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Flexószimpózium
Felhívás és jelentkezési értesítés
Herceghalom, 2006. március 30–31.

A flexótechnológiák
hatékonyságnövelésének
lehetôségeirôl…

Jelmagyarázat a táblázathoz:
* Az ebédet tartalmazza, de a
banketten már nem vesz részt.
** Kizárólag elôzetes egyeztetéssel, de csak a jogi tagjaink
részére fenntartott, korlátozott
lehetôség.
*** Elôzetes akkreditációval és a
megjelent sajtóanyag rendelkezésünkre bocsátásával.
**** Legalább egyéves egyesületi tagság esetén, ha a számlát
is a tag nevére állítjuk ki.
***** Az igénylés sorrendjében
tudjuk visszaigazolni.
A Gastland Hotelben (www.
gastlandm1.hu) összesen 30, a
Pontis szállodában (www.hotel
pontis.hu) összesen 32 szoba
áll rendelkezésünkre. (A szobaár a Gastlandban a szauna, a
Pontisban a szauna és a fedett
úszómedence használatát is tartalmazza.)
Késôbbi jelentkezôket egyéb,
kisebb, környékbeli szállodákban tudunk elhelyezni. A szállodák között a banketthez és a
bankett után transzfert biztosítunk.
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Részvételi
díjak

Teljes
Program

Csak az
1. nap*

Csak a
bankett

Csak a
2. nap**

Teljes árú
részvételi díj

25 000 Ft
+ áfa

16 000 Ft
+ áfa

6000 Ft
+ áfa

Nincs rá
lehetôség

KEDVEZMÉNYES RÉSZVÉTELI DÍJAK

Jogi tagjaink
képviselôinek
Sajtó
képviselôinek***
Egyéni tagjainknak
és diákoknak****
Részvételi díjakból
az étkezési költség rész

19 000 Ft
+ áfa
5000 Ft
+ áfa
16 000 Ft
+ áfa
11 300 Ft
+ áfa

Szállás+reggeli/fô *****
Kétágyas elhelyezéssel
Egyágyas felár

10 000 Ft
+ áfa
–

5000 Ft
+ áfa
–

5000 Ft
+ áfa
–

8000 Ft
+ áfa
3600 Ft
+ áfa

5000 Ft
+ áfa
4300 Ft
+ áfa

4500 Ft
+ áfa
3400 Ft
+ áfa

Gastland Hotel
7000 Ft + áfa
3500 Ft + áfa

Hotel Pontis
Kb. 7000 Ft + áfa
Kb. 6000 Ft + áfa

◆

Az egyesület egyéni tagjai,
valamint nyugdíjas nyomdászok és diákok a csütörtök délutáni szakmai elôadásokon ingyenesen vehetnek részt.
◆ A rendezvényhez kapcsolódó
kisebb kiállítás, termékbemutató stb. jogi tagjainknak ingyenes. Más cégeknek 50 eFt + áfa
díjat számlázunk.
◆ A résztvevôknek szánt prospektusok, szóróanyagok, reklámtermékek stb. terjesztése
elôre bejelentve és egyeztetett
módon minden cég számára
ingyenes.
Igényüket kérjük jelezzék!
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Nemzetközi szakmai konferencia
Kolozsvár, 2006. március 23–25.

A MNYPSZSZ és a PNYME
közösen szakmai utazást
szervez a romániai magyar
nyomdászok kezdeményezésével megrendezésre kerülô
nemzetközi szakmai konferenciára.
A konferencia témája a nyomdaipari cégek és beszállítóinak
felkészülése Románia uniós csatlakozására. Mivel a magyarországi nyomdáknak már most is
jelentôs kihívást jelentenek a
határon túli partnerek, ezért
elemi érdekünk, hogy közvetlen tapasztalatokat szerezzünk,
és aktívan kapcsolódhassunk a
folyamatba.
MÁRCIUS 23., CSÜTÖRTÖK

Reggel indulás Budapestrôl,
utazás Kolozsvárra.
Délután workshop, üzemlátogatás egy kolozsvári nyomdában. (Terv szerint a Typoholding Sa.)
Vacsora Tordaszentlászlón,
egy kalotaszegi magyar
reprezentatív vendéglôben.

◆ Az elôadások folytatása, köztük magyarországi elôadókkal.

