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Beköszöntô
Kedves Tagjaink, Partnereink!

Mindig nagy örömmel halljuk,
ha tagjaink, partnercégeink
vezetôi úgy nyilatkoznak, vagy
azt éreztetik velünk, hogy az
egyesület fontos és szerves
része a papíros- és nyomdászszakmáknak, ténylegesen
benne él a szakmai közélet
sûrûjében.
Az elmúlt év azonban különösen kritikusnak bizonyult szakmáink cégeinek. Az általános
világgazdasági helyzettôl
kezdve az uniós állapotokig
sok minden ellenünk dolgozott, de a problémák elemzésénél rendre az derült ki,
hogy nem a szakmai felkészültség, technológiai ismeretek
hiányosságai okozták a problémákat. Ebbôl arra kell következtetnünk, hogy az egyesület
az elmúlt években jól töltötte
be a feladatát. Hozzájárult
ahhoz, hogy a legfrissebb szakmai információk a szakma
széles rétegeihez eljussanak;
a döntéshozók között naprakész és megbízható információk áramoljanak; „a szakma”
tudjon egymásról, és ha igénylik, akkor semleges terepen
cserélhessék ki tapasztalataikat; a nyomdaipar a szaktudás,
a mûszaki, technológiai ismeretek oldaláról is európai
szinten tudjon szolgáltatni. De
például az olyan problémákat,
mint az exportkényszer egy
túlértékelt forintárfolyam mellett, még nem igazán tudjuk
kezelni.
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Az utóbbi pár hónap hírei viszont reményt adnak arra, hogy
talán üzletileg is túljutottunk
a legnehezebb idôszakon.
Mi továbbra is mindent megteszünk, hogy partnereink
javíthassák versenyképességüket, megôrizzük hagyományainkat, kibontakozhasson
tagjaink alkotóképessége.
Nagyon reméljük, hogy idén
is sikerül javítani szakmai tevékenységünket, és még többet
tehetünk tagjaink érdekében.
Kívánjuk, hogy szakmáink
cégei számára 2006 sikeres év
legyen, amihez az egyesület
egy karcsúbb, de reményeink
szerint még hatékonyabb titkársággal, gazdag programkínálattal és nagyon színvonalas szolgáltatásokkal szeretne
hozzájárulni. Bízunk benne,
hogy kezdeményezéseink
támogatásra találnak.
Számítunk tagságunk aktív
együttmûködésére, várjuk
a javaslatokat és az ôszinte kritikákat is!

Pesti Sándor

A Magyar Graﬁka és a Papíripar
közös terjesztésû melléklete,
amelyet a Papír- Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület ad ki, a Iarigai,
az Eucepa és az ATypI tagjaként.
A hírlevél szerkesztéséért felelôs
az egyesület ügyvezetôje.
Telefon: 457 0633
Honlap: www.pnyme.hu
E-mail: pnyme@mtesz.hu
Felelôs kiadó: az egyesület fôtitkára
Megjelent 3000 példányban,
Budapest, 2006. január
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Egyesületünkben folyamatosan megvásárolható szakmai kiadványok:
Szilágyi Tamás:
100 éves az ofszetnyomtatás
2940 Ft
(Ajándék nyomdászattörténeti térképpel)
Dr. Kovács Gyula:
Ofszetmester
4480 Ft
Szalai Sándor:
Nagyüzemi könyvgyártás
4200 Ft
Énekes Ferenc:
Kiadványszerkesztés 1.
1990 Ft
Énekes Ferenc:
Kiadványszerkesztés 2. (szöveg)
2490 Ft
Énekes Ferenc:
Kiadványszerkesztés 3. (illusztráció)
2990 Ft
Énekes Ferenc:
Kiadványszerkesztés 4. (nyomtatás)
2990 Ft
A raszterhenger szerepe a minôségi flexonyomtatásban
2100 Ft
Flexonyomtatási ismeretek
2400 Ft
Scripta Manent - A papír és könyvrestaurálás mûhelytitkai
2100 Ft
Zala Tibor:
A grafika története
3600 Ft
Nagy Nyomdakönyv
8000 Ft
MNYPSZSZ kiadványa: "Az ötlettôl a megvalósításig" 4725 Ft
Szilágyi Tamás:
UV a jövô útja
2520 Ft
Millenniumi nyomdász térkép (ívben vagy hajtogatva)
600 Ft
(Az árak 5 % ÁFA-t tartalmaznak)

Állásbörze
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Közel tíz éve ad lehetôséget a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület az állást
keresô és állást kínáló kollégáknak, cégeknek arra, hogy megtalálják a számukra
megfelelô munkahelyet. A tapasztalatok
szerint az állást keresô kollégáink száma
egyre szaporodik, míg a munkahelyet kínáló cégek száma egyre csökken.

