
HAZAI KRÓNIKA

 Mikulás napján, 2002. december 6-án tartotta 
Egyesületi Tanácsülését a Papír- és Nyomdaipari 
Egyesület a Pátria Nyomdában. Az ülés megkezdése 
elõtt lehetõség volt a nyomda megtekintésére.

Napirend: 
ã A Pátria Nyomda rövid bemutatása
ã Beszámoló a PNyME 2002. évi tevékeny-

ségérõl és gazdálkodásáról
ã Az Egyesület 2003. évi rendezvény- és 

gazdálkodási terve
ã Az Ellenõrzõ Bizottság jelentése
ã Elõterjesztés a Díjbizottság tagjaira és a 

Magyar Grafika fõszerkesztõjére
Az ülés Dr. Szikla Zoltán 

elnök úr bevezetõjével 
kezdõdött. Egy perces néma huzamosan – negyedévente a VB által aktualizálásra 
felállással adóztak a meg- kerül.
jelentek Dr. Vámos György Ebben az esztendõben esedékessé vált a tagdíjak 
és Gábor József emlékének, emelése is. Utoljára 2 évvel ezelõtt volt tagdíjemelés. 
akik ebben az esztendõben Az elõterjesztésben a következõ tagdíjak sze-
távoztak közülünk. repeltek (zárójelben: az eddig fizetett tagdíjak):

Ezu tán  Fül eki  Laj os Tagdíj: 2 400,- Ft/fõ/év (1800)
vezérigazgató úr mutatta be Kedvezményes: 1 300,- Ft/fõ/év (1100)
a Tanácsülést „vendéglátó” Diák: 500,- Ft/fõ/év (300)
nyomdát. A Pátria Nyomda a A javaslatot 1 tartózkodással elfogadta az 
múlt évben költöztette át Egyesület.
Cseng ery és Szent királ y A Végrehajtó Bizottság az Egyesületi Tanács elé 
utcai részlegeit a Nagytété- terjesztette a Díjbizottság tagjaira vonatkozó döntését.
nyi útra, a volt Caola raktá- A Díjbizottság vezetõje: Balog Miklós

rakba. A nyomda fõ termékei közé tartoznak a   Tagjai: Dr. Egyed Béla
különbözõ nyomtatványok, ûrlapok, valamint itt ké- Dr. Helyes Lászlóné
szítik a BKV számára a jegyeket és a bérleteket. Juhász Mihály

Az elmúlt esztendõben elvégzett munkáról elõször Kastaly Beatrix
Fábián Endre fõtitkár és Pesti Sándor ügyvezetõ A VB  dö nt és ét  az  Eg ye sü le ti  Tan ác s 
számolt be, majd ismertették a 2003. évi gazdálkodás- megerõsítette.
és program-tervezetet. Az Ellenõrzõ Bizottság je- Ebben az évben pályázatot írtak ki a Magyar 
lentését Bálint Csaba ismertette. Grafika fõszerkesztõi tisztségére. A pályázat 

A beszámolókat az Egyesület egyhangúlag eredménye alapján a VB 
elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a 2003. évi Faludi Viktóriát javasolta a 
tevékenységrõl és gazdálkodásról szóló terv – a szak- tisztség betöltésére.
osztályi és egyesületi programok szervezésével pár- Az Egyesületi Tanács a 

javaslatot elfogadta, és 
tisztségében megerõsítette 
a fõszerkesztõ asszonyt. 

Az új fõszerkesztõ rövi-
den ismertette elképze-
léseit a folyóirat megújí-
tásával kapcsolatosan.

Az ülés bezárásaként 
Szikla Zoltán megköszönte 
az egész éves munkát, és 
mindenkinek boldog újévet 
kívánt. 

Isépy Zsuzsa

PNyME Egyesületi Tanácsülés

Dr. Szikla Zoltán

Fábián Endre Bálint Csaba

A hallgatóság

Isépy Andorné és Faludi Viktória
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