galéria 2002 óta jelentet meg 
művészei számára háromnyelvű gazdagon illusztrált művé-
szeti katalógusokat, albumokat, monográfiákat, melyek 
célja a művészek alkotásainak szélesebb körben való meg-
ismertetésével párhuzamosan a művészek beintegrálása az 
egyetemes művészettörténetbe. Kiadványai fellelhetőek 
a világ vezető múzeumainak könyvtáraiban és boltjaiban. 
Réth Alfréd, Csernus Tibor, Fiedler Ferenc és Sándorfi István 
(a teljesség igénye nélkül) albumai mellett a Kálmán Makláry 
Fine Arts Galéria közel 700 oldalas, kétkötetes monográfiát 
adott ki a világhírű Hantai Simon és a galéria vezető művésze, 
Reigl Judit műveiből.

Műgyűjtők 
története  
a galéria ölén 

Makláry Kálmán és 
Makláry-Soós Éva hosszú 
évek óta elkötelezettek 
amellett, hogy felfedezzék, 
és széles közönséghez 
eljuttassák a hazai 
műgyűjtővilág legfontosabb 
eredményeit.
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Csapatmunka, fejlődés, küzdelem. A sportvilág 
legfontosabb értékeit egy egészségügyi cég is 
magáénak érezheti, így a B. Braun  
a sporttámogatásokra is hangsúlyt fektet.

SPORT
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Heves megye szívében, a B. Braun gyöngyösi gyárától nem messze nap mint nap kitartó 
munka zajlik a sportpályán és az edzéseken egyaránt. A HE-DO B. Braun Gyöngyös 
kézi labdacsapata heti rendszerességgel büszkévé teszi a régióban élő sportkedvelőket 
és minden magyar embert, aki követi a hazai kézilabdavilágot. A csapat tehetséges 
játékosai sorra produkálják a szép eredményeket a K&H Liga és a Magyar Kupa keretei 
között egyaránt, időről időre pedig a nemzetközi színtér kapuit is megdöngetik. 

Csapatmunka a pályán  
és azon kívül is 
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A B. Braun és a Gyöngyösi Kézilabda Klub értékrendje fontos 
pontokon egyezik, így hasonló elveket vallanak a társadal-
mi felelősségvállalás területén is. A kézilabdások rendszeres 
résztvevők a különböző regionális jótékonysági akciók során, 
például több ízben csatlakoztak az Élelmiszerbank karácsonyi 
ételadomány-gyűjtéséhez, az Ukrajnában zajló háborús hely-
zet elől menekülő embereket pedig többek között a csapat ra-
jongóinak és a B. Braun kollégáinak bevonásával 2 tonna tartós 
élelmiszerrel és félmillió forint pénzadománnyal segítették. 

„Kézilabda Klubunk nem csupán egyszerű játék, számunkra ez 
sokkal többről szól. A sportversenyeken, a pályán összedolgozva, 
csapatmunkában működtetünk egy összetett, az edzések alatt 
tökéletesített rendszert, amelynek sikeréért a csapat minden 
tagja 100%-os odaadását és teljesítményét nyújtja. A meccsek 
és edzések között a gyöngyösi közösség életéből is kivesszük 
a részünket, ahol csak tudjuk. Az Ukrajnából menekülőknek 
ugyanolyan lelkesedéssel és kitartással segítünk, mint ahogy az 
Élelmiszerbank gyűjtéseit is támogatni szoktuk” – mondta Nagy 
Attila, a Gyöngyösi Kézilabda Klub elnöke. 

„A meccsek és edzések 
között a gyöngyösi közösség 
életéből is kivesszük  
a részünket, ahol csak 
tudjuk.”
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A profi hazai sportolókra nemcsak azért érdemes figyelni, mert sikereiket a sajátunknak 
érezhetjük, és büszkék lehetünk mindarra, amit magyar színekben elértek. Jelenlétük, 
kitartó munkájuk és alázatuk – legyen szó akár győzelemről, akár vereségről – minden 
korosztályt és társadalmi réteget arra tanít, hogy a kitűzött célokat nem kerülőúton, 
hanem odaadással és a hibákból való folyamatos tanulással lehet elérni. 

Kitartásukról eseményről eseményre és edzésről edzésre tanúbizonyságot tesznek 
a Magyar Jégkorong Szövetség sportolói is. Nem véletlen, hogy a B. Braun is évek 
óta támogatja a magyar jégkorongot, hiszen a cég vezetése is úgy gondolja, hogy 
a kitartó munka és teljesítmény elismerést érdemel.