De, hogy ne csak a negatívumokat említsem, nagy örömmel tölt el, amikor visz-szajelzést kapok, hogy végre sikerült, és milyen
jó, hogy tartottad bennem a lelket, mert
ma, a már teljesen elanyagiasodott világunkban, az is nagy szó, hogy valaki emberi
hangon szól egy másik emberhez (ez pedig
nem kerül semmibe).

Nyilvántartásunk a visszajelzések hiánya
miatt nem mindig naprakész. Visszajelzést
inkább a munkahelyet keresô kollégáktól
kapunk, ami sok esetben igen negatív, mert
a munkalehetôséget kínáló cégek még nekik sem válaszolnak vissza. Idôsebb kollégák elhelyezkedését nehezíti a koruk, és
legtöbb esetben a nyelvtudás hiánya, míg a
ﬁatal, most végzett kollégákat a tapasztalat
hiánya hozza hátrányos helyzetbe.

Továbbra is várjuk kollégáink, valamint cégek jelentkezését, abban reménykedve,
hogy egyre többen találhatnak maguknak
megfelelô munkahelyet.
Kívánok mindenkinek boldog újévet!

Ami a legmegdöbbentôbb, hogy az idegen
nyelvvel a ﬁataloknál is probléma van.

Személyesen: csütörtökön 11–14 óra
között az egyesületben

Persovits Jutka
Telefon: 457-0633; Mobil: 0620/430-0857
E-mail:Persojpnyme@mtesz.hu
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Nyomtató fórum ’06
Kecskemét, 2006. február 16-17.

2006 elsô jelentôs szakmai
szimpóziumát Kecskeméten,
február 16-17-én rendezzük.
A szimpózium témája, az értéknövelô felületnemesítés robbanásszerûen terjedô új formája:
a lakkozás.
A szimpózium résztvevôi ajándékba kapják Szilágyi Tamás
most megjelent „UV ofszet a
jövô útja” címû – könyvesbolti
forgalomba nem kerülô – könyvét is!
Idôpont:
2006. február 16-17.
(csütörtök-péntek)
Helyszín:
Kecskemét
(vagy Gyôr, egyeztetés alatt)
A szakmai szimpózium
tervezett programja:

14.00 – 19.00 Szakmai elôadások az alábbi témákkal:
– a technika feltételekrôl a
három nagy nyomdagépgyártó külföldi szakembereitôl
– az effekt lakkozásról:
Heidelberg
– biztonsági elemek lakkozással: KBA
– Roland
– a lakkozás nem csak
esztétikai kérdés
– csomagolóanyagok
lakkozása kívül – belül a Huber
Group szakembereinek
elôadása
– hibrid a gyakorlatban:
Prospektus Nyomda
– Mit? Mivel? Hogyan?
A legnagyobb lakk-beszállítók
elôadásai
– Szakmai ismeretek nélkül
nem megy: Szilágyi Tamás
összefoglaló, elemzô elôadása.
20.30 – Csillogó fekete
LAKKcipôk – Bankett és baráti
találkozó.

FEBRUÁR 16. CSÜTÖRTÖK
FEBRUÁR 17. PÉNTEK

10.00 – 12.00 Regisztráció
a szállodában

10.00 – 12.00 Üzemlátogatás
12.30 – 14.00 Ebéd, hazautazás

12.30 – 14.00 Ebéd
A részletek és a jelentkezési lap
január 20-a után a honlapunkon lesz elérhetô, vagy a
titkárságtól igényelhetô:
457 0633.
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Eseménynaptár 2006
Egyesületünk szervezésében, illetve részvételével bonyolított rendezvények
Idôpont
január 10.
január 24.
január 25 – 26.
január 31.
február 2.
február 3 – 4.
február 7.
február 14.
február 14.
február 16 – 17.
február 18 – 18.
február 21.
február
február 21.

