A Magyar Nyomdászatért-díj ez évi kitüntetettje
Dr. Juhász Géza

A február 24-én megtartott Nyomdászbálon nyolcadszor került átadásra a Magyar Nyomdászatértdíj. Minden évben az a személy kapja a díjat, aki
eddigi élete során sokat tett a magyar nyomdaiparért, a nyomdászok szakmai színvonaláért, a
modern technika megismertetéséért és annak elsajátításáért. Az elmúlt évig az eddig díjazottak között csak egy hölgy szerepelt: dr. Garáné Bardóczy
Irén. Az idei bálon a második hölgyet köszönthettük a díj átvételekor.
Most a Magyar Grafika szerkesztősége és olvasói nevében szeretettel és tisztelettel köszöntjük
dr. Endrédy Ildikót, a Budapesti Műszaki Főiskola
Médiatechnológiai Intézetének vezetőjét és főiskolai tanárát, a Magyar Nyomdászatért-díj ez évi
kitüntetettjét.
Több mint három évtizede azt a feladatot végzi
lelkesedéssel és a nyomdaiparért, a papíriparért
és a médiáért érzett felelősséggel, amely főiskolai
mérnökök százait adja ezen iparágaknak. 1973-ban
diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ezt követően – az akkori nyomdaipari főiskola
vezető tanára, dr. Gara Miklós kérésére – tanársegéd lett a tanszéken. Közben 1993-tól öt évig az Ipari Minisztériumban főtanácsosként nyomda- és
papíripari szakreferens volt az államtitkár mellett. Ugyanakkor ez idő alatt félállásban továbbra is oktatott a főiskolán. Később megpályázta a
nyomdaipari tanszék vezetői beosztását. Jelenleg
intézetigazgató az utóbbi években többször átszervezett főiskolán. Az ő vezetése alatt működik
a nyomdaipart, a médiát, a papíripart és a csomagolást magában foglaló Médiatechnológiai Intézet, ahol évenként több száz hallgató vesz részt
– újabban az EU-ban egységes – felsőfokú Bsc-képzésben. Harminchat tanár és oktató együttes
munkáját irányítja dr. Endrédy Ildikó, aki emellett heti tíz órában oktat is a nyomdaipari és a médiaszakon. Jelenleg az általa vezetett szakterületnek
évente száz hallgatója van, közülük negyven-ötven a nyomdászhallgató. Ennyi hallgatói létszám
szükséges, mert ez a feltétele a főiskolai szak működésének. A jövőt jelenti ez a létszám. Beszélge-
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tés közben Endrédy Ildikó hangsúlyozta, hogy
a Magyar Grafika mint szaklap nyomatékosan és
folyamatosan foglalkozzon a nyomdamérnöki
képzéssel, hozzásegítve a fiatalokat, hogy a jövőben a nyomdaipar szakgárdája legyenek. A végzett hallgatók könnyűipari mérnöki oklevelet kapnak, amelyen fel van tüntetve a könnyűiparon
belüli szakirány is.
Dr. Endrédy Ildikó beszélgetésünk befejezéseként elmondta, hogy büszke a díjra, amely személyén keresztül az iparág felsőfokú képzésének
szól. „Szeretem a nyomdaipart, a hallgatóimat
pedig imádom” – mondotta, majd így folytatta:
„Csak jót tudok mondani a nyomdászatról, mint
a számomra az egyik legfontosabb iparágról – és
magáról a nyomdászokról. Nagyon sok olyan volt
tanítványom van, akik ma az iparág vezető garnitúrájához tartoznak. Közülük sokan a vállalatukon keresztül anyagilag is jelentős összeggel segítik a felsőfokú képzést. Számomra nagy élmény,
hogy nem szakadtak el attól az iskolától, amely
őket is elindította azon az úton, amelyen most
már ők is felelősek a jövőért.”
Köszönet dr. Endrédy Ildikó eddig végzett munkájáért. Legyen még sokáig a magyar nyomdaipar
egyik meghatározó egyénisége.

