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Az idei farsang időszakában, február 21-én ötödször rendezte meg a nyomdászbált a Magyar
Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség. A bál
színhelye negyedik alkalommal is a Budavári
Palotában lévő Történeti Múzeum ún. Barokkudvara volt. A részt vevő több mint kétszázötven
vendég a barokk udvar előterében pezsgővel
köszönthette egymást – a régi és új ismerősöket,
valamint a bál vendégét, Kiss Péter kancelláriaminisztert. A nyomdászok a három szakmai
testület: a szakmai szövetség,
a műszaki egyesület és a nyomdászszakszervezet különböző
szakmai rendezvényein találkozhatnak egymással, ahol megvitathatják szakmánk helyzetét,
jövőjét. A bál viszont elsősorban a szórakozás helye – mégis
fontos, évenként megismétlődő
alkalomnak tarthatjuk, amelyen nemcsak fővárosi nyomdászok vesznek részt, hanem
az ország különböző városainak nyomdáiból is
sokan érkeztek, sőt körünkben köszönthették
a nyomdákat kiszolgáló különböző cégek képviselőit és külföldi vendégeket is.
Az idei nyomdászbált Détár Enikő színművésznő, az est felkért háziasszonya nyitotta meg,
majd Balog Miklós, a szakmai szövetség újonnan
megválasztott elnöke köszöntötte a résztvevőket. A sokfogásos finom vacsora után balettesek nyitótánca következett, majd a Canada Dryegyüttes és Kemény Kázmér szólóénekes kellemes zenéjére kezdetét vette a tánc. Fiatal és
idős párok egyaránt vidáman táncoltak, majd
elérkezett az est fénypontja: a Magyar Nyomdászatért-díj átadása. Balog Miklós elnök bejelentette, hogy a bizottság 2004-ben dr. Egyed Bélának ítélte oda az életműdíjat. A résztvevők nagy
tapsa közepette adta át a díj oklevelét és a vele
járó gyűrűt a díjazottnak, akit feleségével együtt
köszöntött. Dr. Egyed Bélát nem kell lapunk olvasóinak bemutatni, hiszen több évtizedes tevé-

kenységével nemcsak azoknak a nyomdáknak
vált hasznára – Zrínyi Nyomda, majd a Pénzjegynyomda –, ahol vezetőként dolgozott, hanem éppen egyesületünk, a PNYME és a szakmai szövetség szervezeti keretében az egész magyar nyomdaiparra kiható volt munkálkodása.
Egyik megalapítója volt egyesületünkön belül a
nyomdamérnökök szakmai testületének –
melyből később kinőtt a ma is évenként megrendezett nyomdász vándorgyűlés. Hosszú ideig
egyesületünk főtitkára
volt, majd a VB tagja
és a nyomdaipari nemzetközi kapcsolatok vezetője. Még a hatvanas években a Zrínyi
Nyomda ösztöndíjasaként a moszkvai egyetemen szerzett nyomdamérnöki diplomát,
majd később idehaza
tudományos fokozatot
és doktori címet is elnyert. Meghatottan köszönte meg az elismerést, de hangoztatta, hogy
ezt a díjat generációjának bármelyik nyomdásza
megkaphatta volna, hiszen ez a nemzedék valóban sokat tett a magyar nyomdászatért. Köszönöm, hogy rám esett a választás – mondotta.
A szövetség leköszönt elnöke Jászkuti László
köszöntőjében hangoztatta, hogy Egyed Béla és
kortárs nemzedéke munkájának, az erős nemzetközi kapcsolatoknak is köszönhető, hogy
a magyar nyomdaipar, a politikát is megelőzve, már bent van az Európai Unióban.
Az ünnepélyes alkalom után ismét tánc, különböző játékok, borkóstolás következett, majd
éjfélkor eljött a tombolasorsolás ideje, amikor
a báli rendezvény támogatói által adományozott értékes ajándékok kisorsolására került sor.
Ezt követően a híres St. Martin szereplése következett, majd hajnalig folytatódott a tánc, a jóízű
beszélgetés. Kedves és szép alkalom volt a nyomdászbál az idén is.
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