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Műszaki területen viszonylag 
kevés nő tevékenykedik, és  
a kevés közül még ritkább, ha 
valakit szakmailag elismernek. 
Ilyen kivétel KEREKESNÉ 
KECSKÉS KATALIN.  
Az Alföldi Nyomda műszaki 
igazgatójaként a műszaki  
osztály – ezen belül a beruhá-
zások és a karbantartás –,  
a minőségirányítás, a környe-
zetvédelem, a munkavédelem, 
a tűzvédelem, a rendészet és  
az ellátás területét irányította 
hosszú éveken át, nyugdíjba 
vonulásáig. Mindemellett 
boldog nagymama, és jutott 
ideje, energiája a tanításra,  
az oktatói munka szervezésére, 
pályázatok megvalósítására. 
Kerekesné Katika hosszú évek 
óta a Papír- és Nyomdaipari 
Műszaki Egyesület elnök- 
ségének, majd ellenőrző  
bizottságának tagja, és  
a Nyomda- és Papíripari  
Szövetség munkájában is  
aktívan részt vett. 2002-ben  
a PNYME Lengyel Lajos-díját, 
2010-ben az NYPSZ Pro  
Federatio díját vehette át. 

„Eredendően pedagógus 
szerettem volna lenni, így az 
oktatás nem áll távol tőlem. 
Évek óta tanítok, részt veszek  
a felsőfokú nyomdaipari kar-
bantartó képzésben. 

A kölcsönös megbecsülés  
és az őszinteség a jó munka-
kapcsolat legfontosabb alapja, 
ennek megteremtésére és  
folyamatos megtartására  
törekszem.”

Kerekes Imréné
A Z NYPSZ MAGYAR NYOMDÁSZ ATÉRT DÍ JASA 2019-BEN 

Faludi Viktória

„Bármit elkezdek, bármilyen feladatot elvállalok, azt 
szeretem becsületesen, tiszta lélekkel, maradéktalanul 
elvégezni. Az együttműködést, a csapatmunkát kedve-
lem, demokratikus vezetői stílusban szeretek dolgozni.” 

Kerekes Imréné okl. villamosmérnök, gazdasági szakmérnök, okleveles 
üzemszervező. Pályafutása 44 éve az Alföldi Nyomdához kötődött, mely-
nek első felében a többször megújuló nyomda beruházási folyamatait 
irányította, majd az utolsó két évtizedben a cég teljes műszaki életét. 
2015-ös nyugdíjba vonulása óta a cég felügyelő bizottságának elnöke.  

Habitusához közel áll a nyomdász közösségek munkájában való rész-
vétel. Társkezdeményezője volt a Nyomdaipari Karbantartók éves kon-
ferenciájának, amely 1982 óta folyamatosan működik. Több mint egy 
évtizede a PNYME ellenőrző bizottságának az elnöke. Jelentős volt a 
szerepe az egyesület gazdasági stabilitásának megőrzésében.  

Kiemelkedő szakmai munkát végzett a Nyomda- és Papíripari Szö-
vetség számára az energiabeszerzések saját menedzselésű lebonyolítá-
sát biztosító rendszer kidolgozásában.

Magas szintű elméleti felkészültségét igazolja, hogy szerzője vagy 
szerzőtársa több szakmai könyvfejezetnek, egyetemi jegyzetnek, szá-
mos folyóiratcikknek és konferenciaelőadásnak.

A Debreceni Egyetem és az Óbudai Egyetem óraadó tanára alap- 
és mesterképzésben egyaránt. Gyakran kap meghívást záróvizsga- 
bizottságok elnöki funkcióinak ellátására. A Debreceni Egyetem címzetes 
docense.