Stabil teljesítmény  
a csúszós jégen is 
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A társadalmunkban előforduló kihívásokból és 
egyedülálló emberi sikertörténetekből mindig van 
mit tanulni. Ez az oka annak, hogy a B. Braun CSR-
programja is külön kategóriában kezeli az edukációs 
törekvéseket.

EDUKÁCIÓ



42

EDUKÁCIÓ

Gyöngyösön érdekfeszítő iskolás gyermeknek lenni, különösen akkor, ha lehetőség nyílik csatlakozni 
a Berze Nagy János Gimnázium természettudományos szakköréhez, a Berzelabhoz, amely különleges 
foglalkozások és látványos kísérletek képében bővíti a diákok tanórákon szerzett tudásanyagát. 

Izgalmas arcukat mutatják 
a természettudományok 
Gyöngyösön 
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A Kissné Császár Erzsébet tanárnő által vezetett Berzelab 
komolyan veszi a tudásmegosztást, és nem csupán a Berze 
Nagy János Gimnázium tanulóit látja el hasznos ismeretekkel, 
hanem Gyöngyös más közösségeibe is elviszi a tudást. Az itt 
látható fotók készítésekor példamutató eseményt szerveztek: 
a gyöngyösi Autista Központ fiataljait látták vendégül, és 
változatos, érdekes kísérletekkel kápráztatták el őket. A gim-
názium diákjai és az autizmussal élő látogatók szemei előtt, 
szakértő kezek között öltötték fel legvonzóbb köntösüket azok 
a természettudományi jelenségek, amelyekhez sokan sajnos 
csak unalmas iskolai emlékeket társítanak. De nem a Berzében!
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Ha a fizikáról van szó, a Berze Nagy János Gimnázium egyenesen nagyhatalomnak számít Heves 
megyében, de akár az egész országban is. Nem kevesebb, mint 41 alkalommal rendezték meg eddig 
Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny döntőjét. Az ezen az oldalon látha-
tó fotók pont a legutóbbi ilyen eseményen készültek. Nem kis eredmény ez, hiszen a 9. osztályba járó 
diákok legrangosabb fizikaversenyéről van szó. A B. Braun nemcsak mottójában (Sharing Expertise), 
hanem a mindennapi élet szempontjából is azt vallja, hogy a tudásmegosztás az egyik legfontosabb 
faktor a hosszútávú sikerben, így nem is lehet elég korán kezdeni. A cég CSR-programjába így töké-
letesen beleillik a Berzelab, amely nem hagyja, hogy a formálható fiatal elmék elkallódjanak, hanem 
érdekfeszítő és hasznos gyakorlati tudással tölti meg őket. 
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„A fizikaverseny döntőjében a 3 órás írásbeli próbatétel mellett 
mérési feladat is várt a versenyzőkre. A mérés egy ütköző inga 
vizsgálata volt: egy fonálinga végét egy Bunsen-állványra szorító 
dióval erősített vasszeghez rögzítettük. A vízszintesig kitérített, 
majd elengedett inga fonala a függőlegesen való áthaladás 
pillanatában nekiütközik egy másik, párhuzamos vasszögnek.  
Így az ingatest egy kisebb sugarú köríven indul tovább. A két szeg 
közötti távolság függvényében kellett vizsgálni, hogy az ingatest 
a másik szög felett milyen magasan ütközik egy függőleges 
falapnak” – mesélte Kissné Császár Erzsébet, a Berzelab vezetője 
és Dr. Kiss Miklós szervező tanár. 
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Rövid ráfordítás szabadidőnkből, egy némiképp kellemetlen szúró érzés, majd 
futó gyengeség, amelyet egy szelet csokoládé vagy egy szendvics egyből eny-
hít is. A véradáshoz csak kisebb kényelmetlenségeket kell elviselnünk, mégis 
a szükségesnél lényegesen kevesebben jelentkeznek a Magyar Vöröskereszt 
által országszerte rendszeresen szervezett vér adásokra. Pedig aki már adott 
vért (és engedélyezte az sms-ben történő értesítést), az jól ismerheti az 
önzetlenség felemelő érzését, amelyet a véradomány felhasználásra történő 
kiszállításáról szóló üzenet okoz. 

A B. Braun nemcsak szakmai tevékenységével szolgálja több területen is 
a hazai egészségügyi rendszert, hanem az emberek egészségét és a bete-
gek állapotának javítását segítő egyéb programok támogatására is nagy 
hangsúlyt fordít. A cégcsoport ezért támogatta a Magyar Vöröskereszt 
Heves Megyei Területi Szervezetének munkáját 2021-ben. A Szervezet 
a B. Braun gyöngyösi gyárában dolgozó 1600 kollégának is ismert lehet, 
hiszen rendszeresek a környékbeli véradások. Jelen fotóink például Nagy-
rédén készültek, megörökítve, ahogy az önkéntes véradók rövid idő alatt 
tulajdonképpen életeket mentenek. 