15.00–16.00

Állófogadás és ennek keretén
belül sajtótájékoztató
16.00–

Kötetlen beszélgetések, illetve
szabad program
20.00

Vacsora
MÁRCIUS 25., SZOMBAT

Délelôtt városnézés Kolozsvárott (idegenvezetôvel,
benne: Szent Mihály-templom,
Mátyás szülôháza, Házsongárd, Farkas utca), majd hazautazás. Ebéd útközben.
Budapestre érkezés a késô délutáni órákban.
Szállás és konferenciahelyszín:
City Plaza Hotel**** Kolozsvár

A feltüntetett részvételi díjak
egyelôre csak irányárak, a román kollégák közlései szerint
még mindkét irányban változhatnak! A végleges árakat késôbbre ígérik.

Várható részvételi díjak a létszámtól függôen:
10–16 fô
20–30 fô

30 fô felett

◆ MNYPSZSZ / PNYME

77 000 Ft+áfa 72 000 Ft+áfa

MÁRCIUS 24., PÉNTEK
11.00–15.00

jogi tagoknak: 75 000 Ft+áfa
◆ Más cégek képviselôinek:
77 000 Ft+áfa
◆ Kísérôknek:
62 000 Ft+áfa

„Az európai uniós csatlakozás
hatásai régiónk nyomdaés csomagolóanyag-iparára.”
Nyomdaipari ágazati konferencia a romániai nyomdák
vezetôinek:
◆ Ünnepélyes megnyitó
◆ Helyzetértékelés és várakozások – elôadások a romániai
nyomdák vezetôitôl
◆ Kávészünet

A részvételi díj tartalmazza: az
utazás – a létszámtól függôen
16 személyes Mercedes Sprinter vagy 49 személyes Neoplan
buszokkal –, a teljes program
idejére a szállás (City Plaza Hotel****) egyágyas elhelyezéssel,
2 vacsora, 1 ebéd és a konferencia költségeit.)
Eltérô igényeiket jelezzék!

Jelentkezés:
on-line a www.pnyme.hu honlapon. Helyfoglalás idôrendben.
Tíz fônél kisebb létszám esetén
egyéni kiutazást szervezünk.
A 17., 18. vagy a 19. jelentkezôt csak feltételesen fogadjuk,
és ha nem lesz meg a legalább
20 fô résztvevô, akkor a jelentkezésüket visszaadjuk.
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72 000 Ft+áfa 63 000 Ft+áfa

59 000Ft+áfa 50 000 Ft+áfa
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Grafitalia, Converfle Europe
Milánó, 2006. május 9–14.

Két fontos szakmai kiállítás
egyszerre, egy helyen!
1190 kiállító, amelynek több
mint 40 százaléka külföldi, állítja ki termékeit, és ajánlja szolgáltatásait 52 500 négyzetméteren a nyomdaipar, a csomagolás,a csomagolóanyag-gyártás szakembereinek és megrendelôinek. Az elôzetes érdeklôdések alapján több mint 55 000
szakmai látogatóra számítanak
a szervezôk. Jelentôs hányaduk
Európán kívülrôl (fôleg az USAból és az ázsiai országokból)
várható.
Milánó mindig csodálatos, de
tán május elején a legszebb.
Tudják ezt a vásárszervezôk is,
ezért igyekeznek a legrangosabb kiállításokat ekkorra idôzíteni.

A kiállításokra szakmai utazást
szervezünk.
Idôpont:
2006. május 10–14.
(5 nap, 4 éjszaka)
Minimális létszám: 12 fô
Utazás:
Menetrend szerinti repülôjárat
május 10.
07.05 – 08.40
BUD – MIL
május 14.
20.40 – 22.20
MIL – BUD
Elhelyezés:
A kiállításhoz közeli szállodában, kétágyas szobákban.
Minihotel Portello ***
(www.minihotel.it)

Irányár:
136 000 Ft/fô + áfa + reptéri
illeték. 1 ágyas felár: 24 000 Ft.
Az ár tartalmazza: az utazást a
Malév/Alitalia menetrend szerinti járatával, 4 éjszaka szállást
Milánóban a belváros és a kiállítás között található, jól megközelíthetô szállodában reggelivel, és a transzfert a reptér és a
szálloda között.
Autóval kiutazni szándékozó
utasoknak csak szállás is igényelhetô.
Jelentkezési határidô:
2006. március 20.
Kötbérmentes lemondási
határidô: 2006. április 3.

