Százhúsz éves a nagyatádi nyomdászat
KIS NYOMDA NAGY MÚLTÚ HAGYOMÁNYOKKAL

2006. szeptember 2-án ünnepelte a Nagyatádi
Nyomda Kft. a nagyatádi nyomdászat
120 éves évfordulóját. Az ünnepségre meghívtuk a Nagyatádi Nyomda Kft. fő vevőit
és családtagjait is.
Állófogadás után a Nagyatádi Nyomda üzemét
látogatták meg a vendégek. Majd a rendezvény
helyére utaztak, amelynek helyszíne
a Szijágyi Erdei Iskola volt.

két fia, József és Jenő is itt dolgozott. Jenő külföldön tanulta a nyomdászmesterséget. Az irányítómunkán kívül a nyomda grafikusa is volt, mézert és linóleummetszeteket és -formákat készített.
Az ország teljes nyomdaiparának államosítása
1949. december 28-án történt meg.

Takács Ferenc ügyvezető igazgató ünnepi megnyitót mondott. Ismertette a résztvevőkkel a nagyatádi nyomdászat 120 éves történetét 1886-tól
napjainkig. nagyatádi nyomdászat első képviselője Günsberger Antal nyomdája volt, nyomdai
végzettség nem volt, valószinűleg a nyomdanyitást csak üzleti vállalkozásnak tekintette. Nem tudni mi okból, 1905-ben Günsberger Antal a nyomdáját teljes berendezéssel eladta Benyák János
könyvkötőnek. Az iparilag és gazdaságilag fejlődő

Nagyatád és környéke jó megélhetést biztosított
Benyák Jánosnak.
A nyomda először az Iskola utcában, majd később a Zrínyi utcában működött, onnan a Széchenyi térre költözött. A Kossuth Lajos utca felőli
részen a nyomda lett. Az ő nyomdájából került
ki a Nagyatádi Hírlap című társadalmi, gazdasági és szépirodalmi hetilap. A nyomda felfejlesztése
után az itt dolgozók száma is növekedett. Benyák
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A Nagyatádi Nyomda az államosítás után Somogy Megyei Nyomdaipari Vállalat telepe lett.
A nagyatádi üzem fő profiljába a dobozkészítés
és címkegyártás tartozott.
1991. január 1-jével, Nagyatádi Nyomda Kft. működik a nagyatádi nyomdászat egészen a mai napig.
Ezt követően Nagyatád Város polgármestere emlékplakettet adott át, ezzel is elismerve a nagyatádi
nyomdászoknak a városért tett munkájukat. Bográcsban főtt halászlé, vadételek kerültek az asztalra.
Szabadban megszervezett sport- és ügyességi versenyek kötötték le a résztvevőket. Csapatversenyek
alakultak. A versenyzők díjakat vehettek át. A környezet adta a jó hangulat kialakulását. A vacsora
után hajnalig tartó zenés-táncos szórakozás vette
kezdetét. Az éjszakai órákban szalonnasütés adta
meg a hangulatot a további szórakozásra. Népitáncra tanították a résztvevőket. Mindenki, aki akarta,
kipróbálhatta énektudását a zenekarral. A másnapba nyúló mulatozás után a nyomda minden vendégnek ajándékkal kedveskedett.

