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VII. évfolyam 3. szám

Hírlevél
Erősített Műanyaggyártók Szövetsége
Tisztelt EMSz Tagok, kedves Kollégák!
Szeretnénk Önöknek beszámolni a tavalyi évről szakmai és pénzügyi szempontból, és ezzel egyidejűleg törvényi
kötelezettségünknek is eleget téve, megtartani az idei Közgyűlésünket.
A közgyűlés helyszíne:

a Novia Kft. telephelye, amelynek címe: H-2314 Halásztelek, II.
Rákóczi F. út 100. (részletes megközelítés a lap alján).

A közgyűlés időpontja:

2013. május 15., 12.30 óra

Tervezett napirendi pontok:

1. Szakmai beszámoló a 2012-es évről
2. Pénzügyi beszámoló a 2012-es évről
3. Idei tervezett szakmai programok ismertetése

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén az Elnökség ugyanazon a napon 13.00 órától újabb közgyűlést hív össze
változatlan napirendi pontokkal.
A Közgyűlést összekapcsoljuk egy, a Novia Kft. által szervezett szakmai programmal, amely a festék-, gél- és
szálszórással kapcsolatban nyújt új elméleti és gyakorlati információkat. A szakmai nap programját csatolva küldjük.
Kérjük, hogy a zökkenőmentes szervezés érdekében jelezzék részvételi szándékukat 2013. május 10.-ig, az alábbi
módok egyikén:
- e-mailben: a Szövetség titkáránál, Csukat Gabriellánál (csukat@novia.hu)
- faxon: kérem faxolják vissza a Hírlevelet, feltüntetve a cég nevét és a résztvevő személyek számát a
következő faxszámra: 06-24-451-451
A Közgyűlés helyszínének megközelítése:
Csepel irányából Halásztelek felé haladva, vagy az M0 autópályáról a halásztelki kijáratnál lehajtva, Halásztelek
irányában a főúton kell haladni kb. 800 m-t, majd jobb kézre az ALDI áruház után a 2. telek, szemben a lakitelki
adótoronnyal.
Már most felhívjuk tagvállalataink figyelmét, hogy idén is lehetőségünk van kiállítóként részt venni a COMPOSITES
EUROPE 2013 kiállításon, amelyet 2013. szeptember 17-19. között rendeznek meg Stuttgartban. Az érdeklődő
cégeket várjuk a Közgyűlésre, ahol ezzel kapcsolatban is tudunk a részletekről egyeztetni.
Sikeres volt a Festetics kastélyban a Zoltek Zrt. támogatásával, az EMSz társszervezésében rendezett Karbon
Konferencia. Elsőként Pálinkás Róbert, Keszthely alpolgármestere, majd prof. Czvikovszky Tibor, levezető elnök
köszöntötte a résztvevőket. Az előadások első blokkja a Zoltekről szólt. Horváth Sándor vezérigazgatót, Kiss Péter
Attila szakértő tanácsadót, Tárai Mariann értékesítési vezetőt és de Rivo Balázs technikai támogatás vezetőjét
hallhatták az érdeklődők. A továbbiakban Simon Tamás a gyantákról, Andrej Justin a hajótervezésről beszélt. Fa
Nándor Párizsban tartózkodott, de egy videóüzenetben beszámolt az épülő hajójáról. Másnap több érdekes előadás
következett a szénszál legkülönfélébb felhasználási területeiről.
A szakmai program mellett lehetôség nyílt több karbon hajó kipróbálására, és egy Formula Student versenyautó
bemutatót is élvezhetett a közönség.
Budapest, 2013. május 02.
Tisztelettel:
Mezey Zoltán
az EMSZ elnöke
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