FELSÔFOKÚ TIPOGRÁFUS TOVÁBBKÉPZÉS

A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem, korábban
Magyar Iparmûvészeti Egyetem idén is felvételt
hirdet. Jelentkezési határidô: 2006. április 30.
A képzés két és fél éves, költségtérítéses.

hírlevél 2006. MÁRCIUS

Felvételi vizsga június elsô hetében várható.
A jelentkezôket írásban értesítjük.
Részletes tájékoztató és jelentkezési lap
a www.mie.hu honlapról letölthetô.
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All in Print China
Utazási ajánlat: Sanghaj és Peking

Utazási ajánlat a Sanghajban megrendezésre kerülô
All in Print China kiállításra
Kiegészítô szakmai program:
Peking…
„Kínai termék.” Még ma is sokan a „silány minôségû tömegáru” kategória szinonimájaként
használják, pedig ma már a
nagynevû márkaboltok polcain
sorakozó kisszériás divatcikkek
legnagyobb része is Kínából
származik. Sajnálkozunk, hogy
a hazai textil- és ruházati ipar
jóformán megszûnt, és úgy
gondoljuk, a nyomdaiparban
ez nem következhet be.
Kína – a világgazdaság motorja, és a nyugati világ ezredév
óta elsô, igazi riválisa.
Hogy ezekbôl mi igaz, mindenki döntse el maga, gyôzôdjön
meg róla a saját szemével.
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Idôpont:
2006. június 12–23. (11 nap,
10 éjszaka, ebbôl 1 odafelé
a repülôgépen)
Utazás:
Menetrend szerinti Malévés belföldi járatokkal
Elhelyezés:
4 csillagos szállodákban,
egy- és kétágyas szobákban
Sanghaj (4 éj), Xian (2 éj),
Peking (3 éjszaka)
Ellátás:
Reggeli a szállodákban
Irányárak:
◆ Részvételi díj:
560–570 eFt
+ áfa/fô
(reptéri illetékek kb. 35 eFt)
◆ Vízum:
12 000 Ft/fô
(csoportos kiváltással)
Az ár tartalmazza: a repülôjegyeket a teljes útvonalra, a repülôtéri transzfereket, a szállásokat reggelivel, a szállodai
csomaghordások költségét, a
félnapos informatív városnézéseket helyi idegenvezetôvel, a
magyar nyelvû idegenvezetôt.
Nem tartalmazza: az idegenvezetôt (a csoporttal nem idegenvezetô, csak csoportkísérô utazik), a kiállítási belépôk árát, a
személyes kiadásokat (helyi közlekedés, telefon, minibár stb.),
vízum és utasbiztosítás költségeit.
Félpanzió: az igények ismeretében kalkuláljuk.
Az utat a fenti feltételekkel csak
legalább 15 fô fizetô résztvevô
esetén tudjuk elindítani.

Az egyesülettel tagsági viszonyban nem állóknak a részvételi
díjakhoz +4% szervezési költséget számolunk fel!
További lehetôségek, melyeket
kívánságra az Egyesület kiegészítô szolgáltatásként számláz:
nyomdalátogatás vagy egyéb
szakmai program felmerülô költségei, helyi közlekedési (taxi)
költségek, múzeumi és hasonló
egyéb belépôk, helyileg meghirdetett idegenforgalmi programok, félpanzió stb.
Regisztrációs határidô:
2006. március 20.
Jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadunk.
Egyéni tagjaink és jogi tagjaink
munkatársai elônyt élveznek a
jelentkezések elfogadásánál.
A Kínába utazáshoz a beutazástól számítva még legalább hat
hónapig érvényes útlevél szükséges. Magyar állampolgároknak Kínába vízum kell.
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Doqmentor
Digitális Nyomdaipari Akadémia, 2006