Fejenként néhány csepp 
segítség életeket ment 
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A Magyar Vöröskereszt 
140 éves múltra tekint 
vissza, napjainkban pedig 
19 megyei és fővárosi 
szervezet tartozik alá. A 
humanitárius szervezet 
munkatársainak és 
több ezer önkéntesének 
köszönhető az, hogy a 
Vöröskereszt évente 10-13 
ezer véradást tud szervezni.
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Sportversenyeken, különösen nemzetközi megmérettetéseken részt venni, és szép eredményt elérni 
nem csupán egyéni siker. Az évek munkáját a pályán élesben is kamatoztató sportoló bizonyíthat saját 
magának, ugyanakkor büszkévé teheti szeretteit, tiszteletet vívhat ki az adott sportág legjobbjaitól, 
és általános elismeréssel jutalmazzák hazájában. Mindez talán még nagyobb eredménynek tekinthető, 
ha olyan sportolóról van szó, aki mozgásában korlátozott paralimpikonként jut ki világversenyre. 
Dumity Richárd magyar színekben, monosízőként indulhatott a 2022-es téli pekingi paralimpián. 

A műlesiklásban 16., óriás-műlesiklásban pedig 30. helyet elérő Richárd és számos más tehetsé-
ges parasportoló eredményeit segíti a Gyöngyösön működő Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület, 
amelynek célja, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára színvonalas keretek között biztosít-
sa a testmozgás lehetőségét. A B. Braun gyártóhelye szintén Gyöngyösön található, így a cégcso-
port regionális szinten is magáénak érzi az Egyesület példaértékű munkáját, amelyhez 2021-ben 
támogatásával is hozzájárult. 

Kifogások helyett 
nemzetközi sportsikerek 
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Fotók: Magyar 
Paralimpiai Bizottság
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A B. Braun mottója, a Sharing Expertise hosszú évtizedek óta egyértelművé teszi, hogy a cégcsoport 
világszerte nagy hangsúlyt fektet a haladásra és az innovációra, amelyek legfőbb mozgatórugó-
ja a szakértelem (expertise) megosztása (sharing), így a vállalat CSR-tevékenysége is bővelkedik az 
edukációs programokban. A Pro Progressio Alapítvány a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME) fontos projektjeit támogatja, a B. Braun pedig ehhez a célhoz járul hozzá. 

A Pro Progressio Alapítvány számára 2021 jelentős év volt, ugyanis a szervezet betöltötte megala-
kulásának 25. évfordulóját. Negyed évszázados elkötelezett munkájukból számos jelentős BME-s 
projekt kiemelhető. Az Egyetem K épülete előtti szobrok felújítását például az Alapítvány finanszí-
rozta. A szoborcsoportot alkotó nőalakok különböző tudományágakat szimbolizálnak, amelyek az 
intézmény mérnöki, építészeti, gépészmérnöki és vegyészmérnöki karaira utalnak, amelyek a szobor 
megalkotásakor, 1909-ben várták a hallgatókat. Emellett a Pro Progressio nemcsak saját, hanem 
a BME fontos évfordulóját is megünnepelte, ugyanis hozzájárul az Egyetem 240 éves jubileumi 
projektjéhez, amelynek keretében emlékérméket is kiadtak az intézmény közel két és fél évszázados 
munkássága előtt tisztelegve. 

A tudásmegosztás 
több évszázados 
öröksége előtt adóztak 
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A B. Braun-cégcsoportot Magyarországon az egészségügyi termékek 
fejlesztésével és gyártásával foglalkozó B. Braun Medical Kft., a termékek 
értékesítését végző B. Braun Trading Kft., a dialízishálózatot működtető 
B. Braun Avitum Hungary Zrt., valamint a Központi Funkciókat ellátó 
B. Braun SSC Hungary Kft. képviseli. A vállalatcsoport több mint 2600 
munkatársával a magyarországi egészségügyi piac egyik legnagyobb 
szereplője.

B. BRAUN-
VÁLLALATCSOPORT
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GYÁRTÁSI 
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GREAT PLACE 
TO WORK
 2021



KÜLDETÉSÜNK

Szakértelmünk megosztásával 
  és technológiai
    innovációinkkal  
 élen járunk az egészségügy
   fejlesztésében.
 



JÖVŐKÉPÜNK

  Megóvjuk és javítjuk  
az emberek egészségét
     világszerte.



B. Braun Magyarország


