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és a 2008. évi közgyűlést jelölte meg az elfo-
gadás dátumaként.

A közgyűlés elfogadta a vezetők beszámo-
lóját, javaslatait, a PNYME mérlegét.

2. Tisztújítások

Hamar János, a jelölőbizottság elnöke, a 
2006–2010 évekre vonatkozó mandátummal a 
következő tisztségekre az alábbi személyeket 
jelölte:

Elnök: Dr. Szikla Zoltán
Főtitkár: Fábián Endre
EB-elnök: Kerekes Imréné
EB-tagok: Burger László
  Dr. Kardos György
  Lendvai László
  Dr. Madai Gyula
A Nyomdaipari szakosztály
elnöke: Szikszai Olivér
titkára: Hujder Zoltán

A tagság megválasztotta a jelölteket.

3. Jutalmazás

Az elnök Lengyel Lajos díjra terjesztette fel 
és több cikluson át végzett kiváló teljesítmé-

nyükért jutalomban részesítette a következő 
leköszönő tisztségviselőket:

• Bujdos István (a Nyomdász szakosztály 
elnöke)
• Bálint Csaba (az Ellenőrző Bizottság 
elnöke)
• Csillag Ildikó (a Restaurátor szakosztály 
elnöke)

4. A Restaurátor Szakosztály előadása 
zárta a programot a Sárospataki Könyvtár 
nemrég hazakerült könyveinek bemutatá-
sával.

Zárszó

Magasfokú felelősségtudat, a tagság és 
a vezetés együttgondolkodása jellemezte 
a közgyűlést, annak valamennyi megnyil-
vánulását. Azért tudott 58 éven keresztül 
eredményesen dolgozni az egyesület, mert 
valósi szakmai igény tartja össze, a tagok 
jól érzik magukat benne.

 Reményeink szerint – az új kihívások-
hoz alkalmazkodva – hosszú távon is ered-
ményes marad ez a szakmai szervezet!

Polyánszky Éva

A Szolnoki Ipari Park területén 2006. április 
19-én került sor a Higi Papírsoft Zrt. tissue-
papírgyárának alapkő-letételére.

A szerényen ünnepélyes keretek között 
megrendezett eseményt Botka Lajosné, Szol-
nok polgármestere nyitotta meg. Az alapkő-
letételen részt vettek az MFB, a Foglalkoztatás-
politikai és Munkaügyi Minisztérium és az ipari 
park képviselői, valamint az új vállalat tulajdo-
nosainak és a gép-szállítóknak a megbízottjai.

A résztvevők rövid beszédekben ismertették 
a beruházás fontosságát a munkahely-teremtés-

ben, a szolnoki papírgyártói hagyományok foly-
tatásában, kiemelték a gyár jövendő szerepét a 
hazai háztartási-higiéniai papírok gyártásában 
és a korszerű technika alkalmazásában.

A papírgyár kapacitása évi 30 000 tonna 
vékony, cellulóz-rostanyagból készülő, finom 
tissue-papír 10-30 g/m2-es lapsűrűséggel. 
A kész tekercsek 1-4 rétegből állnak.

A papírgép 2,8 méter munka-szélességű, 
1 800-2 000 méter/perc sebességű Cresent-
formeres tissuegép, kétrétegű felfutószekrénnyel, 

Alapkő-letétel Szolnokon
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4,5 méter átmérőjű nagyszárítóhengerrel. A gépet 
az olasz Overmeccanica gyártja, a beszállítók 
Európa legjobb, hazánkban is ismert gépészeti, 
műszer-elektromos és energetikai cégei.

Az új gyár elsődleges célja, hogy jó minő-
ségű alappapírokkal (kozmetikai, zsebkendő, 
szalvéta, konyhai törlő- és toaletpapírokkal) 
lássa el a hazai feldolgozó üzemeket ezért a 
gyártó csarnokhoz jelentős méretű raktár csat-

lakozik. Egy második lépcsőben sor kerülhet 
néhány kisebb feldolgozógép telepítésére is.

Az alapkő-letételt követően azonal meg-
kezdődtek a csarnok alapozásához szükséges 
földmunkák, az épület nyár végére készül el, a 
szerelés szeptemberben kezdődik és papírgép 
indítására 2007 elején kerül sor.

Térpál Sándor

A 80. születésnapját ünneplő Rózsahegyi 
Tiborné, Kalmár Vera bemutatása a magyar 
papíripar sok szereplője számára felesleges 
lenne, hiszen évtizedeken át ismerték, minden-
napi munkakapcsolatban voltak vele. De mivel 
– szerencsére – mindig vannak újszülöttek, 
bemutatjuk őt.

Vera 30 éven keresztül vezette a Papíripari 
Kutatóintézet műszaki könyvtárát, ugyanebben 
az időben a Papír- és Nyomdaipari Műsza-

ki Egyesület nélkülözhetetlen munkatársa, a 
Papíripar c. szaklap szerkesztőbizottságának 
meghatározó tagja.

Erről a röviden megfogalmazott hosszú idő-
szakról kérdezzük most, beszéljünk talán elő-
ször a papíripari műszaki könyvtárról.

Alig alakult meg 1949-ben a Papíripari Kuta-
tóintézet, amikor 1950-ben itt kezdtél dolgozni és 
dr. Vámos György igazgatósága alatt Magyaror-
szágon első ízben létrehoztatok egy papíripari 

Aki komolyan vette a „kiművelt emberfők” fontosságát
Interjú Rózsahegyiné Kalmár Verával

Gabányi Andor
Isten éltesse Gabányi Andort, aki július 16-án ünnepli 90. születésnapját. Gabányi Andor 
az Ozalid Vállalat igazgatójaként, majd a Papíripari Vállalat kereskedelmi Igazgatósága 
vezetőjeként szakmánk meghatározó egyénisége a papírfeldolgozás területén.