A Doqmentor Kft. mint a hazai
nyomdaipar legsikeresebb digitális nyomdai beszállítója az
Egyesületünkkel közös szervezésben folytatja képzési programját Doqmentor Digitális
Akadémia 2006 címmel.
A képzés célja, hogy támogassa
a nyomdaipar (a teljes értékláncolatot értjük ez alatt, a kreatív
területtôl a nyomdai termelésen át az értékesítésig) területén
dolgozó szakembereket – akik
munkájuk során mint tulajdonos vagy döntéshozó vezetôként, jelenlegi, esetleg leendô
digitális nyomdai megrendelôfelhasználóként és ideális esetben felhasználó szakember kollégájukkal együtt jelentkeznek
a képzésre – a legfrissebb, gyakorlati alapú tudás megszerzésében.
Az egyéves képzés tavaszi és
ôszi félévekbôl áll. A tavaszi félév márciustól májusig, az ôszi
félév pedig szeptembertôl novemberig tart, havonta egyegy napos szemináriumot és
gyakorlatot tartalmaz. A képzést legsikeresebben teljesítô 3
hallgató részére az Akadémia
célirányos ösztöndíjat biztosít:
a részvételi díj 50%-a a Doqmentor Kft. által forgalmazott,
meghatározott termékekre és
szolgáltatásokra levásárolható,
illetve a programban partnerként közremûködô és elôadást
vagy gyakorlati helyszínt biztosító ügyfeleinknél digitális szolgáltatások vásárlására fordítható. A Részvételi szerzôdés a részletes szabályokat tartalmazza.
hírlevél 2006. MÁRCIUS

A szemináriumok tervbe
vett témái:
1. Digitális pre-press
2006. március 23.
2. Digitális nyomathordozók
2006. április 20.
3. Digitálisan változó adatok
2006. május 18.
4. Digitális gépmester
2006. szeptember 28.
5. Digitális kötészet
2006. október 26.
6. Digitális kereskedelem
2006. november 23.
A jelentkezés feltétele az Elvárási dokumentum áttanulmányozása után a Részvételi szerzôdés aláírt példányának eljuttatása a PNYME részére.
A jelentkezés határideje:
2006. március 20., hétfô
(feltéve, hogy a létszám még
lehetôvé teszi)
Amennyiben felkeltettük érdeklôdését, kérjük a jelentkezési
lap kitöltésével és elfaxolásával
mielôbb jelentkezzen, hogy elküldhessük Önnek az Elvárási
dokumentumot. A jelentkezési
lap letölthetô honlapunkról:
www.pnyme.hu A képzés legalább 20 fô jelentkezése esetén
indul.
Bôvebb információ:
Doqmentor Kft., Bánfalvi Zsolt,
06 20 219 6003.
Jelentkezés:
PNYME, Pesti Sándor,
202-0256.

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. március
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Pro Typographia 2006
Rangos verseny, szép kihívás!

Mindig nagy várakozás elôzte
meg a szakma szponzoroktól
függetlenül mûködô versenyét, a Pro Typographia nyomdaipari termékversenyt. De az
elmúlt években egyre több kritikai megjegyzés is elhangzott:
a verseny nem igazán követi az
ágazat nagy szervezeti, technológiai átalakulásait.
Ezt felismerve a Pro Typographia verseny gazdája, a Magyar
Nyomda- és Papíripari Szakmai
Szövetség úgy döntött, hogy a
versenyt meg kell újítani, és
ehhez a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesületben találta
meg a partnerét.
A két szervezet a szakma javaslatait szem elôtt tartva, a tudásukat és sajátos lehetôségeiket
egyesítve, közösen hozzákezdett a Pro Typographia termékverseny megújításához. A teljes
megújulás a jövô évi meghirdetésre várható, de azért az idei
meghirdetés már kicsit változik
az eddigiekhez képest.
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A két szervezetnek közös célja,
hogy rangos nemzetközi termékversenyekkel egyenrangú
nemzeti megmérettetés legyen
a Pro Typographia.
A szervezetek közötti munkamegosztás: az egyesület feladata a versenyszabályzat kidolgozása és a verseny – zsûrizés –
lebonyolítása. A szakmai szövetség feladata az elismerések
és díjak meghatározása és a díjátadási ünnepség megvalósítása.
Az idei verseny fontosabb változásai: a nevezési kategóriákat
kicsit átdolgozva összesen hét
termékkategóriában lehet nevezni. (Könyv; napilap és folyóirat; reklám- és kereskedelmi
nyomtatványok; akcidenciák; értékcikkek és biztonsági nyomtatványok; nyomtatott csomagolóanyagok és az eddigiekbe
be nem sorolható egyéb termékek.)
A zsûrizést szerkezetében öszszetételében is megújítjuk.

