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Könyvkötô fórum
Debrecen, 2004. március 25–26.

A könyvkötôk munkája nagyon szerteágazó. A
különleges térképek hajtásától a díszdobozok
készítéséig a sokféle tevékenységrôl a könyvkötôkre asszociálunk; mégis az igazi tevékenységük
– ahogy elnevezésük is sugallja – a könyvek
kötése. Következô szimpóziumunkat ennek a témának, azon belül is a nagyüzemi könyvgyártásnak szenteljük.
A közelmúltban három nagy automata könyvgyártó sort is üzembe helyeztek. Magyarországon
is létezik már a világújdonságnak számító PURtechnológia. Mindezek indokolják, hogy ebben a
témában önálló szimpóziumot rendezzünk.
Helyszínnek pedig jobbat el sem lehet képzelni,
mint Debrecen.
Helyszín:
Idôpont:
Házigazda:

Debrecen, Hotel Nagyerdô
2004. március 25–26.
(csütörtök–péntek)
Alföldi Nyomda Rt.

A szimpózium tervezett programja
MÁRCIUS 25., CSÜTÖRTÖK

10.00 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 19.00

20.30 – 02.00

Regisztráció a szállodában
Ebéd
Szakmai elôadások
a könyvgyártás és a szakmai
képzés témakörében
Baráti találkozó

MÁRCIUS 26., PÉNTEK

10.00 – 12.00

Üzemlátogatás
és szakmai bemutatók
az Alföldi Nyomda Rt.,
a Kinizsi Nyomda Kft. és
a Kapitális Nyomda Kft.-ben
12.00 – 13.00 Ebéd, hazautazás
A részletes meghirdetést a nyilvántartásunkban
szereplô érintetteknek februárban postázzuk.
Jelentkezés az egyesület titkárságán (457-0633,
fax: 202-0256, e-mail: pnyme@mtesz.hu).

Részvételi díjak
Program
Teljes program
Csak az 1. nap (*)
Csak bankett
Teljes árú részvételi díj
26 000 Ft
21 000 Ft
7 500 Ft
Kedvezményes részvételi díjak:
Jogi tagjaink képviselôinek
21 500 Ft
13 000 Ft
5 500 Ft
Sajtó képviselôinek (***)
5 000 Ft
100 Ft
Egyéni tagoknak és diákoknak (**)
18 000 Ft
9 500 Ft
5 000 Ft
* A banketten már nem vesz részt.
** Legalább egyéves egyesületi tagság esetén, ha a számlát a tag nevére állítjuk ki.
*** Elôzetes akreditációval és a megjelent sajtóanyag utólagos rendelkezésünkre bocsátásával.
A feltüntetett részvételi díjak és szállásköltségek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
Szállásdíj 10 900–12 600 Ft.
Jogi tagjaink képviselôi és az egyesülettel tagsági
viszonyban állók elônyt élveznek a jelentkezések
elfogadásánál.
A programokon való részvétel feltétele az aktuális
részvételi díj(ak) vállalása és megfizetése.
Egyéni tagjaink részére azonban, csak a szakmai
elôadások meghallgatása (amennyiben semmi

hírlevél 2004. MÁRCIUS

más szolgáltatást nem vesz igénybe) elôzetes bejelentkezéssel, ingyenesen lehetséges!
A helyszínen kisebb kiállítás, termékismertetôk,
prospektusok elhelyezése, illetve szétosztása jogi
tagjaink részére továbbra is ingyenesen lehetséges. Mások részére 25 000 Ft + áfa egyszeri reklámköltséget számlázunk.
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Jogi tagok értekezlete
Drupa Roadshow

Máté Szilvia tájékoztatója

A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület február 5-én
12 órától tartotta jogi tagjainak értekezletét, amely egyben a
Messe Düsseldorf magyar képviseletének közremûködésével
a világkörüli Drupa Roadshow magyar állomása volt.
Az eseménynek a Fortuna Szálloda és Étteremhajó adott otthont.
A nagy érdeklôdéssel övezett rendezvény kötetlen beszélgetéssel
kezdôdött, majd „One world – one drupa”, amit a Drupa 2004-rôl
tudni érdemes címmel Manuel Mataré, Messe Düsseldorf, a Drupa
projektmenedzsere és Máté Szilvia, a Messe Düsseldorf magyarországi képviselôje tartott elôadást.
Pesti Sándor, egyesületünk ügyvezetôje „Éljünk az alkalommal!”
címmel – a magyar nyomdászok Drupához kapcsolódó lehetôségeirôl beszélt.

A Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület kiállítási standja a Drupán
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Drupa 2004
Utazási és szálláslehetôségek

Ezektôl eltérô egyénileg szervezett lehetôségeket is tudunk ajánlani a
rendelkezésünkre álló szállás- és utazási kontingensek terhére, illetve
egyéni kívánságok alapján.

Lommerbergen Park,
Reuver
A „hagyományosan” legsikeresebb szálláslehetôség,
amely például arra is alkalmas,
hogy a Drupa-látogatók a
kevésbé szakmai érdeklôdésû
hozzátartozóikat is magukkal
vigyék. A 2002 karácsonyán
a park központi épületében
pusztított tûz után újjáépülve
és megszépülve, de a hagyományos vendégszeretettel
várja a visszatérô magyar
nyomdászokat!
Egyesületünk a 2004-es
Drupa ideje alatt is megnyitja
az elôzô Drupán kirobbanó
sikert hozó „magyar klubot”.
A klubban idô- és hangerôkorlátozások nélkül lehet
megvitatni az aznapi tapasztalatokat, vagy akár a magyar
foci helyzetét.
Politizálás és politikusok –
kizárva!

A Magyar Graﬁka és a Papíripar
közös terjesztésû melléklete
HU ISSN 0479-480X
A szerkesztésért felelôs
az egyesület ügyvezetôje
Telefon: 457 0633
E-mail: pnyme@mtesz.hu
Felelôs kiadó: az egyesület fôtitkára
Megjelent 3000 példányban,
2004. március
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Csoportos utazási változatok

CSOPORTOS UTAZÁS, REPÜLÔVEL

Menetrend szerinti járattal Budapest–Düsseldorf oda-vissza és az összes transzferrel.
Naponta a Drupa-nyitásra és zárás után vissza.
05. 05–09.
05. 05–09.
05. 09–13.
05. 09–13.
05. 13–17.
05. 13–17.

(A1D turnus 5 nap 4 éj)
(A2D turnus 5 nap 4 éj)
(B1D turnus 5 nap 4 éj)
(B2D turnus 5 nap 4 éj)
(C1D turnus 5 nap 4 éj)
(C2D turnus 5 nap 4 éj)

1 hálószobás bungalóban reggelivel
2 hálószobás bungalóban reggelivel
1 hálószobás bungalóban reggelivel
2 hálószobás bungalóban reggelivel
1 hálószobás bungalóban reggelivel
2 hálószobás bungalóban reggelivel

193 000 Ft/fô
184 000 Ft/fô
197 000 Ft/fô
188 000 Ft/fô
184 000 Ft/fô
175 000 Ft/fô

Menetrend szerinti járattal Brüsszelen keresztül és az összes transzferrel
(+ a hazaúton brüsszeli városnézés). Naponta a Drupa-nyitásra és zárás után vissza.
05. 13–17. (C1 turnus 5 nap 4 éj)
05. 13–17. (C2 turnus 5 nap 4 éj)

1 hálószobás bungalóban reggelivel
2 hálószobás bungalóban reggelivel

Félpanzió (büférendszerû vacsora) mindegyik turnusban
egyenként (fô/nap)
1 ágyas felár (egy személy 1 hálószobás bungalóban
vagy 2 személy 2 hálószobásban) mindegyik turnusban

184 000 Ft/fô
175 000 Ft/fô

31 000 Ft/fô
8 000 Ft/fô
52 000 Ft/fô

CSOPORTOS UTAZÁS, AUTÓBUSSZAL

Amely 2 tranzitszállást (Velburg) is tartalmaz, naponta transzfer a kiállításra.
05. 04–10.
05. 04–10.
05. 04–08.
05. 04–08.

