Hess András-díj 2022
Matusek-Faludi Viktória

2022-ben nyolc cég 11 munkatársa kapott
Hess András-díjat. A díjkiosztó ünnepség
az NYPSZ siófoki rendezvényén volt.

Orgován Katalin

dr. Peller Katalin

A Hess András-díj tisztelgés azon kollégák előtt,
akik talán kevéssé ismertek a nyomdász társadalomban, mégis tudásuk és a szakmájuk iránti elkötelezettségük kiemeli őket a többiek közül. A
díjazottakat kollégák és vezetők méltatták, nevük és arcuk mindenki számára ismertté válik
a nyomtatott és digitális szakmai médiának köszönhetően. Idén 8 cég 11 dolgozója kapta meg
a díjjal járó oklevelet és a hozzá tartozó „griffes”
arany kitűzőt. A visszajelzésekből tudjuk, hogy
az elismerés és az ünneplés nem ért véget a díj
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átadó rendezvénnyel, több céges vagy helyi média beszámolt az eseményről. Bízunk benne,
hogy a Hess András-díjasok egyre bővülő csapata jövőre tovább növekszik.
A díjakat a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke, Orgován Katalin adta át. A díjazottakat a
cégek képviselői mutatták be és méltatták.
Díjazott lett Kocsis Lajos minőségügyi vezető,
a Gyomai Kner Nyomda Zrt. munkatársa. Mivel
ő nem tudott jelen lenni a díjátadó ünnepségen,
neki utólag juttatták el az oklevelet és kitűzőt.
A díjátadó ünnepségen elsőként az Alföldi Nyomda Zrt. műszaki minőség- és környezetvédelmi igazgatója, Loós Tamás vehette át
a díjat. Dr. habil Horváth Csaba a következőképp összegezte György Géza vezérigazgató és a
nyomda kollektívája nevében a kitüntetésre választott kolléga bemutatását:

dr. habil Horváth Csaba, Loós Tamás

Loós Tamás személyében húsz éve érkezett egy
stramm fiatalember az Alföldi Nyomdába, aki gépészmérnökként és informatikai tanárként volt
olyan bátor, hogy elvállalta a nyomóüzem vezetését. Egy számára teljesen új területre érkezve az
ő stratégiai gondolkodása és menedzsmentismeretei átsegítették az első években a technológiai
ismeretei hiányosságain, a nyomdaipari tudást
rendkívül gyorsan pótolta, és 2006-ban már nívódíjjal jutalmazta az Alföldi Nyomda Loós Tamás tevékenységét. Ezután egy komoly technológiai váltás következett be az íves nyomógépek
cseréjével, amit már tapasztalt üzemvezetőként
vitt végig, rendkívül sikeresen. Az üzemeltetés
során a hatékonyság kiemelt szerepet kapott,
amiben Lean mérnöki végzettsége különösen jól
jött. Eredményei és rátermettsége alapján 2014től a cég műszaki minőség- és környezetvédelmi
igazgatója lett. Tamás rátermettségét, teherbírását nemcsak termelési szakemberként, de sport
emberként is számtalanszor bizonyította. A teljesítménytúrákra munkatársait is elcsábította, jó
példával elöl járva. Számos műszaki fejlesztés és
beruházás sikeres megvalósítása fűződik nevéhez. Gyakran képviseli a nyomdát rendezvényeken előadóként is. Ismert és elismert szakemberré vált az Alföldiben töltött évek alatt.

vezetője. Magasnyomó és síknyomó gépmesterként kezdte a szakmát. Egy biztonsági nyomdában ilyen gyakorlati tudás és tapasztalat kincset
ér. A gyakorlati tudást és tapasztalatot nyomdamérnöki, majd mérnök-közgazdász diplomával
bővítette. A nyomda egyik legjobb szakembereként meghonosította az útlevélgyártást a nyomdában, a zárjegygyártás és választási nyomtatványok gyártásával járó logisztikai és szervezési
feladatok megoldása sikertörténetként épült be a
nyomda életébe.

