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NYPSZ XXXVI. közgyűlés 
és gazdasági konferencia 
GYULA, 2011. MÁJUS 5-6.

A Nyomda- és Papíripari Szövetség tavaszi me-
nedzserkonferenciájának és közgyűlésének há-
zigazdája a gyulai Dürer Nyomda Kft. volt.
Dr. Horváth Csaba elnök köszöntötte a konfe-
rencia résztevőit, majd átadta a szót Schuck Ist-
vánnak, aki egy karitatív ügyet felkarolva kérte
a résztvevők támogatását. A szakmai program
első előadójaként a vendéglátó Kovács János, a
Dürer Nyomda igazgatója mutatta be a könyv-
nyomdát, amit másnap a rendezvény résztvevői
üzemlátogatás keretében megtekinthettek.

A gazdasági konferencián több közérdekű és jö-
vőbe mutató előadás hangzott el:
� Adósságkezelés a nyomdaiparban – Keskeny

Árpád ügyvezető, Keskeny Nyomdaipari Kft.
� Változásdömping a gazdasági szabályokban

– Litvai Enikő Katalin könyvvizsgáló
� Nyitás új piacok felé – Theoharidis Thália ve-

zérigazgató-helyettes, JAS Budapest Zrt.
� Az energiaköltségek csökkentésének lehető-

ségei gyors megtérülésű projektekkel – Szebeni
Márton ügyvezető, CYEB Energiakereskedő Kft.

� Kiszámíthatatlan energiapiac – tapasztalatok
a 2011. évi csoportos energiabeszerzésről –
dr. Peller Katalin főtitkár

� Újdonságok az őszi Printexpón – Kissné Hor-
vát Katalin, Hungexpo Zrt.

� A digitális nyomtatás előretörése egy kiállítás
tükrében: Digitalexpo – Davidovics Iván ügy-
vezető, Expositor Kft.

� Készülődés a 2012. évi drupára – Máté Szilvia,
BD Expo

Immár hagyománnyá vált, hogy a szövetség má-
jusban, a közgyűléssel egy időben adja át a kitün-
tetéseket. Idén is háromféle elismeréssel jutal-
mazták a szakma legkiválóbbjait.

A szövetség a Pro Foederatio díjat azoknak a sze-
mélyeknek adományozza, akik munkájukkal,
elkötelezettségükkel a legtöbbet teszik a szövet-
ségért, és a szövetség tagjai számára fontos ügyek-
ben sokat tesznek. Ez évben két hölgy, dr. Garáné
Bardóczy Irén és Sándorné Szilágyi Katalin vehet-
te át a rangos elismerést.

A Hess András-díjazottak
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Hess András-díjjal jutalmazzák a szövetség
tagvállalatai kiemelkedő teljesítményt nyújtó
dolgozóikat. Idén öt vállalat alkalmazottja ve-
hetett át Hess András-díjat: Béres György keres-
kedelmi termékgazda (Pénzjegynyomda Zrt.),
Bódor Sándor szervizvezető helyettes (Nyomda-
Technika Kft.), Daridáné Vozár Magdolna ter-
mékmenedzser (Dürer Nyomda Kft.), Gulyás
Ferenc formakészítő főművezető (Szekszárdi
Nyomda Kft.), dr. Novotny Erzsébet kereskedel-
mi vezető (Állami Nyomda Nyrt.), Reinitzer Gab-
riella kontroller, számlázó (Dürer Nyomda Kft.).

A szakmai előadásokat és a közgyűlést követő
gálavacsorán került sor a Magyar Nyomdászatért

életműdíj átadására. A rangos elismerést Balog
Miklós (2000.), Péterfi Sándor (2001.), dr. Garáné
Bardóczy Irén (2002.), Szilágyi Tamás (2003.),
dr. Egyed Béla (2004.), Földes György (2005.),
Jászkuti László (2006.), dr. Endrédy Ildikó (2007.),
Gyergyák György (2008.), Papp Lajos (2009.),
Rybaltovszkiné Mocsár Gyöngyi (2010.) kapta.
2011-ben az életműdíjra jelölték Szikszay Oli-
vért, Sebesvári Lászlót, Lendvai Lászlót, Lázár
Lászlót, Fábián Endrét, Tóth Zoltánt. A Magyar
nyomdászatért életműdíjat 2011-ben Szikszay
Olivér vehette át, aki hosszú évekig egyesületünk
nyomdaipari szakosztályának vezető tisztségét
töltötte be. A vele készült interjú lapunk 30. ol-
dalán olvasható. 

A díjátadás néhány örömteli pillanata


