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HAZAI KRÓNIKA

Ismét baráti találkozó volt 2007. május 18-
án az egykori Papíripari Vállalat munkatársai-
nak részvételével, a „Stefánián”.

Az érdeklődés nem csökkent. A megje-
lentek többsége azonos, szerencsére a jó 
hangulat sem maradt el. Mindenki örömmel 
ismerkedett a családok életével, örömével és 
természetesen meghallgatta az esetleg szomo-
rú eseményeket. is.

Különleges színfoltja volt találkozónknak, 
hogy hozzászólásra is jelentkeztek. Persze 
nem szemináriumi jelleggel, csak a jó hangulat 
kedvéért.

Annus Sándor a szervezőcsapat nevében 
üdvözölte a megjelenteket. Megköszönte a szer-
vezésben tevékenyen résztvevők – elsősorban 
a PNYME Titkárság – munkáját. A Dunapack 

Zrt. elnök-vezérigazgatójának támogatásáról is 
köszönettel szólt.

Asztalos István arról beszélt, hogy még 
ma is bejár dolgozni, s ennek során találkozik 
Steiner Istvánnal, aki már a nyolcvanon is 
túl van, tevékenységét mégis folytatja, amiről 
ezúton is elismerően emlékezett meg. Egyúttal 
tolmácsolta Gabányi Andor, Szász Olivér és 
Bozsits Béla üdvözletét.

Érdekes hozzászólás volt Pásztor Jenőé, 
aki 80 éves születésnapja alkalmából egy szép 
verset olvasott fel és ezzel sikert aratott.

Úgy gondolom – és talán ezzel a résztvett 
kollégák is egyetértenek – várjuk a következő 
találkozást.

Lindner György

Baráti találkozó

A Budafok Recycling Zrt-t 1997-ben 
Kft-ként alapította az amerikai Tenneco 
Packaging /volt Budafoki Kartongyár/ 
és az ASCO Hungária Kft. 2000-ben a 
Piszkei Papír Rt lépett az amerikai cég 
helyébe, többségi tulajdont szerezve, 
és a társaság Rt-vé alakult.

Fő tevékenysége: papírhulladék 
gyűjtése és vásárlása. A hulladékot 
válogatást és idegenanyag-mentesítést 
követően bálázzák és recycling papír 
gyártására értékesítik.

2007 június 8-án a Budafok Recycling Zrt 
munkatársai és üzleti partnerei Tatán, a Hotel 
Gottwaldban gyűltek össze, hogy megünnepeljék 
a cég alapításának 10. évfordulóját.

Az ünnepi köszöntők és a vacsora után Koós 
János dalaival és Szőllősy Mihály neszmélyi 

bortermelő borkóstolójával folytatódott a baráti 
találkozó.

Az ünnepi évforduló alkalmából lapunk 
megkereste Haag János kereskedelmi igazga-
tót azzal a kéréssel, hogy tájékoztassa olva-
sóinkat az ország vezető hulladékhasznosító 
cégének eredményeiről, melyekről korábban 
2003 nyarán számoltunk be.

P.É.: Minek tulajdonítja a Budafok 
Recycling Zrt eredményes működését? Mire 
a legbüszkébb az elmúlt 10 év eredményei 
közül?

H.J.: Cégünk nemcsak hogy fennmaradt, 
hanem folyamatosan fejlődik, és mára – az 
alapítási létszámmal (25-30 fő) – a kezdetben 
értékesített 27 ezer tonna hulladék többszörö-
sét érte el. 2006-ban 92 ezer tonnát forgalma-
zott, 2007-re a 100 ezer tonna elérését tűzte 

A Budafok Recycling Zrt.
10. születésnapja


