
2005. július 17-én 
reggel tragikus hir-
telenséggel elhunyt 
Csonka Zsuzsanna, a 
Dunapack Rt. Hullám-
termékgyár csepeli 
telephelyének terme-
lési igazgatója. Egész 
életét a gyárnak és a 

munkának szentelte: idén ünnepelte 35 
éves törzsgárdatagságát, nyolc évig volt a 
gyári MTESZ szervezet elnöke, valamint 
tagja a Papíripar és a Hullámhossz című 
újságok szerkesztőbizottságának. A család 
és a munkatársak augusztus 8-án kísérték 
utolsó útjára az óbudai temetőben. Csonka 
Zsuzsannát a Dunapack saját halottjának 
tekinti. A ravatalnál a cég és a kollégák 
nevében Boros András gyárigazgató mon-
dott búcsúbeszédet, amelyet az alábbiak-
ban, teljes terjedelmében közlünk.
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Csonka Zsuzsanna, a munkatársak által 
nagyon tisztelt Zsuzsa, Zsuzsi, a pályakezdők 
részére „Zsuzsa néni” (bár ezt nem nagyon 
szerette), tragikus hirtelenséggel távozott 
közülünk, többé nem találkozhatunk vele a 
gyárban, a hullámüzemben, a nyomdaüzem-
ben, sajnos már egyáltalán sehol. Ezen a szo-
morú napon, végső búcsúzásunk alkalmával 
idézzük fel tartalmas szakmai életútját!

A Than Károly Könnyűipari Vegyészeti
Technikumban 1971-ben érettségizett és ott 
kapott technikusi oklevelet. Azonnal felvet-
ték a Könnyűipari Műszaki Főiskolára, ahol 
a papírfeldolgozó szakon 1974-ben szerzett 
mérnöki oklevelet. Ugyanebben az évben 
férjhez ment, és mint ifjú házasok pályáztak

az akkor igen fiatalnak számító Nyíregyházi
Papírgyárba. Ott a programcsoportba került, 
azonnal a szakma legizgalmasabb feladatait 
kapta. Megtanult kézzel szabástervezni, gyár-
tási utasításokat készíteni, tulajdonképpen ő 
maga volt a csoport. Később ő szervezte meg 
a csoportot és a 3-4 fős csapat végzett szin-
te mindent, amit ma gyártáselőkészítésnek, 
gyártóeszközrendelésnek, termelés-elszámo-
lásnak, termékfejlesztésnek nevezünk. 

Mint óbudai őslakos, szíve Budapestre 
hívta, ezért kérte áthelyezését Csepelre. 
A Csepeli Papírgyárban egy rövid ideig a 
papírgyártók kutatócsoportjában dolgozott, 
majd a Beruházási Osztály műszaki ellenőre 
lett. A gyár akkori projektjeiben rendszere-
sen dolgozott, elsősorban a technológiai fej-
lesztésekben. Különösen sok munkája volt a 
világbanki beruházás hullámüzemi gépeinek 
kiválasztásában. A sors fintora, hogy 1986-
ban a hullámüzem vezetőjeként éppen azokat 
a gépeket kellett üzembe helyeznie, átvennie, 
és rajtuk a garanciális próbákat lefuttatni, 
amelyek megvásárlásában részt vett.

Fantasztikus energiákat szabadított fel, 
ezekben az években szinte minden percét az 
üzemben, a gépek mellett töltötte kora reg-
geltől késő estig. Mindig csodáltuk munkabí-
rását és nem tudtuk, hogyan marad energiája 
a háztartásra, a két gyermekére. De ő minden-
hol helytállt, bámulatosan osztotta be idejét és 
minden területen a maximumot nyújtotta. 

A Dunapack megalakulása után az új 
szervezetben a gyártáselőkészítő üzem veze-
tője lett, így mindkét csepeli hullámüzem 
teljes gyártáselőkészítését, programozását 
irányította, s emellett – szükség esetén – a 
termelési igazgató helyettesítését is ellátta. 

