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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a magyar 
nyomdásztársadalom ismét szegényebb lett. 
Hetvenkilenc éves korában, 2018. november 24-
én elhunyt Gór József, a Mizsepack Kft. alapítója, 
fő tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.

Élete minden perce a nyomdászatról szólt. 
1961-ben kéziszedőként kezdte a szakmát Kecs-
keméten a Két-templom köz-
ben. Végigkísérte a nagy 
átköltözést és Petőfi Nyom-
dává alakulást, ahol bejár-
ta a szakmai ranglétrát, és 
végül a gyártás-előkészítők 
vezetője lett. Az itt szerzett 
tudás és a rá mindig jellem-
ző elszántság birtokában fo-
gadta el a lajosmizsei telep-
hely vezetői megbízatását 
1980-ban. Kinevezése utá-
ni időszakban jelentősen ja-
vult az üzemi hatékonyság és 
az 1975-től megindult mű-
bél-felülnyomtatás minősé-
ge, amely tevékenység a mai 
napig meghatározza a Mi-
zsepack Kft. piaci helyzetét. A privatizációs hul-
lám hatására 1990-ben alakult önálló kft.-vé a 
telephely, amelyet 1992-ben megvásárolt a Pe-
tőfi Nyomdától. Az elkövetkező évek a fejlesz-

tés és növekedés időszakai voltak a Mizsepack 
Kft.-nél. Gór úr vezetőként mindig olyan csapat-
tal dolgozott, akik elkötelezetten követték őt, és 
együttműködtek vele a fejlesztési elképzelései-
ben. Így kezdődhetett el 1994-ben az öntapadó-
címke-, majd 2006-ban a fóliacímke-nyomtatás, 
mely fejlesztéseknek köszönhetően Gór úr úgy 

távozott, hogy egy stabil, kö-
zel 3 MD Ft-os árbevételű és 
száz főt foglalkoztató céget 
hagyott maga után, amire 
joggal büszke is volt. Legis-
mertebb jelmondata a „Nem 
azért dolgozunk, hogy elfá-
radjunk!” máig a cégvezetés 
alapköve. Számos elismerés 
és szakmai siker mellett a leg-
büszkébb volt a 2011-ben ka-
pott „Év vállalkozója” és „Pe-
gazus Díj” kitüntető címekre. 
Lelkesen támogatta a sportot 
is, amelyből kiemelkedett a 
sakk, a foci és a kosárlabda. 
Önmaga rendszeresen sak-
kozott, a lajosmizsei sakkélet 

fellendítésében vállalt nagy szerepet.
A munkától soha nem fáradt el, de a teste nem 

bírta tovább a betegséggel folytatott harcot.
Örök hálával emlékezünk rá!
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