Kétszeres dicsőség könyvkötőmestereinknek

Az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából a Könyvkötők Országos Ipartestületének
javaslatára, az IPOSZ előterjesztésére Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
Bodrogi István könyvkötőmesternek kiemelkedő színvonalon végzett munkájáért
a Magyar Gazdaságért Díjat adományozta, ugyanakkor Tóth György könyvkötő, oktató,
tanár kiemelkedő színvonalon végzett munkáját Miniszteri Elismerő Oklevéllel ismerte el.
BODROGI IST VÁN

TÓTH GYÖRGY

A bátaszéki születésű 66 éves okleveles, okirat- és
könyvrestaurátor, könyvkötőmester 1976 óta
iparos, a szekszárdi Bodrogi és Társa Könyvkötészeti Kft. ügyvezető igazgatója. Fél évszázados,
teljes odaadással végzett munkájának köszönheti, hogy a könyvkötőszakma legkiválóbbja, a
legelhivatottabb mesterének ismerik el. Magyarországon és a határon túl is komoly hírnevet
szerzett a magyar könyvkötőipar területén.
Pályafutása során a régi technológiai eljárásokat ötvözte a mai kornak megfelelő technikákkal. Az országosan elismert Révai Lexikon
sorozatai, reprezentatív kivitelű dísz hasonmás
kiadású remekei, kiemelkedő színvonalon készített termékei, kiállításai bizonyítják kivételes
szakmai tudását, munkaszeretetét, a kézműves
értékek és hagyományok mentését. Negyven
éve szervezeti tag, tíz évig volt a Könyvkötők Országos Ipartestületének az elnöke.
Büszke a Gyémánt Díjas Kézműves Kompaktor
szakmai kitüntetésére.
Vallja, hogy „számára a restaurátori és a könyvkötészet a legszebb kézműves foglalkozás”.

A 68 éves székesfehérvári Tóth György szakoktató, nyomdaipari mérnök 1968 óta könyvkötőmester. Negyvennégy éve tanít, az Óbudai Egyetemen is volt óraadó oktató, jelenleg nyugdíjas.
1982 óta tagja, aktív segítője a Könyvkötők Országos Ipartestületének.
Számos elismerés, közöttük a rangos Gyémánt
Díjas Kézműves Kompaktor szakmai kitüntetés
birtokosa.
Magasan kvalifikált, elismert szakember, példaértékűen oktatja a fiatalokat, a jövő mesterembereit. Sok évtizedes eredményes munkájával a
műszaki fejlesztési és a szakmai kultúra nevelése terén méltán szerzett elismerést. Publikációival, előadássorozataival igen nagy szolgálatot tett
a szakma megbecsülésének, hagyományteremtő megóvásának érdekében. A Pénzjegynyomda
könyvkötő üzem volt művezetője, tankönyvíró,
szakmai könyvek társszerzője, oktatási szakértő
és vizsgabizottsági elnök. Ma is azt üzeni a következő generációnak, hogy „a szakma iránti szeretetet, alázatot, tiszteletet, elkötelezettséget, a tudásvágyat, a tenni akarást mindig tartsák szem előtt”.
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