Marczinkó Katalin, Horváth Attila, Éri Ingrid,
Heli József

Éri Ingrid a Keményfém Kft. irodavezetője
méltatta a díjazott kollégáját. Heli József húsz
évvel ezelőtt került a céghez és azóta rendületlenül azon munkálkodik, hogy a Keményfém
Kft. egyike legyen azon vezető szervizcégeknek,
amely a nyomdaipart kiszolgálja. Gyártástechnológusként, üzemmérnökként igen nagy szerepe van abban, hogy a nyomdák segítségkérő
hívását követően a lehető legrövidebbre csökkentett állásidővel a problémák megoldásra ke-

Tóth Zoltán, Veress Zoltán, Antal-Császár Patrícia

Tóth Zoltán így értékeli kollégáját:
Ízig-vérig nyomdász. Olyan nyomdász, aki a szakmáról mindent tud, hihetetlenül szorgalmas és
fantasztikusan jó humora van. Amikor azt a
feladatot kaptuk, hogy szervezzük át a nyomdát úgy, hogy az egy igazi biztonsági nyomdává váljon, Veress Zoltán viszonylag hamar
programozási és szervezési vezető lett a Halom
utcai üzemben, amit nagyon jól csinált, olyan
jól, hogy egy éven belől ő lett a termelésirányítás

dr. Peller Katalin, Radek József, Orgován Katalin,
Polgár Krisztina
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rüljenek. Mindenki számára nyitott az ajtaja,
mindenkinek segít. „Dolgozni csak pontosan,
szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes”, akár Heli József jelmondata is lehetne.
Radek József ügyvezető igazgató egy kedves
történettel kezdte díjazott kötészeti csoportvezetőjének méltatását. A történet arról szólt, hogy
Polgár Krisztina hogyan került a győri nyomdába. Kriszta egy Jolly Joker, nincs olyan gép a
kötészetben, amit ne tudna beindítani, beállítani, dolgozni rajta. Nem a munkaidő végét várja,
hanem élvezi és belefeledkezik a szakmai feladatokba. Szenzációs munkaerő. Köszönjük, hogy
velünk vagy!

dr. Peller Katalin, Radek József, Orgován Katalin,
Patyi László

Patyi László 2012 óta munkatárs a Palatia
Nyomdában. A digitális terület vezetője, sokrétű és szerteágazó a munkája. Gyakorlatilag minden munkával találkozik, ami a Palatia Nyomdába kerül. Számtalan esetben fedez fel a leadott
anyagokban hibát, és menti meg a selejttől a
megrendelőt. Van egy szlogenje: „Én a táska
alapján csináltam a munkát.” Ezzel a hozzáállással könnyen nyomon követhető, hogy hol történt a hiba és okulni lehet az esetből. Laci dolgozott a Rába gyárban és a Széchenyi Nyomdában
is, de most már egy évtizede nálunk van, és ennek nagyon örülünk – mondta Radek József.
Czifra István Zoltán termelési igazgató, a Pénzjegynyomda díjazottait így méltatta:
Nagy László 14 éve dolgozik a Pénzjegynyomda kötészetén, 2019-ig, mint könyvkötővágó szakmunkás, majd mint okmány számozógép supervisor. Feladata rendkívül komplex,
a hosszú és összetett feladatot ellátó gépsor karbantartókat helyettesítő házi szakértője is. Szakmai ismeretei teljes körűek a vágás, számozás és a
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Simon Lászlóné, Cifra István Zoltán, Nagy László

