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HAZAI KRÓNIKA

A Papíripar és a Magyar Grafika c. szak-
lapok megalapításának 50. évfordulós  ünnep-
ségére gyűlt össze a PNYME tagsága 2006. 
nov. 16-án. A megjelentek kézhez kapták a 
két díszes jubileumi szaklapot – egy aranyba 
és ezüstbe kötött emlékezést a két szakma 
félévszázadáról.

Az arany és ezüst léggömbökkel és posz-
terekkel feldíszített teremben Dr. Szikla 
Zoltán, a PNYME elnöke megnyitóbeszé-
dében büszkeségének adott hangot az ünne-
pi kiadványok 50 éves múltját és jelenét 
méltatva, majd főtitkárunk, Fábián Endre 
emlékezett meg az alapításról, a munkatár-
sakról.

A bensőséges ünnepséget megtisztel-
te jelenlétével Komornyik Ferenc, a Magyar 
Tudományos, Üzemi és Szaklapok újságírói 
Egyesületének elnöke, aki a szaklapok ered-
ményeinek méltatása mellett megemlékezett 
dr. Vámos Györgyről, aki nemcsak a Papíripar 
alapítójaként, hanem az újságírói egyesület 
létrehozójaként is beírta nevét a műszaki 
újságírás történetébe.

Ezután dr. Polyánszky Éva, a Papíripar 
főszerkesztője emlékezett meg az elődök és a 
munkatársak tevékenységéről, majd az alapí-
tók közül Szilágyi Ottó, a Szolnoki Papírgyár 
egykori igazgatója emelkedett szólásra. Őt 
Károlyiné Szabó Piroska, a PKI ügyvezető 
igazgatója követte, aki a fiatal és középkorú
szerkesztők és olvasók gondolatait, vélemé-
nyét tolmácsolta.

  Ezután a Magyar Grafika főszerkesztője:
Faludi Viktória méltatta a lap jelentőségét, 
majd az alapítók nevében Sándor József fiata-
lokhoz is szóló beszéde érzékletesen mutatta 
be, mit is jelent egy ilyen lap munkatársának 
lenni, mennyi örömet hoz ez a mindennapok-
ban. Dr. Garáné Bardóczy Irén az Athenaeum 
Nyomda Rt. egykori elnöke a szakmai múltat 
idézte fel, nemcsak mint alkotó, hanem úgy 

is, mint a korábbi főszerkesztő, dr. Gara 
Miklós felesége.

Magas kitüntetéssel ismerte el az egye-
sület a főszerkesztőknek a szakmai kultúra 
emelése terén végzett munkáját: Polyánszky 
Évának Lengyel Lajos-díjat, Faludi Viktóri-
ának Földi László irodalmi díjat adományo-
zott, gyönyörű virágcsokrok kíséretében.

Emléklapok átadása zárta a hivatalos 
ünnepségeket, de a megjelent mintegy 170 
kolléga nem sietett, szívesen beszélgetett 
tovább a régi és új társakkal.

Az emléklap címzettjei a Papíripar c. 
lapnál:

– 56 éve szerző és PNYME-alapító tag: 
Szilágyi Ottó és  Héring Dezső
– 50 éve szerző: Kóbor Lídia, dr. Annus 
Sándor
– az utóbbi 10 évben rendkívül aktív 
szerkesztői vagy szerzői tevékenységben: 
dr. Hernádi Sándor, Lele István, Zsoldos 
Benő, Tarján Ferencné, Lindner György, 
Ádám Ágnes, Szőke András, Borbély 
Endréné dr.
– a kivitelezést biztosítják: Nagyné 
Schmaldienst Zsuzsa, Debreczeni Lászlóné, 
Modok Balázs, Gusztos Norbert, Károlyiné 
Szabó Piroska és a PNYME titkárságának 
munkatársai.

A szerkesztőség elnézést kér azoktól a kol-
légáktól, akik kimaradtak a jubileumi szám-
ból. A hiányosságot megpróbáljuk most pótol-
ni. Pásztor Jenővel készült interjunk ebben 
a számban, Bindis Józseffel a következőben 
jelenik meg.
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