Nevezni minden olyan termékkel lehet, amelyet eddig
még nem neveztek a Pro Typográfia versenyre, és a leadási
határidôig elkészül.
Nem csak egy termékkel, de
termékcsoporttal is lehet nevezni, és több együttmûködô
cég közösen is nevezhet a kooperációban készült termékkel
vagy termékcsaláddal.
A részletes kiírást mindkét szervezet minden tagvállalatához
és a korábbi évek indulóihoz
közvetlenül is eljuttatjuk.
A Pro Typographia nyomdaipari termékverseny kiírása és
minden dokumentuma a szervezetek honlapjain is elérhetô.
A nevezés és a termékek beérkezésének határideje:
2006. március 30.
(legkésôbb!)
A termékeket a mûszaki egyesületbe kell eljuttatni:
1027 Budapest, Fô u. 68.
IV. emelet 416.
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XI. Országos DTP Konferencia
Hajdúszoboszló, 2006. február 3–5.

Immár több mint egy évtizede gyûlnek össze a formakészítés szakemberei az
évente megrendezésre kerülô
Fairprint konferencián.
A csaknem nyolcvan résztvevô
hasznos és értékes információkkal gazdagodhatott a szakmai hétvégén. A rendezvényt
színesítették a kiállítás gyakorlati bemutatói is. A Fairprint
programja a Magyar Grafika
honlapján:

http://www.mgonline.hu/ind
ex.rhtml/site/news/1002
címen található, az elôadókról
készült képek a PNYME honlapján, a http://www.magyar
nyomdasz.hu/pnyme/2006/fa
irprint/fairprint.php címen tekinthetôk meg.
Az elhangzott elôadások hanganyaga egyesületünk archívumában megtalálható.
F. V.

Az elôadók: Nagy Bence, Iváncsics
Péter, Birkás Dávid, Bánfalvi Zsolt,
Göttler Dániel és Tamási Ákos

hírlevél 2006. MÁRCIUS
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Ezen az oldalon: Werner Giesa,
Mohor Balázs, Ugrai Miklós,
alattuk Szentendrei Zoltán
és Lendvai László, valamint
néhányan a résztvevôk közül

Nyomtatószimpózium
az UV-lakkozásról…

2006. február 16–17-én, Kecskeméten a Hotel Aranyhomokban került megrendezésre idei
elsô szimpóziumunk, melynek
fô témája az UV-lakkozás volt.
Szikszay Olivér szakosztályvezetô nyitóbeszéde után az esemény házigazdái, Varga Margit
termelési igazgató az M-real
Petôfi Nyomda és Kovács András ügyvezetô igazgató a Print
2000 Nyomda Kft. képviseletében szólt a résztvevôkhöz.
Az elsô elôadást Effektlakkozás
címmel régi kedves ismerôsünktôl, a németországi Werner Giesa, a Heidelberg Druckmaschinen AG képviselôjétôl
hallhattuk.
Ezt követôen honfitársa Dietmar Gross, a Adphos/Eltosch
Vertriebs GmbH szakembere Innovatív megoldások az UV-szárításban címmel ismertette az
UV-szárítás korszerû berendezéseit és azok mûködését.
Rudolf Weiss – VEGRA GmbH a
második elôadásblokkban Lakkozás nagy sebességû íves gépeken címmel értékes ismeretekhez juttatta a hallgatóságot.
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Dietmar Gross, Rudolf Weiss és
Varga Margit, alattuk Szilágyi
Tamás, Kovács András, valamint
a látogatók egy csoportja az Mreal nyomda megtekintése közben.

A témakörben hazai tapasztalatokkal rendelkezô szakemberek
számoltak be a technológia
elônyeirôl, buktatóiról és nehézségeirôl az alábbi címekkel:
◆ Tapasztalatok a felületnemesítésrôl a felhasználók gyakorlatából
Lendvai László (Typonova Kft.),
Szentendrei Zoltán (Prospektus
Nyomda Kft.)
◆ Lakkozás – nem csak esztétika
Ugrai Miklós (M-real Petôfi
Nyomda Kft.)
A rendezvény záró elôadását UV
ofszet a jövô útja címmel Szilágyi Tamástól, az ofszettechnológia hazai szaktekintélyétôl
hallhattuk. A résztvevôk az elôadó azonos címû, nemrégiben
megjelent szakkönyvét is megkapták.
A találkozó elsô napja bankettvacsorával zárult.
A rendezvény második napja a
két házigazda nyomda megtekintésével telt. Az üzemlátogatások az M-real Petôfi és a Print
2000 Nyomdában zajlottak.
hírlevél 2006. MÁRCIUS
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Évfordulót ünneplünk!