Rendezvény
PNYME
PNYME
OSZK
PNYME
PNYME
Hajdúszoboszló
PNYME
PNYME
PNYME
Gyôr? Kecskemét?
Budapest
PNYME
Budapest
Budapest

március 16 – 19.
március 23 – 24.
március
március
április 4 – 11.
április
április 27.
május 13 – 17.
május 25 – 26.
június 11 – 18.
június eleje
május–június?
szeptember 21 – 22.
szeptember
október 7 – 11.
október
október 27 – 31.
tavasz
november 8 – 10.

Lipcse
Herceghalom

november 16.
november 18 – 22.
november
november közepe
december
december
december
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Budapest
Birmingham/London
nyomda
Budapest
Párizs
Pécs és környéke
Kína
Palma de Mallorca
Budapest
Ráckeve/Budapest
Szolnok (?)
Amszterdam
Budapest, PNYME
Chicago (IL)
Pozsony
Budapest
Párizs
Naxxar, Malta
Vidéken (?)
Fô u.
Budapest

Helyszín
Ofszet tanfolyam
Ofszet tanfolyam
XI. Restaurátor konferencia
Ofszet tanfolyam
VB
FairPrint (É+L)
Ofszet tanfolyam
Ofszet tanfolyam
Papír Szo. Bp. tagcsoport
Nyomdász szimpózium
Nyomdász Bál (MNYPSZSZ)
Ofszet tanfolyam
Jogi tagi értekezlet
Papíripar Jubileumi
Szerkesztôbizottsági ülés
Buchmesse
Flexó szimpózium
Környezetvédelem konferencia
Doqumentor akadémia
IPEX szakmai utak több
Minôségügyi fórum
Közgyûlés
Corrugated Expo
Nyomdász Vándorgyûlés
Print Kína szakmai utazás
Feria del Llibre
Pro Tipográfia díjátadás
Nyomdaipari Karbantartók Találkozója
Fehérmíves Napok
IFRA expo
Fiatal Diplomások Fóruma
Pack EXPO International
Könyvkötô szimpózium
Challanges of Pulp and
Papermaking Technology
Magyar Grafika jubileumi ünnepség
Emballage szakmai utazás
"Magyar Tudomány Napja"
Buchmesse könyvkiállítás
ET
Nyugdíjas Találkozó
Magyar Grafika évzáró

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

1% 1% 1% 1% 1% 1%
Egyesületünk 2005-ben 825 ezer forintot kapott az SzJA 1-%-ának felajánlásaiból.
Köszönet mindenkinek, aki ránk gondolt adóbevallása készítésekor, ezzel is segítve a szakmai közösség javára folytatott tevékenységünket. Legyen biztos benne: jó helyre kerültek
adóforintjai.
Az APEH által 2005-ben rendelkezésünkre utalt
adóforintokból – a felhasználás törvényi korlátainak figyelembevételével – ebbôl nemzetközi
tagdíj-kötelezettségeinket teljesítettük, testületeink költségeihez és postaköltségünkhöz
használtuk fel.
Az adóhivatal közleménye szerint az adózó
állampolgárok nagyobbik hányada nem él a lehetôséggel és nem rendelkezik adója 1%-áról!
Ugye, Ön nem ebbe a részbe tartozik?
Ha adóforintjait esetleg ezért nem, vagy nem a
részünkre ajánlja, mert az általunk megjelölt
felhasználási célokkal nem teljesen tud azonosulni, akkor gondoljon arra, hogy a felhasznáhírlevél 2006. FEBRUÁR

lásnak törvényi korlátai vannak, nem rendelkezünk vele teljesen szabadon. De gondoljon
arra: ha az önnek kevésbé fontos célokra az
adóbevételekbôl áldozhatunk, akkor több marad a tagdíjbevételekbôl a többi – önnek szimpatikusabb – célokra!
Kérjük, ha környezetében vannak, akik az 1%
felajánlásában még nem elkötelezettek, gyôzze
meg ôket, hogy nemes célt támogatnak és a
szakmai közvélemény elôtt zajló nyilvános tevékenységhez adják támogatásukat, ha a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület javára rendelkeznek!