(A3 turnus 4+2 éjszaka)
(A4 turnus 4+2 éjszaka)
(A5 turnus 2+2 éjszaka)
(A6 turnus 2+2 éjszaka)

1 hálószobás bungalóban reggelivel
2 hálószobás bungalóban reggelivel
1 hálószobás bungalóban reggelivel
2 hálószobás bungalóban reggelivel

173 000 Ft/fô
156 000 Ft/fô
104 000 Ft/fô
99 000 Ft/fô

Félpanzió (büférendszerû reggeli és a szállodában menü-, a parkban büfévacsora)
4+2 éjszakás turnusban
2+2 éjszakás turnusban
1 ágyas felár (a parkban egy személy 1 hálószobás bungalóban
vagy két fô 2 hálószobásban, a tranzitszállodában 1 ágyas szoba)
4+2 éjszakás turnusban
2+2 éjszakás turnusban

39 000 Ft/fô
26 000 Ft/fô

59 000 Ft/fô
37 000 Ft/fô

A csoportos utazások árai az utazás és a szállásköltségek mellett a reggelik, a kurtaxa, és két vásári
transzfer költségeit tartalmazzák. A biztosítás, vásári belépô, katalógus stb. költségei egyéni igények
szerint kerülnek kiszámlázásra.

hírlevél 2004. MÁRCIUS
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EGYÉNI UTAZÁSI VÁLTOZAT, AUTÓVAL UTAZÓKNAK

(Az egyénileg repülôvel utazóknak a reptéri transzfert nem tudjuk garantálni, de a foglalást
megelôzôen történô elôzetes egyeztetés alapján esetleg megoldható.)
Igényelhetô: 1, 2 vagy 4 hálószobás (hálószobánként 2 ágy) bungaló, napi lekéréssel büférendszerû
reggeli és/vagy büférendszerû vacsora és vásári transzfer.
Szállás: minimum 2, maximum 12 éjszakára. 4 naponta ágynemûcserével.
Külön ágynemûcsere – például naponta más veszi igénybe – felár ellenében lehetséges.
1 hálószobás bungaló
97 _/éj/bungaló
2 hálószobás bungaló
158 _/éj/bungaló
4 hálószobás bungaló (3-4 fôre optimálisabb, mint a 2x 1-2 hálós) 217 _/éj/bungaló
Extra ágynemûcsere
6,3 _/alkalom
Extra bungalótakarítás
16 _/alkalom
Büféreggeli
Büfévacsora
Kurtaxa (üdülôhelyi díj)

10,5 _/fô/nap
8000 Ft/fô/nap
0,95 _/fô/nap

Vásári transzfer
(A Lommerbergen parkból a Drupa-nyitásra és záráskor vissza.)

7400 Ft/fô/nap

Hotel Schützenburg
Burscheid
A 2000. évi Drupán szinte az
elsô vendégei voltunk ennek a
nagyon jól vezetett, elegáns
szállodának. Azóta a szállodától pár percre felépült egy
nagy fedett uszoda, fitnesz- és
szabadidôs sportközpont.
Ezért a szálloda is kicsit újra
átalakult, és uszodája helyén
bowlingpályákkal felszerelt
sörözôt létesített.
A Drupa-jegyek innen is
ingyenes tömegközlekedési
lehetôséget biztosítanak.

A buszmegálló a szálloda elôtt
van, és Köln-, illetve Opladenátszállással (S-Bahn) a Messe
Düsseldorf vagy Köln
belvárosa könnyen elérhetô.
Ennek ellenére a szállást elsôsorban autóval utazóknak
ajánljuk (kb. 40 km a vásár).

A U T Ó B U S S Z A L , amely 2 tranzitszállást (Velburg) félpanzióval és az összes transzfert
(naponta a kiállításra és vissza) is tartalmazza, 2 ágyas elhelyezéssel kínáljuk:
05. 04–09.
(D1 turnus 6 nap 5 éjszaka)
194 000 Ft/fô
05. 09–16.
(D2 turnus 7 nap 6 éjszaka)
217 000 Ft/fô
Félpanzió Burscheidben +21 000, illetve +25 000 Ft.
EGYÉNI GÉPKOCSIS UTAZÓKNAK:

2 ágyas szoba reggelivel
1 ágyas szoba reggelivel
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166 _/szoba/éj
128 _/szoba/éj
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Tryp Hotel Centro
Oberhausen
(Csak egyéni igény alapján,
külön lekéréssel)
Egyéni gépkocsis vagy egyénileg repülôvel Düsseldorfba
utazóknak.
A düsseldorfi vásártól csúcsidôben is viszonylag könnyen
megközelíthetô, a kimondottan utazó üzletemberekre
koncentráló Tryp szállodalánc
tagja. 2003 májusában fejezôdött be a nagyszabású
bôvítés, amikor 85 új szobát
tartalmazó szárnnyal bôvült
a szálloda. A hotel sajátossága,
hogy közvetlen mellette található Európa egyik legnagyobb bevásárlóközpontja,
amelynek földszinti, a folyócskára nézô frontján több mint
félszáz, különbözô étterem
található.

