
HAZAI KRÓNIKA

Vámos György 90 éves

A papíripar kollektívája és a Papíripar szaklap nevében szeretettel üdvözöljük Vámos Györgyöt a szép, kerek évforduló 

alkalmából. Sokan vagyunk akik jól emlékezünk sokrétû tevékenységére, a papíripar fejlesztése érdekében évtizedeken 

át folytatott munkájára. Kívánjuk, hogy még sokáig jó egészségben maradjon közöttünk.

A 2002. március 19.-i küldöttközgyûlés színhelye 
a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari Szakközépiskola 
Tannyomdája volt.
. Dr. Kardos György, a PNYME leköszönõ elnöke 
üdvözölte a megjelenteket és örömmel tájékoztatta 
õket, hogy a megválasztott 76 küldöttbõl 71 volt jelen, 
a tanácskozási joggal rendelkezõk és az érdeklõdõ 
egyesületi tagok összességében 116 fõre növelték a 
létszámot.

Ezután egyperces néma felállással emlékeztek 
meg az elõzõ gyûlés óta elhunytakról.

A közgyûlés napirendjét az alábbiak szerint 
tárgyalták:

1. A Tótfalusi Kis Miklós Szakközépiskola 
tevékenységének bemutatása

Nagy Lajos igazgató az iskola alapításának és 
tevékenységének rövid történetét ismertette. 1949-
ben Szántó Tibor alapította, így az õ szellemisége 
hatott hosszú idõn át. Az iskola jelenlegi impozáns 
épülete 1989-ben épült. Azóta igen jelentõs 
fejlõdésen ment át, de most újabb fordulóponthoz 
érkeztek. 2001-ben hosszú, rendkívül nehéz 
elõkészítés után közalapítványt hoztak létre, mely 
gyökeresen megreformálta az iskola szervezetét, s 
így az 2002 szeptemberben közoktatási funkciók 

nélkül, szakoktató intézményként fog mûködni. A 
résztvevõk megtekintették a tannyomdát, amelynek 
korszerû felszerelése és az ott folyó munka igen jó 
benyomásokat keltett.

2. A VB és az ellenõrzõ bizottság beszámolója 
az egyesület 1998-2002. évi tevékenységérõl

A beszámolót Burger László fõtitkár tartotta.
Az egyesület sikeres éveket zárt 2002-ben. Az 

egyesület mûködõképességét és a szakmai munka 
színvonalát sikerült megõrizni. A szakosztályok 
eredményes munkát végeztek.

Az iparszerkezet átalakulása nyomán a tagság 
szerkezete is átalakult. Az üzemi csoportos tagsági 
szerkezet helyett egy lazább tagsági szerkezet 
alakult. A jogi tagok száma újra eléri vagy meghaladja 
a korábbi idõszak adatait. A korábban részt vett tagok 
most is aktívak, bár az egyesület létszáma a nem-
fizetõk törlése nyomán csökkent és a következõkép-
pen alakult:

Egyéni tagok:
1998. december 31.- 2458
 2001. december 31. - 1703

Papíripari szakosztály:

Teljes jogú tagdíjat fizetõk:355
Kedvezményes tagdíjat fizetõk:  62
Diákok, GYES-en, GYED-en lévõk  73 

Jogi tagok:

1998. december 31.-  92 cég
2001. december 31.-128 cég
Ebbõl Papíripari Szakosztály 2001:14 cég

Az egyesület életében nagyon jelentõsek a ren-
dezvények. A szakmai körök jelentõs része 
megszûnt, amelynek oka, hogy sem a fiatalok, sem az 
idõsebbek erre nem tudnak sok idõt fordítani. Ugyan-
ekkor azonban igénylik a különbözõ rendezvényeket. 
Ezt figyelembe véve változtattak a rendezvények 
szerkezetén a valós igényeknek megfelelõen. Az 
egyesület legsikeresebb rendezvényei a nyomdász 
vándorgyûlések és a fehérmíves, valamint a 
papírfeldolgozó napok.
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