Adószámunk: 19815929-2-41
Kérjük, amennyiben úgy ítéli meg, hogy
egyesületünk tevékenysége és céljai méltóak az
Ön bizalmára rendelkezzen adóbevallásán,
hogy az APEH a PNYME javára utalja át az Ön
által befizetett személyi jövedelemadó 1%-át.
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Egyesületi Tanács ülése
Prime Rate Kft., 2005. december 2.

Elnökség: dr. Szikla Zoltán,
Fábián Endre, Bálint Csaba,
Pesti Sándor
Meghívottak: dr. Tomcsányi
Péter, a Prime Rate Kft. ügyvezetô igazgatója, Kelemen
György, a szakmai bemutatót
prezentáló Xerox cég üzletágvezetôje, Modok Balázs és
Vértes Gábor, az egyesületi
kiadványokat gyártó nyomdák
vezetôi.
Jelenléti ív az egyesület
titkárságán megtekinthetô.
Az ülés elnöke:
dr. Szikla Zoltán, az Egyesület
elnöke
Egyesületi Tanács tagjainak
száma: 55 fô
– szavazati joggal:
46 fô
– tanácskozási joggal:
9 fô
A határozatképesség alsó
határa a szavazati joggal bírók
legalább ötven százaléka: 23 fô
Megjelent összesen:
40 fô
Szavazati joggal bíró:
33 fô
Tanácsülés:
A vendéglátó Primerate Kft.
rövid bemutatkozása.
Elnöki megnyitó, megemlékezés az elhunytakról. (Csonka
Zsuzsanna, Horváth Károly,
Kelemen Antal, dr. Lovász Kálmán, Ruzsinszky Sándorné,
Sárvári Éva, Tótfalvi Sándor.
2004-ben halt meg, de most
szereztünk róla tudomást:
Lipka Vilmos, Vladár Ferenc.)
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Az elnök, dr. Szikla Zoltán
megállapította a határozatképességet, majd ismertette
a napirendet.
A napirendet az Egyesületi
Tanács egyhangúlag elfogadta.
A jegyzôkönyv hitelesítésére
az Egyesületi Tanács egyhangú
szavazással Szikszay Olivért,
a nyomdaipari szakosztály titkárát, Szôke Andrást, a papíripari szakosztály titkárát bízza
meg.

2. Az Egyesületi Tanács jóváhagyólag tudomásul veszi az
Ellenôrzô Bizottság jelentését,
és javaslatait elfogadja abban
a módosított formában, hogy
az SZMSZ a mûködéshez szükséges szabályok gyûjteményeként, valamint az ügyvezetés munkájára, a gazdálkodásra és a lapok irányítására
vonatkozó kiegészítô részei
legkésôbb a közgyûlésig készüljön el.

Napirend szerinti
elôterjesztések:

Igen: 32
Nem: –
Tartózkodott: 1

◆

Fôtitkári beszámoló és az
ügyvezetô beszámolója.
◆ Az elnöki elôterjesztés a
szervezeti átalakulásról és
az alapszabály módosításának
elôkészületeirôl.
◆ Ellenôrzô Bizottság jelentése
◆ Az elnök ismerteti a tanácsülés határozati javaslatait, és
megnyitja a vitát.
◆ Hozzászólások, vita, szavazás
az elôterjesztésekrôl.
◆ Üzemlátogatás.

3. Az Egyesület elnöke elôterjesztette az alapszabály
módosítására és a szervezeti
átalakulásra vonatkozó
javaslatát, amit az Egyesületi
Tanács elfogadott.
Igen: 33
Nem: –
Tartózkodott: –

1. Az Egyesületi Tanács az
Egyesület 2005. évi tevékenységérôl és a 2006. évre tervezett
programjairól szóló fôtitkári
beszámolót elfogadja.

4. Az Egyesületi Tanács a tagdíjakat 2006. január 1-jétôl
a következô összegekben állapítja meg:
◆ éves egyéni tagdíj:
2800 Ft/év,
◆ kedvezményes tagdíj:
1500 Ft/év,
◆ diák, munkanélküli tagdíj:
700 Ft/év.
A kedvezményekre jogosító
feltételek nem változnak
(Asz. 7. § 6.a pont).