A folyócska túlpartján hatalmas szórakoztató központ és
szabadidôpark, ahol az utazók
hozzátartozói addig sem
unatkoznak, amíg a családfô
a Drupán dolgozik.

Az egyénileg – gépkocsival vagy Düsseldorfba repülôvel – utazó látogatóknak ajánljuk.
1 és 2 ágyas elhelyezéssel, 3 vagy 4 éjszakás turnusokban, illetve „teljes szezon”:
2 ágyas szoba reggelivel
276 _/éj
1 ágyas szoba reggelivel
248 _/éj

Hotel IBIS
Köln
A belvárosban (Barbarossa
Platz) található, Ibis standardnak megfelelô igényes szálloda. A szállodától a kölni fôpályaudvar rövid sétával gyalog elérhetô.

2004-ben már Köln is bekerült
a Drupa-belépôkkel ingyenesen
elérhetô célpontok közé. Így
kiegészítô jegyet sem kell váltani a Drupára utazáshoz, és
az éjjel-nappal sûrûn közlekedô
vonatokkal, illetve S-Bahnnal
kényelmesen, alig egy óra alatt
Düsseldorfba ér az utazó.

EGYÉNI UTAZÓKNAK

2 ágyas szoba reggelivel
1 ágyas szoba reggelivel

hírlevél 2004. MÁRCIUS

176 _/éj
147 _/éj
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Repülôjegyek egyénileg utazóknak
REPÜLÔJEGY

Budapest–Düsseldorf–Budapest útvonalra (Lufthansa):
05. 05–09. A0 turnus
79 000 Ft/fô (+ reptéri illeték)
05. 06–10. A00 turnus
73 000 Ft/fô (+ reptéri illeték)
05. 09–13. B0 turnus
88 000 Ft/fô (+ reptéri illeték)
05. 13–17. C0 turnus
78 000 Ft/fô (+ reptéri illeték)
REPÜLÔJEGY

Budapest–Köln–Budapest útvonalra (Germannwings),
amely az illetéket is tartalmazza:
05. 05–09. A0 turnus
225 _/fô
05. 09–13. B0 turnus
225 _/fô
05. 13–17. C0 turnus
225 _/fô
REPÜLÔJEGY

