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Dohanics Jánosra emlékezünk
Mély szomorúsággal búcsúztunk el április 6-án

Dohanics János

Eötvös-díjas okleveles gépész- és villamosmérnöktől, szakmérnöktől, 

aki 2oo6. március 25-én 76 éves korában otthonában csendesen elhunyt.

Szilágyi Ottó így idézi fel emlékét:

Dohanics Jánosról feleségem bátyjától hallottam először. Ugyanis ő a 

Szolnokon indult Közlekedési Egyetemre járt és János a tanára volt, ott az 

elektromosságtant tanította. János innen került 1956-ban a Szolnoki Papír-

gyárba, mint főenergetikus. Ekkor alakult ki tartós barátságunk. Jelentősebb munkája volt a Csepeli 

Papírgyárból áttelepítésre kerülő IV. sz. papírgéphez szükséges többlet gőz- és villamosenergia bizto-

sítása. 1964-ben ugyanis nagynyomású új kazánt helyeztünk üzembe ellennyomású turbinával, vala-

mint egy év múlva új vízművet építettünk. Ezzel a papír- és szalmacellulózgyártás részére a mindig 

„szőke Tisza” vizéből ivóvíz tisztaságú ipari vizet állítottunk elő.

Egymás kölcsönös tisztelete és segítése fokozódott, mert 1963-ban engem gyárigazgatónak, 

Jánost 1967-ben főmérnöknek nevezték ki az akkori gyár és társadalmi szervek vezetőinek javasla-

tára. Gyárunk termelése János belépésétől 1974-ig megnégyszereződött. Ekkor Jánost a Papíripari 

Vállalathoz helyezték át a fejlesztések vezetésére.

Mint a vállalat fejlesztési igazgatója legnagyobb közös sikerélményünk volt a szolnoki V. sz. 

papírgép beruházása és 1984 évi üzembe helyezése. A beruházás Állami Kiemelt beruházásként 

valósult meg, az iparág egyik legnagyobb és legsikeresebb beruházása volt. E papírgép nagyon szép 

termelési eredményekkel, kiváló minőséget biztosítva ma is üzemel.

1977-től Dohanics János fogta össze a dunaújvárosi hullámvertikum beüzemelését - méltatja őt 

Juhász Mihály. Aktívan résztvett a feldolgozóipari rekonstrukcióban: a feldolgozóipar áttelepítésé-

ben és modernizációjában.

Közreműködésével 1983 után a vállalat sikeresen pályázott világbanki hitelre a hullámüzemi 

rekonstrukcióhoz és a dunaújvárosi szalmacellulózgyár rekonstrukciójához.

1988 és 1995 között a Papíripari Vállalat divízió-vezetőjeként eredményesen működött közre a 

privatizáció teljes folyamatában.

Sokoldalú, nagytudású, tiszteletreméltó munkatársunkat veszítettük el, aki  - a kiadáshoz szük-

séges papír biztosításával -  évről-évre segítette a PAPÍRIPAR megjelenését is.

Emlékét megőrizzük.

Nagyné Laczy Gyöngyi
emlékére

Szomorúan tudatjuk, hogy Nagyné Laczy Gyöngyi, a Dunaújvárosi 

Papírgyár Laboratóriumának volt vezetője 62 éves korában elhunyt.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2006. május 11-én a dunaújvárosi 

temetőben volt.

Munkatársai, barátai őrzik emlékét.