Igen: 33
Nem: –
Tartózkodott: –

Igen: 33
Nem: –
Tartózkodott: –

Az Egyesületi Tanács
2005. december 2-ai
ülésének határozatai:
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5. Az Egyesületi Tanács az
egyesület következô, 2006-ban
esedékes soros tisztújító küldöttközgyûlését április 27-re
hívja össze.
Megbízza az egyesület fôtitkárát a közgyûlés alapszabály
szerinti elôkészítésével.
Megbízza a végrehajtó bizottságot, és átruházza rá a jelölôbizottság és a szavazatszámláló bizottság felállításának
jogát. A közgyûlésig az Egyesületi Tanács már nem kíván
ülést tartani.

7. Az elnök elôterjeszti a közgyûlés tervezett napirendi
pontjait:
◆ 2002–2006 beszámoló.
◆ EB-jelentés.
◆ VB javaslata az alapszabály
korszerûsítésére.
◆ Javaslatkészítés a következô
idôszak tevékenységérôl.
◆ Tisztújítás.
◆ Egyebek.

Igen: 33
Nem: –
Tartózkodott: –

6. A VB a soron következô
tisztújító küldöttközgyûlés elôkészítésére négytagú jelölôbizottságot választ. A küldöttválasztás részletes feltételeit
az alábbi kereteken belül –
minden 25 tag után 1 küldött
kerül megválasztásra,
max. 80 fô – a VB dolgozza ki.

8. Az egyesületben kialakult
gazdasági helyzetre tekintettel
a tanács arra utasítja a VB-t,
hogy a jövôben ezzel a kérdéssel kiemelten és rendszeresen
foglalkozzon. Ezzel biztosítsa,
hogy az egyesület gazdálkodásában a gondok idôben felmérhetôk legyenek.
Az ehhez szükséges anyagot
a Titkárság készíti elô, beleértve egy rövid szöveges értékelést is.

Igen: 33
Nem: –
Tartózkodott: –

Igen: 33
Nem:
–
Tartózkodott: –

Igen: 32
Nem: –
Tartózkodott: 1

Tanácsülés közben, és nyomdalátogatások a résztvevôk
a Prime Rate új épületében

hírlevél 2006. FEBRUÁR
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IPEX
N.E.C. Birmingham, 2006. április

2006 újra az IPEX éve lesz.
Japán után Kína és Korea is itt
dörömböl gépeivel, anyagaikkal a nyomdák kapuján. Aki versenyben akar maradni, az nem
várhat a következô drupára!
Aki nem tud, nem akar a TávolKeletre utazni, annak megoldás
lehet pár nap az IPEX-en.
A nyomdászat minden részletét
átfogó kiállítását és szakmai
show-ját a méretei és „vonzáskörzete” teszik számunkra is kiemelkedôen fontossá. Az IPEXen hagyományosan a „brit érdekeltségek” – benne Ázsia és
Japán – kínálata a domináns. Ez
a régió mára nem csak gépkínálatával, de szabad kapacitásaival is a legnagyobb kihívónk
lett. Ilyen idôszerû és fontos még
sosem volt, hogy pár napos
angliai utazással saját tapasztalatokat szerezzünk: mennyire
kell megijedni. Ne az ismeretlentôl féljünk, barátságos EUkörnyezetben nézzünk szembe
kihívóinkkal!
Az egyesület szervezésében kínált alternatív lehetôségek
A
Szállások Londonban azoknak
az egyéni utasoknak, akik könynyen tájékozódnak Angliában,
de a szállásfoglalással nem kívánnak bajlódni, és például a
reggelinél találkozva, szívesen
veszik a többi magyar kiutazó
jelenlétét.
Idôpont:
2006. április 05–11. között, 4
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és 3 éjszakás turnusokban vagy
folyamatosan hat éjszakára,
ami például cégen belül vagy
partnerek között tovább megbontható, ha esetleg egymást
váltják a kollégák, illetve
meghívottaik.
Utazás:
Egyénileg, például „fapados”
járatokkal. (Igény esetén intézzük a foglalást.)
Szálláslehetôségek:
London St. Giles Hotel****
Bedford Avenue
(www.stgiles.com)
A modern szálloda London ütôerének, az Oxford Streetnek a
kezdetén, 50 yardra a Centre
Point-tól található.
Az Euston állomás (Innen indulnak az IPEX-re a vonatok) átszállás nélkül, 3 metrómegállónyira van a szállodától.
A Londonra jellemzôen kisméretû, de otthonosan modern,
komfortos szobák légkondicionáltak, színes tévével, hajszárítóval, közvetlen telefonvonallal,
nadrágvasalóval, tea- és kávéfôzéshez vízforralóval ellátva.
A szálloda alagsorában lévô hatalmas fitneszcentrum uszodáját a szállóvendégek ingyenesen használhatják.
Ellátás: Reggeli a szállodában
Szállásárak:
kétágyas szoba/éj
GBP 107
egyágyas szoba/éj
GBP 86
Részvételi díjak szobánként, éjszakánként, reggelivel. A számlázás a számlázáskor érvényes
MKB pénztári valuta eladási árfolyam szerint forintban törté-