menetrend szerinti járattal Budapest–Düsseldorf–Budapest
+ transzferekkel. (Reptéri transzfer és naponta a kiállításra.)
05. 05–09. A0 turnus
137 000 Ft/fô (+ reptéri illeték)
05. 09–13. B0 turnus
143 000 Ft/fô (+ reptéri illeték)
05. 13–17. C0 turnus
121 000 Ft/fô (+ reptéri illeték)
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Tudnivalók, utazási feltételek
■ A forintban megadott árak nem véglegesek, EUR/HUF 270
árfolyamig érvényesek. A kiszámlázás idôpontjában érvényes
MKB eladási árfolyamot tekintjük mérvadónak.
(Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a fizetési határidôn túli teljesítés esetén a közben bekövetkezett további árfolyam-emelkedés hatását pótlólag kiszámlázzuk.)
■ Áraink az áfát nem tartalmazzák, de minden kiszámlázott tételt
áfa is terhel!
■ Áraink csak jogi tagjaink dolgozóira (és velük utazó hozzátartozóikra), valamint egyéni tagjainkra – amennyiben a számlát is a
tag nevére állítjuk ki! – érvényesek. Az egyesülettel tagsági viszonyban nem lévô cégek és magánszemélyek esetében minden
tételre +6 % szervezési költséget számítunk fel.
■ Az autóbuszos csoportokat csak turnusonként legalább 30 fô
együttutazása esetén indítjuk.
■ Jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadunk. Csak az
írásbeli jelentkezéseket tekintjük mérvadónak, ezért a szóban
megbeszélteket is minden esetben feltétlen kérjük faxon vagy
mailben is megerôsíteni!
■ A helyek elosztásánál a véglegesített rendeléseket elônyben
részesítjük az „elôzetes igénybejelentések”-hez képest. Csak a
kiszámlázott – és határidôre kiegyenlített! – számla a biztosíték a
kiválasztott szállásfajták, illetve idôpontok fenntartására.
■ A jelentkezéseket minden esetben visszaigazoljuk és a választott
szolgáltatásoknak megfelelôen, kiszámlázzuk. Az utazáson csak
azok vehetnek részt, akik a teljes részvételi díjat a számlázás szerinti fizetési határidôre befizetik és nincs lejárt tartozásuk az egyesületnél.
■ Kötbérmentes lemondásokat nem tudunk elfogadni. Március
20-áig történô lemondásnál az alap részvételi díj 40%-át, ezt követôen a pluszként rendelt szolgáltatásokkal számított részvételi
díj 60%-át ki kell fizetni.
■ Személycseréket csak azonos nemûek között, vagy az egyágyas
felár vállalásával tudunk elfogadni.
■ Az utakat a meghirdetett feltételekkel csak az egyes csoportoknál feltüntetett résztvevôszám esetén tudjuk elindítani. Az út
elmaradása esetén az egyesület a befizetett részvételi díjakat – a
befizetô kívánsága szerint – visszafizeti, vagy más szolgáltatás
ellenértékének jóváírja.
Minden további kérdésben készséggel állunk rendelkezésükre.
Kérjük, kísérjék ﬁgyelemmel hírleveleinket, amelyekben folyamatosan közöljük a Drupával és az utazásokkal kapcsolatos további
információkat. Reméljük, egyéni utazásaikhoz is tudunk megfelelô ajánlatot adni.
KIEGÉSZÍTÔ SZOLGÁLTATÁSOK

Vásári belépô 1 napos
Vásári belépô 4 napos
Vásári katalógus
hírlevél 2004. MÁRCIUS

(nem csak utasainknak)
33 _
100 _
22 _
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Malatyinszki József
MTESZ Emlékérem kitüntetéséhez

A MTESZ Szövetségi Tanácsa
2003. december 16-án ünnepi
ülésén dr. Gidáli Júlia, a MTESZ
Díjbizottságának megbízott elnöke ismertette a MTESZ Díjjal
kitüntetettek szakmai életútjának fôbb állomásait, a MTESZ
Emlékéremmel kitüntetetteket.
Ismertetô szavait követôen dr.
Zettner Tamás, a MTESZ elnöke,
dr. Mandur László, az Országgyûlés alelnöke, Pongorné dr.
Csákvári Marianna, a GKM helyettes államtitkára és dr. Sivák József, a Miniszterelnöki Hivatal helyettes államtitkára köszöntötte a kitüntetetteket, majd ünnepélyesen
átadták a 2003. évi MTESZ Díj és MTESZ Emlékérem kitüntetéseket.
MTESZ Emlékérem kitüntetésben részesült Malatyinszki József.
1930-ban született Újkígyóson. 1955-ben belépett az akkori Békési Nyomdába gépmester átképzôsnek. A nyomdász szakmában megtalálta
élete célját, hivatását. Szakmai önképzéssel és a
Thán Károly Könnyûipari Vegyészeti Technikum
nyomdaipari tagozatának elvégzésével jutott
elôre a pályán. Fôgépmester, osztályvezetô, fôosztályvezetô, majd a gyártás-elôkészítési csoport vezetôje a Kner Nyomdában.
Az 1964-ben megalakult Békéscsabai Nyomdaipari Szakközépiskolában elôször a szedô,
majd a gépmester osztálynak, az évtized végére
az iskolának és a tanmûhelynek lett a vezetôje. A
hetvenes évtizedben gyártás-elôkészítési csoportvezetôként dolgozott, majd 1980-tól nyugdíjazásáig, tíz éven át, a Békés megyei nyomdák
egyesítése nyomán létrejött nagyvállalatban a
vezérigazgató mûszaki-gazdasági tanácsadója
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volt. Aktivitása nyugdíjas korában is megmaradt, tervezôitipográfusi tevékenységet folytatott a Tevan Kiadónál.
Alapító tagja volt az 1961-ban
megalakult Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület Békés
megyei csoportjának, ahol a
titkári feladatokat látta el.
Ebben a minôségében több évtizedig vezette az egyesület
munkáját, részt vett a helyi csoportok szervezésében és az országos tevékenységben is. Vezetése és irányítása
alatt nôtt a Békés megyei csoport jelentôs tevékenységûvé.
Tevékeny résztvevôje volt a Kner Nyomda technológiai, technikai fejlesztésének, a külföldi utazásokkal járó gépvásárlásoknak, részt vett a
gépek és technológiák német és angol nyelvû
fordításában. Évtizedek óta rendszeres szakírói
tevékenységet folytat. A nyolcvanas évtizedben
fôszerkesztôje volt a Kner tükör címû üzemi lapnak, nyomdászattörténeti könyvei jelentek meg.
Alapító tagja a Kner–Tevan Alapítvány kuratóriumának. A régi idôk és mai korunk krónikásaként
évtizedek óta rendszeres nyomdatörténeti, helytörténeti és szakmai cikkek szerzôje. Napjainkban jelent meg a Békéscsabai Tevan-Nyomda egy
évszázada címû emlékkönyve, amelyben a „szeretett nyomdászszakma” százéves történéseit
írta meg. De rész-szerzôje volt a Kner Nyomda egy
évszázad mezsgyéjén címû könyvnek is.
A Magyar Grafikában évente több cikke olvasható a nyomdatörténetek és az oktatás területérôl.
1999-ben Tevan Andor-díjat kapott, majd 2000ben elnyerte a Kner–Tevan Alapítvány díját.