2006-ban immár második
alkalommal köszöntjük
kollégáinkat, akik tagságuk
5., 10., 15. … 55. éves
jubileumát ünneplik.
Alapító tagjaink – a kerek
évszámtól függetlenül is –
megérdemlik, hogy minden
alkalommal megemlékezzünk róluk!
Ezúton köszönjük hûségüket,
bizalmukat és reméljük, még
nagyon sokáig üdvözölhetjük
ôket tagjaink sorában.
Jelmagyarázat:
(Ny)
(P)
(PK)
(R)

Nyomdaipari Szakosztály
Papíripari Szakosztály
Papírkereskedô Szakosztály
Restaurátor

Alapító tagjaink,
akik 1948 óta folyamatos tagsági viszonyban állnak egyesületünkkel
Bács Sándor (P), Eiler Emil (Ny),
Földes György (Ny), Kálmán
Mihályné Rokszer Yvonne Luca
(P), Koczka András (P),
Maráczi Béla (Ny), Reinicz
Egon (P), Szilágyi Ottó (P),
Urbán László (Ny)
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55 éve tagunk
Bátor Mihály (P), Gedeon
Pálné (Ny), Kóbor Lídia (P)
50 éve tagunk
Sándor József (Ny)
45 éve tagunk
Dani János (Ny), Garáné
Bardóczy Irén (Ny), Gécs Béla
(Ny), Hunyadvári András (Ny),
Kovács Gyula (Ny), Leszkó
György (Ny), Malatyinszki József (Ny), Megyik András (Ny),
Südy István (Ny), Sümeghi
Jenô Zoltán (Ny), Túróczi József (P)
40 éve tagunk
Balog Miklós (Ny), Erdei
Bálint (P), Gyurina László (P),
Kozma Jenô Gábor (Ny),
Lindner György (P), Maróti
István (Ny), Vida Gellért (Ny)
35 éve tagunk
Farkas József (Ny), Forgács
Péter (Ny), Földváry Iván (Ny),
Györkei László (Ny), Murányi
Zsuzsa (Ny), Papp Imre (Ny),
Pusztai Zsuzsanna (P), Sándor
István (Ny), Schubert Péter
(Ny), Szabó Ferencné (P),
Szántó György (Ny), Szendéné
Dékány Zsuzsanna (Ny),
Varga Ferenc (P)

30 éve tagunk
Bonyai János (Ny), Boskovitz
Gyula (Ny), Dérné Kovács
Erzsébet (P), Farkas Istvánné
(P), Gyulai Miklós (Ny),
Horeczki Ernô (Ny), Juhászné
Szabó Zsuzsa (R), Keller Klára
(Ny), Maczák György (Ny),
Misángyi Károly (Ny), Petri
László (Ny), Schmitz Jenô
(Ny), Szabó Tamás (Ny), Széll
Imréné (Ny), Túri Attila (Ny),
Vén István (P), Zara Katalin (P)
25 éve tagunk
Erdôs Veronika (R) Erky-Nagy
Tibor (Ny), Faludi István (P),
Hesz Margit (Ny), Horváth
Sándor (Ny), Ivanics Gyula
(Ny), Nagy Sándor (Ny),
Nagyné Schmaldienst Zsuzsanna (P), Rajcsányiné Herczeg Rózsa (Ny), Reischl Béla
László (Ny), Somogyi Kálmán
(Ny), Szabó István (P), Törzs
Gábor (P), Végh Zsolt (Ny),
Vetula Béla (Ny), Vörös
István (Ny)
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20 éve tagunk
Ballagó Lászlóné (R), Beregszászi László (Ny), Bodrogi
István (R), Cs. Szepesvári Ildikó
(R), Cserhalmi Henriette (R),
Éri László (Ny), Fogarasi Pál
(Ny), Horváth Mihály (Ny),
Jónás Ferenc (P), Jurcsik Erzsébet (R), Labai Albert (Ny),
Lente Zsuzsanna (R), Mojzsis
Károly (Ny), Molnár György
(Ny), Rumó László (Ny),
Schramkó Péter (R), Takács
Ferenc (R), Talata Istvánné
(Ny), Tóth Katalin (R), Tóth
Zsuzsanna (R), Veresné Kovács
Judit (Ny), Vinczéné Szeverényi Gizella (Ny)
15 éve tagunk
Berta László (Ny), Brozsek Béláné (Ny), Csabai József (Ny),
Ferencz András (Ny), Ferenczi
Péterné (R), Forrai Márta (R),
Gy. Molnár Kerstin (R), Kádár
Judit (Ny), Kárpáti Zoltán (P),
Kissné Horváth Marianna (Ny),
Kohl Gyula Lajos (R), Komáromi Judit (R), Konkolicsné Lukács Ágnes (Ny), Kovács István
(P), Molnár Józsefné (Ny),
Nyárainé Zehán Judit (Ny),
Orbán Károly (Ny), Orosz Katalin (R), Szatmári Attila (P),
Szemerédi Zoltán (Ny), Szûcs
Dezsôné (R), Weinhardt
Valéria (Ny)
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10 éve tagunk
Atyafi László (Ny), Baksa
Ferenc (P), Bárkányi Imre (P),
Bodnárné Paróczi Ilona (P),
Bognár Lászlóné (P), Börcsök
Zsolt (P), Chmelár Veronika
(Ny), Csahók Balázs (P), Csányi Rudolf (R), Cselik Józsefné
(P), Csépke Balázs (P), Debreczeni György (P), Háda Barbara (P), Juhász Márton (Ny),
Kaczur Margit (Ny), Kánási
László János (P), Kecskés István
(Ny), Kiss Tamás (Ny), Kissné
Somodi Katalin (P), Kocsis
Miklós (P), Kolozsvári Gabrielle
(P), Koltai László (P), Lelesz
Miklós (P), Lévai András (P),
Malinovszky Szilvia (P),
Molnár-Süle Andrea (Ny),
Muzsik István (Ny), Nagy Károly (Ny), Ôzse Attila (Ny),
Pethô Zoltán (Ny), Sápi Tamás
(P), Simon Béla (Ny), Sz. Bodnár Éva (Ny), Szentgyörgyvölgyi Rózsa (Ny), Takács
Gábor (P), Tóth Zoltán (Ny),
Zsember Mihályné (Ny)