nik, és hozzájön az ÁFA.
A feltüntetett árak az egyesület
nettó bekerülési árai, ezekhez
megrendelési tételenként
10 000 Ft + áfa kezelési jutalékot számolunk fel.
B
Szállások és alternatív programok Londonban azoknak, akik
igénylik a segítséget a kiállítás
megtekintéséhez és a szakmai
programokhoz.
Idôpont:
1. turnus: 2006. április 05–09.
(5 nap, 4 éjszaka)
2. turnus: 2006. április 08–11.
(4 nap, 3 éjszaka)
Minimum létszám: 16 fô
Utazás: menetrend szerinti járatokkal
Szállás: St. Giles Hotel****
London, Bedford Avenue
(www.stgiles.com)
Tájékoztató az A pontnál leírtak
szerint.
Irányárak:
1. (5 napos) turnus
2. (4 napos) turnus
Részvételi díj*:
180–200 e Ft/fô (+ rep. illeték)
150–170 e Ft/fô (+ rep. illeték)
Egyágyas felár:
1. turnosnál
73 400 Ft/fô
2. turnusnál
56 500 Ft/fô
Félpanzió:
1. turnusnál
33 600 Ft/fô
2. turnusnál
25 200 Ft/fô
A feltüntetett árak nettó árak. A
hatályos magyar adótörvények
szerint – a reptéri illetékek kivételével – mindegyikéhez ÁFA-t
is számlázunk!
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* Az árak a létszámtól függôen
változnak. A kisebb összeg legalább 35 résztvevô esetén érvényes. 25 fô alatt a magasabb öszszeg érvényes. A minimális utazó létszám 16 fô.
Az ár tartalmazza: a szállást 4,
illetve 3 éjszakára, reggelivel,
repülôjegyet, transzfert a repülôtér–szálloda–repülôtér között
városnézést és egyszeri transzfer költségét az IPEX-re, városnézést helyi idegenvezetôvel,
valamint magyar nyelvû idegenvezetôt.
Az ár nem tartalmazza: a repülôtéri illetéket, a belépôket a kiállításra, a helyi közlekedést és a
személyes kiadásokat, a biztosítást.
Program:
– egynapos kiállítás látogatás,
– félnapos londoni városnézés,
– nyomdalátogatási lehetôség
Londonban (külön egyeztetéssel).
A kiállítás többszöri meglátogatására egyénileg van lehetôség.
Retúr vonatjegy
Euston állomástól a kiállításra:
kb. 40 GBP
C
Csoportos szakmai utazás, kapcsolódó, kiegészítô programokkal. Elsôsorban azoknak, akik
nem szeretnének egyedül utazni, és a kiállítás mellett Angliából is többet szeretnének megismerni.
Idôpont:
2006. április 04–09.
(6 nap, 5 éjszaka)
hírlevél 2006. FEBRUÁR