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

Eseménynaptár 2004

Dátum
Március 2.
Március 2.
Március 3–5.
Március 4–5.
Március 18–24.
Március 24–27.
Március 11.
Március 25–26.
Április
Április
Április 22–25.
Április 15–16.
Április 27.
Május 6–19.
Június 3–7.
Június 10–11.
Június. 26.
Június
Augusztus 26–27.
ôsz
Szeptember 5–8.
Szeptember 16–17.
Szeptember 23–24.
Október 6–11.
Október 10–13.
Október 11–14.
Október
November
November
December

Témagazda
Papíripar
PNYME
PNYME
Nyomdaip. szo.
PNYME
PNYME
NSZI
Nyomdaip. szo.
Tipográfia
Tipográfia
MKKE
NSZI
PNYME
PNYME
MKKE
PNYME
Nyomdaip. szo.
PNYME
Papírip. szo.
PNYME
Nyomdaip. szo.
Nyomdaip. szo.
Nyomdaip. szo.
Nyomdaip. szo.
PNYME
Nyomdaip. szo.
Papír szo.
Kutatási Bizottság
Nyomdaip. szo.
PNYME

Téma vagy cím
Olvasói fórum
VB-ülés
Reklama & Poliygraf 2004.
Flexószimpózium
CeBIT
PAPER Expo
OSZTV-elôdöntôk
Könyvkötô fórum
Igazgatói gurítás-bowlingverseny
Gábor József kispályás emléktorna
X. Budapesti Könyvfesztivál
OSZTV-döntôk
VB-ülés
Drupa
75. Ünnepi Könyvhét
Nyomdász Vándorgyûlés 2004
János Nap + Nyugdíjas-találkozó
Egyesületi Tanácsülés
Fehérmíves Napok
Félidôs közgyûlés
IARIGAI Konferencia
Nyomdai Karbantartók találkozója
KBA, Kolbus szimpózium
Frankfurti Könyvvásár
Graph Expo/Converting Expo
IFRA Expo
Fiatal diplomások fóruma
Magyar Tudomány Napja
Drupa-újdonságok
Nyugdíjas-találkozó

Helyszín
Budapest
Budapest
Prága
Kiskôrös
Hannover
Torino
Budapest
Debrecen
Budapest
Budapest
Budapest
Debrecen
Budapest
Düsseldorf
Országszerte
Zalaegerszeg
Budapest
Budapest
Diósgyôr
Budapest
Koppenhága
Kecskemét
Budapest
Frankfurt
Chicago
Amszterdam
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

2004. február 23-ai állapot. A helyszínek és az idôpontok változhatnak.

hírlevél 2004. MÁRCIUS
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Állásbörze
Jelentkezô állásigénye

