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Nyitott Kapuk Napja a Budapest Papír Kft.-nél
dr. Juhász Géza

Újabban a nyomdaipari kiállítást, a Printexpót két-

évente rendezik meg. Azóta a közbülső évben a

nyomdák egyik legjelentősebb kiszolgálója, a Bu-

dapest Papír Kft. – mely kiállít a Printexpón is –

a Harbor Parkban lévő központi raktárában, Nyitott

Kapuk Napja elnevezéssel, árubemutatóval egy-

bekötött rendezvényt szervez a nyomdák szakembe-

rei számára. Erre a szakmai összejövetelre – amely

sok vidámságot is tartalmazott – ez évben szep-

tember 22-én délután került sor. A találkozónak

volt egy olyan célja is, hogy a papíripar a nyomda-

iparral folyamatosan tartsa a kapcsolatot. Így le-

hetőséget teremthetnek arra, hogy a nyomdaipar,

mint vevő, szinte naprakészen megismerje a papír-

ipar kínálatát. 

A Budapest Papír Kft. a legsokoldalúbb üzleti

partnere a nyomdáknak, hiszen 18 külföldi papír-

gyártó cég termékeit árulja. A Nyitott Kapuk Napja

az óriási raktárcsarnokban árubemutatóval kezdő-

dött, amelyen a tizennyolcból 14 cég képviselője

jelen volt, és ismertették a vendégekkel a minta-

kollekciójukat. Ezt követőn Burger László, a Buda-

pest Papír Kft. igazgatója köszöntötte a nagyszámú

vendégsereget az udvaron felállított sátorban.

Örömmel hangsúlyozta, hogy a 15 éve működő cég

ezen idő alatt 175 ezer tonna papírt forgalma-

zott, így hozzásegítették a magyar nyomdaipart

eredményeik eléréséhez. Természetesen a jelenlegi

forgalom többszöröse a kezdetinek. Ehhez a kiszol-

gáláshoz ma 40 fő a dolgozói létszám. A rendez-

vényt még azzal is gazdagították, hogy ezen az estén

bizonyos papírfajtákat árleszállítással lehetett meg-

rendelni.

A köszöntő után megkezdődött a vidám műsor,

szórakoztató programmal, melynek keretében a tö-

rök elleni nándorfehérvári diadal emlékére huszár-

egyenruhába öltözött magyar katonák kardos viadal-

ban győzték le az ellenfelet. Az ezt követő tánczene

mellett jött a finom vacsora. Természetesen a pezs-

gős, boros koccintások késő estig növelték a vidám

hangulatot, a baráti beszélgetéseket. 


