Hess András Díj

A díjat az MNYPSZSZ tagvállalatainak olyan dolgozói kaphatják meg, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak cégük eredményességéhez.
A kitüntetés széles szakmai elismerést is jelent
a megjutalmazottnak, melyet először a 2007-es
közgyűlésen, majd évente ad át a szövetség. A jelöléseket minden év március 31-éig lehet írásban
beadni. A díjszabályzat az MNYPSZSZ honlapjáról
letölthető. (www.fedprint.hu)
A díj odaítéléséről az elnökség az ülésén szótöbbséges határozattal dönt. Az elnökség csak
rendkívüli esetben, meghatározott indokok alapján utasíthatja vissza a jelölést. A díj átadására
a szövetség éves rendes közgyűlésén, ünnepélyes
keretek között kerül sor. A 2007-es esztendő díjazottai:
Alföldi Nyomda Zrt. – ZENTAI CSILLA
Humánpolitikai és oktatási osztályvezető. Diploma:
1972. Kossuth Lajos Tudományegyetem. Először korrektor, majd tanulmányi előadó, utána oktatási és
közművelődési osztályvezető. 1997-től humánpolitikai és oktatási osztályvezető, kiemelkedő szerepe van
a régió nyomdaipari szakképzésében.

vonul. Elkötelezett, nagy szakmai tudásával hozzájárult a nyomda folyamatos működéséhez, fejlesztéséhez.
Részt vett az ofszetnyomtatás bevezetésében, valamint
a formakészítés korszerűsítésében.

Interpress Külkereskedelmi Kft.
DR. FEHÉRVÁRI LÁSZLÓNÉ
Külkereskedelmi bonyolító. 25 éves folyamatos, a cég
érdekében kifejtett kiváló teljesítményért kapott díjat.

Állami Nyomda Nyrt. – SZATMÁRI HUBA
Műszaki és termelési vezérigazgató-helyettes. 1963.
gépmester az Athenaeum Nyomdában. Utána munka
mellett nyomdaipari üzemmérnök és gazdasági szaküzemmérnök végzettséget szerez. Az Athenaeum
Nyomdából áthelyezéssel a SZÜV Nyomdába kerül,
amely cég 1994-ben egyesült az Állami Nyomdával.
Ettől az időponttól folyamatosan mint termelési
vezérigazgató-helyettes dolgozik. Nyitott, bölcs, megfontolt ember, aki nagy tekintélynek örvend a dolgozók körében, megbízható, hiteles szakember, akiről
a nyomdász társadalom is így vélekedik.

Dürer Nyomda Kft. – VÁRI LÁSZLÓ
Művezető. 1970 óta dolgozik a Dürer Nyomdában,
munka mellett nyomdásztechnikusi képzettséget
szerez. A szakmai ranglétrán folyamatosan előrehaladva, jelenleg géptermi művezető. Hamarosan nyugdíjba
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Mondi Business Paper Hungary Zrt.
NAGY KÁROLY
Beruházó mérnök. Diploma: 1976. Miskolci Műszaki
Egyetem vegyipari gépész szak. Vezette a műszaki osztályt, majd beruházó mérnök, utána megbízott főmérnök. 1995. a PM8 papírgép újraindítása, 1996. WILL//2
kisalakú ívvágó áttelepítése Hausmeningből. A Fords
és a Goebel kistekercsvágó telepítése. Nagy tapasztalattal rendelkező, rendkívüli munkabírású.

Mondi Business Paper Hungary Zrt.
SCHUBERT JÓZSEF
Főművezető. Tanulmányok: Papírgyártó szakmunkás.
Lábatlan, papírgyártó mester, Szolnok. 1983-tól dolgozik a Szolnoki Papírgyárban, 1996-tól főművezető.
Nagy szakmai tudással rendelkező, sokoldalú, emberséges vezető.

Mondi Business Paper Hungary Zrt.
SZABÓ ATTILÁNÉ
Humán erőforrás vezető. 1982-től dolgozik a Szolnoki
Papírgyárban. Elkötelezett, nagy szakmai tudással rendelkező vezető. Személye meghatározó a Zrt. életében.

Mondi Business Paper Hungary Zrt.
TÓTH MIHÁLY
Kiszerelő gépvezető. 1969-től ipari tanulóként kezdett dolgozni a cégnél. Először a zacskóüzemben gépmester, majd FORD kistekercsvágón, Dusenberryn,
illetve Senntech gépen bizonyítja tudását. A kiszerelő
üzem nagy szakmai tudással rendelkező, megbecsült,
egyik legrégebben dolgozó tagja, akire mindig számíthatnak munkatársai.