Végzettség, szakmai gyakorlat Egyéb információk

Kiadványszerkesztés
Kisofszet-gépmester
Nyomdaipar területén
GYEK-területen

Kiadványszerkesztô, szakközép
Szakmunkás (kezdô)
Idén végzett fôiskolások
Nyomdamérnökök
szakmai gyakorlattal
Többéves szakmai gyakorlat
Nyomdamérnök, gyakorlattal
Nyomdaipari szakközépiskola
Nyomdamérnök
Nyomdamérnök

Montírozás
Technológiai vezetô, GYEK
Szedés, korrigálás
Minôségirányítás
Mûszaki vezetés

Vidéken is elhelyezkedne
Ismeretek szita területen
Angol, német nyelvtudás
Számítógép-ismeret
(Word, Excel, Macintosh)
Vidéken is
Szakmai angol középfok
Távmunkában
Angol középfok
Húszéves kiadói gyakorlat

2004. február 19-ei állapot.

Kedves kollégák!
Várjuk a munkahellyel nem rendelkezô, állást keresô szakemberek és állást kínáló nyomdák, kiadók jelentkezését.
Kérjük tisztelt kollégáinkat és a nyomdákat, hogy a sikeres, de
a sikertelen közvetítés esetén is jelentkezzenek vissza, adatbankunk frissítése érdekében.
Minden csütörtökön 11.00–14.00 óráig személyesen, telefonon és e-mailben várjuk a jelentkezôket.
Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület titkársága:
Persovits Jutka, telefon: 457-0633
E-mail: pnyme@mtesz.hu

Az alábbi területekre várjuk
kollégák jelentkezését:
■ ofszet- és flexógépmesterek,
szakmai végzettséggel,
lehetôség szerint gyakorlattal;
■ feldolgozói területre
termelésvezetôt, lehetôleg
angol nyelvtudással;
■ értékesítési területre (angol
nyelvtudással);
■ gyakorlattal rendelkezô
GYEK-eseket;
■ kötészeti szakmunkásokat.

Válogatás nem szaksajtóban megjelent nyomda- és papíripari tárgyú cikkek közül:
DÁTUM

ÚJSÁG

OLDAL

CIKK CÍME

2004. február 17.
2004. február 14.
2004. február 13.
2004. február 13.
2004. február 13.
2004. február 12.
2004. február 12.
2004. február 10.
2004. február 10.
2004. február 10.
2004. február 10.
2004. február 09.
2004. február 09.
2004. február 09.
2004. február 09.
2004. február 09.

Számítástechnika
HVG
Kreatív
Világgazdaság
Világgazdaság
Figyelô
Napi Gazdaság
Cash Flow
Magyar Szó
Népszabadság mell.
Világgazdaság
24 óra
Heves Megyei Hírlap
Békés Megyei Hírlap
Petôfi Népe
Napló

18-19
14
44- 46
14
14
54-55
4
120-123
13
6
11
8
6
1
7
20

SCM-megoldások: logisztika felsôfokon
Kínai iskolatervek
Nyomni kell
Öt magyar kiállító lesz
Drupa: a nyomda- és a médiaipar olimpiája
Sportot ûznek belôlük
Új fôszerkesztôje lesz a Népszabadságnak
A papírhegyen is túl...
Elkelt az újvidéki Park Szálló
Rákospalotán létesülhet az elsô kínai iskola
Megafúzió a nyomdaiparban
Fejleszt a fûzfôi Papíripari Rt.
Fejleszt a fûzfôi Papíripari Rt.
Balog Miklós az elnök
Vállalatok és piacok
A kamaránál megkapható kiadványok
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print media messe

Publisher‘s Heaven.
Designer‘s Eden.
Printer‘s Paradise.

world market print
media, publishing &
converting
düsseldorf, germany

06.– 19.05.2004

One world - one drupa: átfogó és egyedülálló.
A drupa 2004 egyesíti a nyomda- és a médiaipar
valamennyi területét az eló´készítéstó´l az innovatív vagy hagyományos nyomdaipari technológiákon át a csomagolóanyag-gyártásig – köszöntjük az elsó´számú szakmai seregszemlén – köszöntjük a drupa 2004-en Düsseldorfban.

www.drupa.com

BD-EXPO Kft.
Lövó´ház u. 30.
1024 Budapest
tel: 346-0273
fax: 346-0274
office@bdexpo.hu