A csepeli két hullámüzem összevonása 
után a dunaújvárosi üzem programozása 
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Csepelen fekete zászlót lenget a szél
In memoriam Csonka Zsuzsanna
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is a hatáskörébe került. 1997-ben lett a 
Hullámtermékgyár csepeli telephelyének 
termelési igazgatója, így a termeléssel ösz-
szefüggő tevékenységekért, tehát a gyártás-
előkészítés, a lemezgyártás, a dobozgyártás, 
a karbantartás és a logisztika valamennyi 
feladatáért egy személyben ő felelt. 

Munkáját változatlanul a lehető leg-
nagyobb szorgalommal, óriási kitartással 
végezte, mindig a tökéletes megoldást keres-
te, munkatársaitól is pontosságot, fegyelmet 
és rendet követelt. 

Munkája mellett maradt ideje a közös-
ségre is. Pályakezdő korában aktívan 
részt vett az ifjúsági mozgalomban, majd
később a Papír-és Nyomdaipari Műszaki 
Egyesületben, ahol nyolc évi vezető tiszt-
ségviselői munka után épp az idén adta át a 
stafétabotot utódjának. 

Tagja volt a „Papíripar” és a „Hullám-
hossz” című újság szerkesztő bizottságá-
nak, a szerkesztésben lelkesen vett részt. Ő 
képviselte Részvénytársaságunkat a DFTA, 
a német flexo nyomtatókat tömörítő szer-
vezetben, illetve a MTESZ flexo-tagoza-
tában. Itt kell megemlíteni, hogy nevéhez 
fűződik a flexografikus nyomtatás minő-
ségének ugrásszerű javítása társaságunk-
nál. Az elméleti ismeretek összegyűjtése, a 
munkatársak oktatása, a kiválasztott  tech-
nológiai eszközök paramétereinek célszerű 
összehangolása, majd a nyomtatási gya-
korlatba való helyes illesztése által eljutot-
tunk odáig, hogy a Közép-Európában szinte 
egyedüli előnyomtató gépünkön, és a direkt-
nyomtatás hat színes csúcsgépén a lehető-
ségek felső határán is vállalkozhattunk, és 
emellett a „normál nyomtatásunk” is hibát-
lanná vált. Ebben a munkában sok segítsé-
get nyújtott nyíregyházi társgyárunknak is. 

Nagyon szeretett a munkatársakkal 
foglalkozni, minden apró emberi problé-
mára reagált, ahol tudott, segített. Nagy 
lelkesedéssel szervezte és tette lehetővé, 

hogy munkatársaink gyermekei nyári diák-
munkát vállalhassanak. Nagyon sok egyete-
mista, főiskolás végezte a nyári gyakorlatát 
mellette, illetve diplomatervezésnél vállalta 
a szakmai konzulens szerepét. Sok kezdőt 
indított el a pályán, szerette maga mellett 
az okos fiatalokat. Tanította őket, lehető-
séget adott a fejlődésre, sokan közülük már 
vezető beosztásban dolgoznak. Közvetlen 
munkatársait barátként kezelte, szerette, 
támogatta őket. 

Nagyon sok terve volt, mindig újítani 
akart, fejleszteni akarta szervezetét, bővíte-
ni a hatásköröket, korszerűsíteni a techno-
lógiát, az üzemi infrastruktúrát. 

Nagy tervei voltak magánéletében is, 
hiszen annyi év után új társra talált egykori 
középiskolai barátjában. Augusztus 5-ére 
tervezték az esküvőjüket. 

Sajnos terveit már nem valósíthat-
ta meg. A váratlan agyi érkatasztrófa egy 
szakmai sikerekben gazdag, tartalmas, a 
munkatársak szeretete által övezett, 35 éves 
törzsgárda kitüntetéssel elismert életpályát 
szakított meg. 

Megrendülten búcsúzunk! Búcsúznak 
Tőled a Papíripari Vállalat egykori vezetői, 
munkatársai, búcsúzik Tőled a Társaság 
vezérigazgatója és igazgatósága, a divíziók 
vezetői és munkatársai, a Hullámtermékgyár 
vezetői és dolgozói. 