5 éve tagunk
Ács László (P), Balogh Ágnes
(R), Belányi-Sztraka Szilvia
(Ny), Bíró Zsolt (Ny), Bodrogi
László (P), Feledi Zsuzsanna
(R), Gömöri Menyhért (Ny),
Kecskés Péter (Ny), Klucsó
Sándor (Ny), Kopácsi Péter
(Ny), Kôhalmi Kálmánné (Ny),
Kôrösi Andrea (Ny), Lantos
László (Ny), Lukács Erika (Ny),
Majláth Zsolt László (Ny),
Marton Kornél (Ny), Muzsay
Tamás (Ny), Nagy József (Ny),
Novotny Ágnes (R), Orosz
Adrienn (P), Pádár Szabolcs
(Ny), Sarkady Barnabás (P),
Siket Andorné (Ny), Szilágyi
Ottó László (P), Tari István
(Ny), Tátrai Károly (P), Tóth
Imre (P), Varga Gábor (Ny),
Weisz László (Ny)
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Eseménynaptár 2006
Egyesületünk szervezésében, illetve részvételével bonyolított rendezvények

Idôpont
március
március
március
március
március
március
március
március
március
április
április
április
április
április
május
május
május
május
május
május
június
június
június eleje
szeptember
szeptember
szeptember
október
október
október
november
november
November
november
november
november
december
december
december
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09.
16.
16–19.
23.
23.
23–25.
29.
30–31.
30.
04–11.
20.
20–22.
20–23.
25.
04–05.
10–14.
17–21.
18.
25–26.
31.
01–05.
11–18.
21–22.
28–29.
07–11.
27–31.
07.
08–10.
16.
18–22.

05.
07.

Helyszín
Budapest
Budapest
Lipcse
Budapest
Budapest
Kolozsvár
Budapest
Herceghalom
Budapest
Birmingham/London
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Kecskemét
Milano
Párizs
Budapest
Budapest
országszerte
Kína
Palma de Mallorca
Ráckeve/Budapest
Veszprém
Amszterdam
Budapest,
Chicago (IL)
Pozsony
Budapest
Párizs
Naxxar, Malta
Budapest
Vidéken (?)
Budapest