különböző típusú számozási technológiák ismerete terén, beleértve a lézerperforálást is. Pontosság és rendkívül jó megfigyelőképesség jellemzi,
amit mind kollégái, mind vezetői nagyra értékelnek. Nemcsak az általa végzett munka kiválóságáért jelöltük a Hess András-díjra, hanem azért
is, mert minden egyes felmerülő probléma foglalkoztatja, segítőkész és megoldásorientált gondolkodásával előrevezeti kollégáit. Innovatív ötleteivel jelentősen hozzájárult a kötészeti üzem
gyártáshatékonyságához.
Simon Lászlóné, a Pénzjegynyomda Zrt.
értékraktár és raktározási csoportvezetője, aki
33 éve áll a társaság alkalmazásában és segíti a
teljes ház napi működését, olaj a fogaskerek között, hogy mindig minden időben meg tudjon
történni. 1989-től teremellenőri munkakörben,
majd termékellenőrzési csoportvezetőként, végül 2015 óta értéktár és raktározási csoportvezetőként dolgozik a Pénzjegynyomdában, feladatai közé tartozik a teljes értéktár és raktározási
tevékenység szervezése, irányítása és ellenőrzése,
amit saját feladatkörén túlmutató hozzáértéssel
és gondossággal végez. Nagyon jól ismeri a Pénzjegynyomda minden folyamatát. A Pénzjegynyomda 2017-ben vezérigazgatói elismerő oklevéllel, 2012-ben Pénzjegynyomdai kitüntetéssel
ismerte el tevékenységét. Kiemelkedő szakmai
tevékenységével jelentősen hozzájárul a Pénzjegynyomda sikeres működéséhez.
Mészáros István ügyvezető méltatta kollégáját:
Kovács Zolival sok közös szervizkalandunk
volt az együtt töltött évek során. A szerviz egy
hálátlan és egyben egy hálás feladat, amiben
nincs szokásos sikerélmény, mert az a cél többnyire, hogy az eredeti állapotot állítsuk vissza
egy nem működő berendezésen. Van, amikor sikerül ennél az állapotnál is többet elérni, ezt hív-

Mészáros István, Kovács Zoltán

Fábián Endre, Berente Béla, Mikulácsik Sándor

juk tervezett karbantartásnak, megfelelő javításnak. Zoltán nagyon sokat tesz annak érdekében,
hogy ezt a karbantartási kultúrát fejlessze, terjessze. Ezt a nehéz munkát Zoli kollégám amellett látja el, hogy három gyönyörű gyermeket
nevel. Rendkívül nyugodt és kiegyensúlyozott
természet, ami különösen nagy kincs a pörgős
nyomdaipar szenvedélyes természetű cégvezetőivel való együttműködésben. Köszönjük Zoli
az eddigi közös éveket, és reméljük sok jó közös
év előtt állunk még!
Fábián Endre, az STI Petőfi Nyomda igazgatója
elmondta, hogy többféle elismerés is van a munkatársak odaadó munkájának elismerésére. Hess
András-díjra azokat a kollégákat szoktuk felterjeszteni, akik a valódi értékeket állítják elő és évtizedeken át dolgoznak a vállalatért.

Berente Béla 1994 óta dolgozik az STI Petőfi
Nyomdában, három évtizedet töltött a prepress
területen, az addírozás műveletétől egészen a
CtP-berendezések telepítéséig és beüzemeléséig részt vett. Évente közel 200 ezer ofszetlemez
jelentős részének előállításában vesz részt, amit
ezúton szeretnénk a Hess András-díjjal megjutalmazni.
Mikulácsik Sándor közel három évtizedet
töltött el az STI Petőfi Nyomda Kft.-ben, mint
hullámkasírózó gépmester. 1993-ban került a
nyomdába gépipari múlttal, az új technológia
bevezetése és a berendezés beüzemelése volt a
feladata, amit olyan sikeresen teljesített, hogy
a nyomda leghosszabb, közel ötven méteres berendezésén első gépmesterként csaknem három
évtizedig dolgozott. Köszönjük a munkáját!

A díjazottakat pezsgővel köszöntötték a jelenlévők
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