A Régió Legjobbjai díj nyertese:
Nyomdatechnika Kft.
Faludi Viktória

Az elmúlt néhány évben Magyarors zág mind a hét régiójában
számos sikeres fejlesztés való sult meg, melyek hozzájárultak
az elmaradt térségek felzárkóz tatásához, a versenyképesség
javításához, az innováció erősí téséhez, új munkahe lyek terem téséhez, elősegítve mindezzel
az Európai Uniós csatlakozásra
való felkészülést is.

helyeztek üzembe. Termékpalettájukat levegőtisztaság-védelmi megoldásokkal bővítik.
Dr. Horváth Csaba, a cég vezetője rendkívül aktív szakmai
életet él, részt vesz a jövő szakembereinek oktatásában, ugyanakkor folyamatosan pallérozza
saját tudását is. A cég már most
igen kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ami
előre hozta az uniós feltételeknek való megfelelést. Nagy gon-

A beruházások és innovációs
fejlesztések terén széles körű
szakértői tapasztalatokkal rendelkező Kutatás-fejlesztési Ta-

nácsadó Központ együttműködve a Menedzserek Országos Szövetségével, a regionális fejlesztési ügynökségekkel, valamint
számos más szakmai szervezettel „A Régió Legjobbjai” névvel
társadalmi célú kitüntetést alapított az alábbi kategóriákban:
a legdinamikusabban fejlődő
kis- és közepes vállalkozás, a legnagyobb beruházást megvalósító cég, a legjelentősebb munkahelyteremtéssel járó fejlesztés,
a leginnovatívabb fejlesztési
projekt.

Alágazatunkból elsőként és
ez évben egyetlen nyomdaipari
cégként a debreceni Nyomdatechnika Kft. nyerte el a Régió
leginnovatívabb fejlesztési projektje címet. A kitüntetést dr.
Horváth Csaba ügyvezető igazgató vette át a Parlament felsőházi üléstermében dr. Kiss Péter kancelláriaminisztertől.
A Nyomdatechnika Kft. 1991
óta működő és lendületesen
fejlődő cég. Elsősorban a nyomda- és papíripar számára nyújt
műszaki, mérnöki jellegű szolgáltatásokat. Mára az ország
egyik vezető nyomdagépszervizeként tartják őket számon,
európai elismertséggel. Immár
egy évtizede kezdték el fejleszteni egyedi papírhulladék-elszívó légtechnikai rendszereiket. Eddig több mint kétszáz
ilyen berendezést gyártottak és

dot fordít a kollégák tudásának
és nyelvi ismereteinek folyamatos fejlesztésére, e célból
külön oktatóteremmel is rendelkeznek. A cégvezető számára
a jövőben is célkitűzés, hogy
tudásbázisként működjenek, a
sok év tapasztalata folyamatosan kiegészüljön a technika
legfrissebb információival és
ennek alkalmazásával.
Gratulálunk a kiérdemelt elismeréshez!
M AG YA R G R A F I K A 2 0 0 4 / 3

99