Rendezvény
MNYPSZSZ menedzsertréning
MNYPSZSZ menedzsertréning
Buchmesse
Doqmentor Digitális Akadémia
MNYPSZSZ menedzsertréning
EU Nyomdaipari konferencia
PNYME VB
Flexószimpózium
MNYPSZSZ menedzsertréning
IPEX szakmai utak több turnusban
Doqmentor Digitális Akadémia
OFFICEXPO
XIII. Budapesti Könyvfesztivál
PNYME Közgyûlés
MNYPSZSZ Közgyûlés
Grafitalia
Corrugated Expo
Doqmentor Digitális Akadémia
Nyomdász Vándorgyûlés
Pro Typographia díjátadás
77. Ünnepi Könyvhét
Print China szakmai utazás
Feria del Llibre
Nyomdaipari Karbantartók Országos Találkozója
MNYPSZSZ menedzserkonferencia
Fehérmíves Napok
IFRA expo
PNYME, Fiatal Diplomások Fóruma
Pack EXPO International
PNYME VB
Challanges of Pulp and Papermaking Technology
Magyar Grafika/Papíripar jubileumi ünnepsége
Emballage szakmai utazás
„Magyar Tudomány Napja” részprogram
Buchmesse könyvkiállítás
Nyugdíjas-találkozó
ET
Magyar Grafika évzáró
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Új tagkártyák
postázására kerül sor rövidesen…

Hírlevelünkkel közel egy idôben
postázzuk tagjainknak az éves
tagkártyákat. Élve a digitális
technológia adta lehetôségekkel és a Xerox Magyarország
támogatásának köszönhetôen
– 2006-ban elôször – ezt megszemélyesített kártyával tesszük.
Reméljük, tagjaink örömére!
Felhívjuk tagjaink figyelmét, a
szaklapjaink következô számát
csak azoknak postázzuk, akik a
tagdíjukat április közepéig, de
legkésôbb a megjelenésig befizetik.
Az ET decemberi döntése értelmében a tagdíj mértéke 2006ban: 2800 Ft.
A kedvezményes tagdíj 1500 Ft,
a diákok, munkanélküliek tagdíja 700 Ft.
Köszönettel vesszük, ha – ki-ki
anyagi helyzetének függvényében – a kötelezô tagdíjon felül,
azt kiegészítve, plusz összeggel
is támogatják az egyesület tevékenységét. 2005-ben 23 kol-

légánk élt ezzel a lehetôséggel.
(A leggyakoribb volt a tagdíj
ötezer forintra „felkerekítése”.)
A befizetés lehetséges módjai:
◆ a mellékelt csekk felhasználásával,
◆ átutalással,
◆ személyes befizetéssel
az egyesületben.
Nagyon fontos: A sárga csekkel
történô fizetésnél, ha nem a tag
neve szerepel feladóként, vagy
többen együtt, egy csekken adják fel tagdíjukat, a megjegyzés
rovatban feltétlenül tüntessék
fel ki(k)nek a tagdíja. Átutalással történô fizetésnél ne felejtsék a megjegyzés mezôben
feltüntetni, hogy „tagdíj” és
hogy ki(k)nek a tagdíja.
Különben nem tudjuk beazonosítani a befizetôt, és az olyan,
mintha be sem fizette volna!
Ha a csekk megsérül vagy elvész, telefonon vagy e-mailben
kérhetnek másikat.A tagkártyához mellékelt adatlap a tag-

Sikeresen zárult a második ofszet továbbképzés is. Huszonhárman – köztük három kolozsvári kolléga – vehették át a tanfolyam sikeres
elvégzését igazoló oklevelüket.
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nyilvántartásban ôrzött adatokat tartalmazza.
Kérjük, mindenki figyelmesen
olvassa át, és ha valami nem
pontos vagy megváltozott, akkor kérjük, korrektúrázza, és faxolja vissza vagy adja postára a
címünkre. A hiányzó adatokat
pedig kérjük, pótolja! (A személyes adatokat senkinek nem
adjuk ki, de egy-egy közvetlen
kereséshez – pl. egykori iskolatársak vagy kollégák felkutatásához – segítséget nyújtunk.)
Tekintettel arra, hogy a soron
következô közgyûlésünket április 25-én tartjuk, kérjük, hogy
a tagdíjbefizetéseket április 8áig tegyék meg. Ez szükséges
ahhoz, hogy a tagságunkról
naprakész információink legyenek, és pontos tájékoztatást adhassunk a küldötteknek.
A tagsági statisztikákat a közgyûlést követôen a hírlevélben
és honlapunkon is közkinccsé
szeretnénk tenni.

A nagy érdeklôdésre való tekintettel áprilisban
újabb csoportot indítunk. A tanfolyamra vonatkozó részletes felhívás és a jelentkezési lap a behúzáson található.
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