És végül búcsúzom Tőled én is, aki együtt 
kezdett Veled a csepeli hullámtermék-gyár-
tásban, és 20 évig közvetlen munkatársam 
voltál. Sokat tanultam Tőled, és Te végig 
támogattál. Észrevételeid, javaslataid min-
dig nemes célt szolgáltak, sokszor mutattad 
meg a helyes utat. Szerénységed, igényessé-
ged, a szakma és a munkatársak iránti elkö-
telezettséged örökre példa marad előttünk.

Kedves Zsuzsa! Nyugodj békében, 
emlékedet örökké megőrizzük! 

B. A.
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A nemzetközi MONDI BUSINESS PAPER 
vállalatcsoport megegyezésre jutott az oszt-
rák Trierenberg Holding AG céggel a dunaúj-
városi üzem eladásáról. Az adásvétel nyélbe-
ütéséhez már csak a magyar Versenyhivatal 
jóváhagyása hiányzik.

2006. október 31-ig még a MONDI 
BUSINESS PAPER Hungary üzemelteti 
tovább a papírgyárat. Addig a Trierenberg 
a telepen az öntapadó matricákhoz használt 
szilikonos alappapír, ún. release liner gyár-
tását készíti elő.

A MONDI BUSINESS PAPER a kilenc-
venes évek közepe óta működtet két üzemet 
Magyarországon, Szolnokon és Dunaújvárosban. 
A két gyár külön-külön évente mintegy 100 ezer 
tonna irodai papír előállítására alkalmas.

Az irodai papír nemzetközi piacán jelenleg 
túlkínálat van. A magyarországi jelenlét hosszú 
távú jövőjének biztosítása érdekében a MONDI 
konszern úgy döntött, hogy a szolnoki telephelyet 
tovább bővíti, míg a dunaújvárosi gyárról lemond.

A Trierenberg ideális vevő, hiszen a duna-
újvárosi üzem jól illik a cég ipari tevékenységi 
profiljába. Az osztrák vállalatcsoport ugyanazon
a helyszínen már üzemeltet egy cellulózgyárat, 
ami még előnyösebbé teszi a vételt és ezáltal 
további szinergiákat tud hasznosítani. Az új tulaj-
donos arra törekszik, hogy a gyár alkalmazottai-
nak többségét azonos feltételek mellett átvegye 
és továbbfoglalkoztassa.

MONDI BUSINESS PAPER 
A MONDI BUSINESS PAPER vállalatcsoport 

a tőzsdén jegyzett Anglo American plc leányvál-
lalata, 6 országban 9 telephelyet üzemeltet és 
mintegy 17 ezer alkalmazottat foglalkoztat. A 
vállalat tevékenységébe a papírgyártás mellett 
az integrált cellulózgyártás és erdőgazdálkodás 
tartozik. A MONDI BUSINESS PAPER világpiaci 
vezető az irodai kommunikációs papírok gyártá-
sa területén.

2005. augusztus 19.

Forrás: www.mondibp.com

P. É.

A MONDI BUSINESS PAPER
átszervezést hajt végre 

Magyarországon 
Szakmai hírek

Első – magyar hitelesítők által 
végzett – EMAS hitelesítési eljárás 
a Dunapack Rt. Dunaújvárosi telep-
helyén

A Magyarországon 2005. 07.  28-án 
kiadott NAT (Nemzeti Akkreditáló 
Testület) határozat értelmében az 
ÉMI-TÜV Bayern Kft. – a 761/2001/EK 
rendelet (Környezetvédelmi Vezetési 
és Hitelesítési rendszerek hitelesítése) 
szerint, hitelesítő szervezetként – 
akkreditált státuszt kapott. 

Az első – magyar hitelesítők által 
végzett  – EMAS hitelesítés a Duna-
pack Rt. Dunaújvárosi telephelyén 
2005. 08. 17-én meg-történt.

Moravcsikné File Katalin
EMAS hitelesítő

ÁLLÁST KERES

Ceglédről 20 nyomdász és papír-  ill.
nyomdaipari betanított, leszázalékolt 
munkás, aki – vállalkozóként – mun-
kával szeretné kiegészíteni jövedelmét.

Számítunk segítségükre!

Sipos Gyula
2700 Cegléd, Piszke u. 28.

06-20/234-8968
06-53/310-290