Utazás: menetrend szerinti járatokkal, illetve különbusszal
Minimum létszám: 24 fô
Szállások és ellátás:
április 4–7. (3 éjszaka)
Shrewsbury: Hotel Lion
április 7–9. (2 éjszaka)
London: Thistle Kensington
Palace Hotel***+
A buszmegálló a szálloda sarkánál található, a High Street
Kensington megálló 2-3 perc.
Ellátás:
Reggelik a szállodákban, és az
elsô három napon vacsora.
(Londonban félpanzió kívánság szerint lehetséges)
Elhelyezés: Egy- vagy kétágyas
szobákban
Részvételi díj:
253 000 Ft/fô + ÁFA (+ reptéri
illeték kb. 20–22ezer HUF)
Egyágyas felár: 42 000 Ft + ÁFA
Félpanzió Londonban:
16 800 Ft/fô + ÁFA
Az ár tartalmazza: a szállást 5
éjszakára, az elsô három nap a
vacsorákat, repülôjegyet, transzfert a repülôtér–szálloda–repülôtér között, illetve a programoknál, a magyar nyelvû idegenvezetôt, utasbiztosítást.
Az ár nem tartalmazza: a repülôtéri illetéket, a belépôket a
kiállításra és a programoknál.
Program
1. nap: Találkozás a repülôtéren. Utazás Londonba. Onnan
autóbusszal transzfer Shrewsburybe, útközben Oxford és
Stratford-Upon-Avon megtekintése. Vacsora és szállás a Hotel Lionban.

2. nap: Transzfer a NEC-be, az
IPEX kiállítás megtekintése,
utána transzfer vissza Shrewsburybe, vacsora.
3. nap: Egész napos kirándulás
Wales látnivalóinak megtekintésére.
(Valós igény esetén útközben
egy nyomda meglátogatása.)
Vacsora, szállás Shrewsburyben
4. nap: Transzfer Londonba útközben Bath és Stonhenge látnivalóinak megtekintése. Londonba érkezés este.
5. nap: Délelôtt városnézés, délután egyéni szervezésû program vagy nyomdalátogatási
lehetôség. (Külön egyeztetés)
6. nap: Transzfer a repülôtérre,
hazautazás.
Személycseréket díjmentesen
a repülôjegyek kiállításáig tudunk elfogadni. Azt követôen a
légitársaság feltételeit továbbhárítjuk! A szállások esetében
nincs megkötés.
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Tipográfiai verseny és kiállítás
Békéscsaba, 2005. december

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban József Attila
költészete 2005 címmel nyílt
kiállítás december 9-én, amelyet a Kner–Tevan alapítvány
és a Munkácsy Múzeum szervezett.
A kiállítás szervezôbizottsága:
Kovács Sándor elnök,
Gécs Béla, Malatyinszki József,
Kovács Gábor.
A kiállítás alább felsorolt támogatóinak ezúton is köszönetüket fejezik ki a szervezôk:
◆ Békés megye képviselôtestülete
◆ Békéscsaba megyei jogú
város önkormányzata
◆ Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület –
Magyar Grafika
◆ Typografika Kft.
(Békéscsaba)
◆ Körös Print-Pack. Kft.
(Békéscsaba)
◆ Printomat Kft. (Békéscsaba)
◆ Reproform Bt. (Békéscsaba)
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A kiállítás anyagát válogatta
és a díjakat odaítélte:
Molnár Gyula graﬁkusmûvész,
tanszékvezetô egyetemi tanár,
Maczó Péter graﬁkusmûvész,
egyetemi adjunktus,
Barabás Ferenc grafikusmûvész
Aranybetû-díjat nyertek:
KASSAI FERENC
GERENDY JENÔ

Különdíjat kaptak:
Békés Megye
Képviselôtestületének díját:
HERBSZT LÁSZLÓ

Békéscsaba város díját:
KLAUS RAHM

A Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület díját:
MÁKÓ ROZÁLIA

A Kner–Tevan alapítvány díját,
a zsûri tiszteletdíjaként:
GÉCS BÉLA

A felsô sorban Dr. Füzesné, Hudák
Julianna, a gyomai Kner Múzeum
vezetôje, középen a tiszteletdíjas
Gécs Béla, tôle jobbra Buzás Ferenc,
míg a középsô képen Molnár Gyula,
a zsûri elnöke régi barátokkal,
illetve lent Malatyinszki József, mint
a szervezô bizottság tagja – fényképezi a megnyitó eseményeit.
hírlevél 2006. FEBRUÁR
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Nyugdíjastalálkozó
Budapest, 2005.

Felvételeink – az immár szokásos – évvégi nyugdíjastalálkozón készültek a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület budapesti rendezvényén, ahol
most is szívesen fogadtuk tagtársainkat…
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