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Mottó: Használjuk ki szellemi tőkénket!

Az elmúlt 4 év tevékenységét és a jövőbeni 
célokat vitatta meg a PNYME vezetősége és 
tagságának küldöttei és meghívottjai a MTESZ 
pesti konferenciaközpontjában.

A közgyűlés napirendje a következő volt:
1. A vezetés beszámolója 2002–2006-ról
2. Tisztújítás
3. Jutalmazás
4. A Restaurátor szakosztály előadása a 

Sárospataki Könyvtár hazakerült anyagáról.

1. A PNYME 2002–2006 közötti tevékeny-
ségéről Fábián Endre, főtitkár, Pesti Sándor, 
ügyvezető, Bálint Csaba, az ellenőrző bizottság 
elnöke és Dr. Szikla Zoltán, elnök számolt be.

Fábián Endre mindenek előtt kifejtette, hogy 
büszkék lehetünk egyesületünk 58 éves hagyo-
mányainak továbbvitelére, ápolására. Kevés 
egyesület dicsekedhet ilyen aktív és eredmé-
nyes működéssel, azzal. hogy a szakmai köz-
élet középpontjában van, fórum szerepet tölt 
be a tagság körében. Ennek alapja a tagság 
mindenkori igényeinek való megfelelés.

A vizsgált időszakban előre léptünk a tagság 
létszáma vonatkozásában; különösen fontos új 
pártoló tagok belépése. A szakosztályok ered-
ményesen működnek. Legtöbb programja a leg-
nagyobb nyomdász szakosztálynak van, de a 
papíripari és a restaurátor szakosztály is sikeres 
rendezvényeket bonyolított le az elmúlt 4 év alatt.

A főtitkár az egyesület vezetői nevében 
köszönetet mondott a Magyar Grafika és a 
Papíripar c. szaklapok szerkesztő gárdájának 
az eredményes szakmai ismeretterjesztésért, 
a magas szakmai és tudományos színvonalért. 
Egyéb kiadványaink közül az Évkönyv, a Papír-

ipari kislexikon, számos nyomdász-kiadvány 
(szótárak, ofszet-nyomtatás, interjúkötet) fontos 
ismereteket nyújt a tagoknak.

Az egyesületet igazán a kommunikáció élte-
ti – nyilatkozott a főtitkár – kiemelve a Hírlevél 
és a kor színvonalának megfelelő internet útján 
történő folyamatos kapcsolattartást.

A jövőre vonatkozóan a gazdálkodás sta-
bilitását nevezte meg elsődleges fontosságú 
tényezőnek, mert folyamatosan nehezedő gaz-
dálkodási körülmények között kell a kor köve-
telményeinek megfelelő szolgáltatást nyújtani a 
tagok számára.

Hosszútávon élő szervezetet kívánunk, 
hogy tovább folytathassuk hagyományain-
kat a nyomdászat, a papíripar és a restaurá-
tor szakma kultúrájának jövője érdekében.

Pesti Sándor az elmúlt 4 év tevékenysé-
gének áttekintésekor „kisvárosnyi”, 4-5 ezer 
ember mozgósításáról számolt be. Bemutatta 
a megújuló, tartalmas programstruktúrát, az 
egyesület gazdag szellemi és kapcsolati tőké-
jét, a szerteágazó gazdasági tevékenységét és 
a titkárság munkáját.

Bálint Csaba – mint az egyesület élő lel-
kiismerete – ismét sürgette az SzMSz elké-
szítését, a felelősségi viszonyok tisztázását, 
és felhívta a figyelmet az évek óta nem javuló 
gazdaságosságra, a MTESZ többi tagegyesü-
leteinek vergődésére és a nálunk tapasztalt 
intő jelekre, a változások által támasztott új 
igényekre.

„Előzzük meg a változásokat – mondta 
–,„igyekezzünk rátalálni az új kihívásokra és 
lehetőségekre, hogy amikor eljön az ideje, 
felkészültek legyünk”

Szikla Zoltán mindezekhez kiegészítésként 
az Alapszabály korszerűsítésére tett javaslatot. 
Ismertette a munkát irányító bizottság tagjait, 
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és a 2008. évi közgyűlést jelölte meg az elfo-
gadás dátumaként.

A közgyűlés elfogadta a vezetők beszámo-
lóját, javaslatait, a PNYME mérlegét.

2. Tisztújítások

Hamar János, a jelölőbizottság elnöke, a 
2006–2010 évekre vonatkozó mandátummal a 
következő tisztségekre az alábbi személyeket 
jelölte:

Elnök: Dr. Szikla Zoltán
Főtitkár: Fábián Endre
EB-elnök: Kerekes Imréné
EB-tagok: Burger László
  Dr. Kardos György
  Lendvai László
  Dr. Madai Gyula
A Nyomdaipari szakosztály
elnöke: Szikszai Olivér
titkára: Hujder Zoltán

A tagság megválasztotta a jelölteket.

3. Jutalmazás

Az elnök Lengyel Lajos díjra terjesztette fel 
és több cikluson át végzett kiváló teljesítmé-

nyükért jutalomban részesítette a következő 
leköszönő tisztségviselőket:

• Bujdos István (a Nyomdász szakosztály 
elnöke)
• Bálint Csaba (az Ellenőrző Bizottság 
elnöke)
• Csillag Ildikó (a Restaurátor szakosztály 
elnöke)

4. A Restaurátor Szakosztály előadása 
zárta a programot a Sárospataki Könyvtár 
nemrég hazakerült könyveinek bemutatá-
sával.

Zárszó

Magasfokú felelősségtudat, a tagság és 
a vezetés együttgondolkodása jellemezte 
a közgyűlést, annak valamennyi megnyil-
vánulását. Azért tudott 58 éven keresztül 
eredményesen dolgozni az egyesület, mert 
valósi szakmai igény tartja össze, a tagok 
jól érzik magukat benne.

 Reményeink szerint – az új kihívások-
hoz alkalmazkodva – hosszú távon is ered-
ményes marad ez a szakmai szervezet!

Polyánszky Éva

A Szolnoki Ipari Park területén 2006. április 
19-én került sor a Higi Papírsoft Zrt. tissue-
papírgyárának alapkő-letételére.

A szerényen ünnepélyes keretek között 
megrendezett eseményt Botka Lajosné, Szol-
nok polgármestere nyitotta meg. Az alapkő-
letételen részt vettek az MFB, a Foglalkoztatás-
politikai és Munkaügyi Minisztérium és az ipari 
park képviselői, valamint az új vállalat tulajdo-
nosainak és a gép-szállítóknak a megbízottjai.

A résztvevők rövid beszédekben ismertették 
a beruházás fontosságát a munkahely-teremtés-

ben, a szolnoki papírgyártói hagyományok foly-
tatásában, kiemelték a gyár jövendő szerepét a 
hazai háztartási-higiéniai papírok gyártásában 
és a korszerű technika alkalmazásában.

A papírgyár kapacitása évi 30 000 tonna 
vékony, cellulóz-rostanyagból készülő, finom 
tissue-papír 10-30 g/m2-es lapsűrűséggel. 
A kész tekercsek 1-4 rétegből állnak.

A papírgép 2,8 méter munka-szélességű, 
1 800-2 000 méter/perc sebességű Cresent-
formeres tissuegép, kétrétegű felfutószekrénnyel, 

Alapkő-letétel Szolnokon




