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szomszédos országokba, Szlovákiába, Auszt-
riába, Szlovéniába és Szerbiába irányul. 

P.É.: Hogyan alakul kapcsolatuk a piaci ala-
pon működő kezelőszervezetekkel? Változott-e 
az együttműködés a gyűjtési támogatást biz-
tosító Öko-Pannon Kht-vel, mellyel korábban 
szerződésük volt?

H.J.: Társaságunk a csomagolóanyagok 
begyűjtésének koordinálására alakult két szer-
vezettel, az Öko-Pannon Kht-vel, valamint az 
Öko Packkal is szerződéses viszonyban áll.

P.É.: Hogy alakulnak az árak?
H.J.: A hulladékhasznosító egyesület papír 

szakosztálya megállapodott a Dunapack Zrt-vel 
és a Piszkei Papír Zrt-vel az európai hulladék-
kategóriák árához igazított árban. Ehhez csat-
lakozik a szolgáltatási rendszerhez kapcsolódó 
szolgáltatási díj.

P.É.: Végül egy – talán nem kellemes – 
téma: Befolyásolja-e tevékenységüket az elmúlt 
hónapokban kipattant hulladékbotrány, mely a 

Németországból illegálisan hazánkba hozott 
nagy mennyiségű hulladék nyomán került nap-
világra?

H.J.: Igen, a sajnálatos felelőtlen tevékeny-
ség nyomán új törvény készül, mely jelentősen 
szigorítja a papírhulladék határokat átlépő 
szállítását is, valamint még több adminisztrá-
cióval jár.

 
Zárjuk beszámolónkat Haag János kereske-

delmi igazgatónak a 10.évfordulós ünnepségen 
elhangzott gondolatával:

Örömmel tölt el, hogy a Budafok név  
a – poraiból feltámadó – főnix madárhoz 
hasonlóan ismét életre kelt és tiszteletet és 
megbecsülést élvez a szakmában.

 
További sikeres évtizedeket kívánunk!

Polyánszky Éva

Szomorú szívvel tudatjuk, 
hogy 2007. június 23.-án várat-
lanul elhunyt Márton Györgyné, 
Anci, a Papíripari Kutatóintézet 
munkatársa. Élt 49 évet.

Márton Györgyné egészen 
fiatalon, a Petrik Lajos vegyipari
szakközépiskola elvégzése után 
került az intézetbe 1975-ben és 
mindvégig itt dolgozott. Az eltelt 

32 év alatt először a cellulózkémiai osztályon, majd a 
papírtechnológia osztályon főleg műszeres analízissel 
foglalkozott.

Munkáját precízen, nagy odaadással végezte. Olyan 
technikus volt, aki nemcsak gépiesen végezte el a kisza-
bott feladatokat, hanem új ötletekkel jobbította, gyorsí-
totta a feladatok elvégzését. 

Anci egész lénye, kedvessége szeretetet sugárzott. 
Az intézet valamennyi munkatársával jó viszonyban volt.

Elvesztése az intézet valamennyi dolgozóját őszin-
tén megdöbbentette. 

Kedves lénye nagyon hiányozni fog.

  Papíripari Kutatóintézet
  összes dolgozója

GYÁSZHÍR
Ezúton értesítem mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy Édesapám

BOZSITS BÉLA 
életének 60. évében július 25-én hosszú, küzdelmes betegség után elhunyt.

A legszűkebb körben vesz Tőle búcsút Szerető Családja.
Kérésére hamvait a család őrzi, nem helyezzük temetőbe.

Lánya: Mónika
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