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Európai Papírhét 2006
A sok éves hagyomány
szellemében a brüsszeli
Sheraton hotelben rendezte a CEPI 2006. november
28–30-án a European Paper
Week (EPW) konferenciát,
melyen az ipar és különböző szervezetei,
valamint az EU intézmények képviselői cseréltek eszmét. A mottó: „Hová illik bele az
európai papíripar?”
Az európai papíriparnak nyilvánvalóan alkalmazkodnia kell az Európai Bizottság
következő 5 évre megfogalmazott stratégiai célkitűzéséhez: „növekedés és foglalkoztatottság”. Megfelelő körülményeket kell tehát
teremteni a gazdasági növekedéshez, mégpedig
az európai társadalmi modell és környezetvédelmi feltételek között. Ennek eredménye

– a Bizottság véleménye szerint – az lesz, hogy
Európa vonzóbbá válik a befektetők és a munkavégzők számára, ha
– kifejleszti és elmélyíti a belső piacot,
– javítja az európai és a nemzeti szabályozást,
– nyitott és versenyképes piacot biztosít
Európán belül és kívül.
Mit jelent mindez a papíripar számára?
Az előadók bemutatták az ipar versenyképességének és fenntarthatóságának tényezőit,
illetve az EU-törvénykezés és -szabályozás
hatását ezekre a tényezőkre.
Forrás: CEPI Focus Issue 27. (2006)
P. É.

Kihívások
a cellulóz-és papírgyártási technológiákban
EUCEPA által támogatott szimpózium Pozsonyban
A fenti címmel rendezte meg a 2006. évi szimpóziumát a Szlovák és Cseh cellulóz- és papíripari műszaki tudományos egyesület Pozsonyban
2006 nov. 8–10 között.

téseik eredményeit A szimpóziumon és az azt
követő eseményeken mintegy 200-an vettek
részt, a házigazdák mellett több mint 20 országból érkeztek papíripari szakemberek.

A szimpóziumon 4 vitaindító előadás után
8 szekcióban összesen 23 előadás hangzott el a
cellulóz- és papíripar teljes vertikumát felölelve, a rostanyaggyártástól a papírtulajdonságok
mérésén keresztül a szennyvízkezelésig bezárólag. Az előadások mellett néhány poszter kiállítására is sor került. A szimpóziummal egyidőben
a papíripari gépgyártók, illetve a segédanyagokat
előállító cégek is bemutatták legújabb fejlesz-

Az érdeklődők részére a szimpózium teljes
anyaga a Papíripari Kutatóintézet könyvtárában
rendelkezésre áll.
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H. S.
Következő számunkban bemutatjuk Göttsching
professzor előadását, melynek címe: „A hulladékpapír a papírgyártás megkerülhetetlen nyersanyaga.”