Kaposvári Nyomda Kft.
BAJI CSABÁNÉ DOMJÁN MÁRTA
Termelési igazgatóhelyettes. Diploma: 1979. Könynyűipari Műszaki Főiskola nyomdaipari üzemmérnök,
2000. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Minőségmenedzsment szakmérnök. 1979-től dolgozik a nyomdában, először mint gyártás-előkészítő,
1981-től könyvkötészeti üzemvezető, 1983-tól irányítja a géptermet is. 1988-tól termelési osztályvezető.
Magas szintű szakmai tudás, lelkiismeretes munkavégzés jellemzi. Kitűnő termelésszervező.

Pauker Kft. – WIMMERTH ÉVA
Éjszakás kötészeti vezető. Jó vezető, kulcsfigurája a
nyomdának, nagy szakértelemmel, tapasztalattal,
rendszeretettel és szervezőkészséggel irányítja az éjszakai kötészetet, egyensúlyt teremtve a cég és a dolgozók érdeke között.

Pátria Nyomda Zrt. – KOCSIS ALADÁRNÉ
Ofszet és formakészítő művezető. 1963-ban betűszedő tanuló a Pátria Nyomdában, majd montírozó lett.
Jelenleg – közel 20 éve – a formakészítés vezetője.
Feladatát lelkiismeretesen, szakmailag kifogástalanul
látja el.

Pénzjegynyomda Zrt.
MOLNÁR GYÖRGY
Galván művezető. 1969-ben a galván osztályon kezdett
dolgozni. Lakatos mesterből lett a galván mesterség
kiváló szakértője. Munka mellett elvégezte a nyomdaipari főiskolát. 21 éve a galván üzem művezetője. Az új
bankjegysorozat előállításában, valamint a nyomda
rekonstruciójakor jelentős munkát végzett. A terület,
ahol dolgozik igen sokrétű, melyet nagy rutinnal és
hozzáértéssel irányít. Kollégái tisztelik és becsülik
őszinte, humánus, korrekt magatartásáért.

Pénzjegynyomda Zrt. – PUSZTAI JÓZSEF
Ofszet művezető. 37 éve a Pénzjegynyomda dolgozója,
először ofszet gépmester, majd csoportvezető, 1995től pedig az ofszet gépterem művezetője. A szakterület
kiváló ismerője, a felmerülő problémákat jó érzékkel,
magas színvonalon oldja meg.

Pénzjegynyomda Zrt. – RAPSZKY JÓZSEF
Általános gépterem művezető. 1969 óta dolgozik a
Pénzjegynyomdában. Kezdetben szedő, öntő művezetőként tevékenykedett. Megtanulta és meghonosította a fényszedést, a tekercsnyomást, az elektronikus
megszemélyesítést a nyomdában.

Pénzjegynyomda Zrt. – TÓTH GYÖRGY
Kötészeti művezető. 1996 óta dolgozik a Pénzjegynyomdában, mint kötészeti művezető. Előzőleg a szakmai utánpótlás nevelésében tanárként dolgozott.
Jelenleg is részt vesz a szakképzésben. Magasfokú szakmai elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik.

Szekszárdi Nyomda Kft. – HAISZER PÉTERNÉ
Kereskedelmi vezető. 1968. érettségi után kéziszedő
tanuló a nyomdában. 1975-ig kéziszedőként dolgozik,
utána a kereskedelmi osztályon ügyintézőként, majd
mind a mai napig (2007 elejétől nyugdíjasként) a terület vezetője. Lelkiismeretesen, nagy szakértelemmel,
hozzáértéssel, szorgalommal látja el munkáját. Aktív
részese volt a számítógépes kalkulációs rendszer bevezetésének és működtetésének.

Pénzjegynyomda Zrt. – GRIGALEK PÉTER
Bankjegygyártás főművezető. 1975 óta a Pénzjegynyomda dolgozója, technológus gyakornok, majd
művezető, 1991-től a bankjegygyártás főművezetője,
ahol metszet mélynyomtatással készülnek a bankjegyek. A korszerű bankjegygyártásban, valamint technológiájának megalkotásában vannak kimagasló
érdemei. Számítástechnikai ismerete is kiváló. Gyors,
logikus gondolkodású, talpraesett egyéniség, aki szívesen segíti kollégái fejlődését, szakmai előrehaladását.

Szekszárdi Nyomda Kft. – SZŰCS IMRE
Kötészeti művezető. 1964 óta dolgozik a nyomdában,
1967-ben könyvkötő szakmunkásvizsgát tesz. 1970-től
kötészeti csoportvezető, 1984-től művezető, főművezető-helyettes. Szakértelmével hozzájárult az új technikák, technológiák, beruházások bevezetéséhez és alkalmazásához. Aktív részese volt annak, hogy az egykori
naptárgyártó nyomdából mára jelentős könyvgyártó
céggé fejlődjön a Szekszárdi Nyomda.
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