Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület
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környezetvédelmi konferencia

Eseménynaptár

Még mindig az ember
a legfôbb érték(teremtô!)

Szakmai szimpózium
a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület és
a Petôﬁ Nyomda közös
szervezésében
Szakmáink egyik jellemzôje a
termelôberendezések kiemelkedôen magas értéke. Egy viszonylag egyszerû nyomdaüzem is százmilliós eszközparkot üzemeltet. Másik jellemzôje – a szakmai hagyományainkból levezethetô – a szakemberek erôs kötôdése a szakmájukhoz és egymáshoz. Csak az a
vezetô vagy tulajdonos esélyes
a tartós szakmai és piaci sikerre,
aki e kettôs feltételrendszerben
képes a berendezéseibôl és
munkatársaiból is „kihozni a
maximumot”. A termelésoptimalizálás gépi oldala mûszaki
kérdés – és rendezvényeink állandó témája! De a másik oldal,
a milliós eszközparkot mûködésben tartó dolgozók, a „humánerôforrás” kezelése még
mindig elég elhanyagolt terület. Fôként az erôsen technikai

beállítottságú iparágainkban!
Meghirdetett szimpóziumunkkal ennek a területnek a fontosságára is szeretnénk felhívni a
ﬁgyelmet és segítséget nyújtani az e területen is érzôdô versenyhátrányunk ledolgozására.
A megvalósításhoz a szakma
legsikeresebbje, a tavalyi „Legjobb munkahely” kitüntetett
vállalata, a Petôfi Nyomda és
partnerei nyújtanak segítséget.
Idôpont: 2007. április 19–20.
Helyszín: Kecskemét
Szakmai programok:
Petôfi Nyomda
Szállások és bankett:
Hotel Aranyhomok
Tervezett program
Április 19., csütörtök

10.00 – Érkezés, regisztráció
Fakultatív üzemlátogatási lehetôség a Petôfi Nyomdában
Csoportok indulnak 10.30 és
11.00 órakor
11.45–13.30 Ebéd
13.30–14.15 A humánerôforrás-fejlesztés jelentôsége

14.15–15.15 Legjobb munkahely felmérés a felmérô cég szemével
15.15–15.35 Kávészünet
15.35–16.15 Korszerû
HR rendszerek a gyakorlatban
16.15–17.15 HR outsourching
17.15–18.00 Képzések
és tréningek
20.00 – Bankettvacsora
Április 20., péntek

09.00–13.00 Szervezetfejlesztési minitréning
(Gyakorlati tréning bemutató
esszenciálisan pár órába sûrítve, hogy miért és hogyan kell/
lehet a munkatársak képességeit és motivációit fokozni,
majd a cég javára fordítani.)
Célunk, hogy azokhoz a kis cégekhez is eljussanak a hasznosítható ismeretek, ahol a „HR” a
tulajdonosra vagy a vezetô(k)re
háruló napi feladat. Fokozottan
ajánljuk 20–100 fô közötti létszámú cégek tulajdonosainak
és vezetôinek!
Jelentkezés: www.pnyme.hu.

KEDVES TAGUNK!

1% 1% 1%

Az egyesület legegyszerûbb és egyetlen plussz
forintjába sem kerülô támogatása az adóbefizetése 1%-áról az egyesület javára történô
rendelkezés. Ha nincs máshol elkötelezve, és
úgy gondolja, hogy adóforintjai nem csak jó
helyre kerülnek, de felhasználásuk is az Ön
szeme elôtt történik, akkor vegye a fáradtságot és figyelje, hogy a rendelkezô nyilatkozat

1% 1% 1%

is odakerüljön az adóbevallása mellé! Azok az
adózók, akik bevallásukat elektronikus úton
teszik meg, szintén rendelkezhetnek a javunkra, ha a bevallás készítôjét erre kérik, és megadják adószámunkat és nevünket!
Kérjük, figyeljenek oda erre a lehetôségre akkor is, ha a bevallás elkészítésénél már nem is
szükséges a személyes közremûködésük!

ADÓSZÁMUNK: 19815929-2-41
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XXV. Fira del Llibre
Palma de Mallorca,
2007. május 25. – június 3.

Idôpont: 2007. április 24–25.
Helyszín: Ráckeve, Kék Duna
Wellness Hotel
Tervezett program
Április 24., kedd

Fogadás és közös vacsora
a VOITH cég szakembereivel.
Április 25., szerda

Szakmai elôadások
három témacsoportban
◆ A papírgyártás jövôje és
a papírgépek fejlôdése
◆ Mérés, automatizáció,
szerviz
◆ Költséghatékony
üzemeltetés
◆ Ebéd
Konzultációk a VOITH
szakembereivel
A szimpóziumra csak elôzetes egyeztetéssel lehet regisztrálni (telefon: 457-0633).
További információk az egyesület titkárságán vagy a VOITH
magyarországi képviseletén:
ISM Kft., Péter István ügyvezetô, telefon: 210-4142

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, 2007. március
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Közelkép a magyar könyvexport
egyik legnagyobb konkurenciájáról
A mértékben nincs egyetértés,
de azt mindenki hangoztatja,
hogy a magyar nyomdaipar kapacitásai meghaladják a hazai
igényeket. A megrendelôi kör
bôvítésének pedig nincs hatékonyabb módja, mint a személyes megjelenés. Fôleg olyan
helyszíneken, ahol a potenciális
megrendelôk koncentrációja
igen magas. Ilyen helyszínek
például a könyvkiállítások, ahol
nem csak a kapcsolatépítésre
nyílik alkalom, hanem arról is
közvetlen tapasztalatot szerezhet a nyomdász, hogy mire képes a nemzetközi konkurencia.
Kiemelkedô lehetôség a nagy
hagyományú – 2007-ben már
huszonötödik alkalommal kerül megrendezésre – katalán
könyvkiállítás Mallorcán. Idôpontját most is úgy választották meg a rendezôk, hogy az
idôjárás már nagyon barátságos legyen, de ne ütközzön a
zsúfolt fôszezonnal.

ÉRTESÍTÉS

Amikor a papír még nedves
VOITH szakmai szimpózium

Ennek – számunkra – egyetlen
hátránya, hogy ekkor még nem
indulnak be a közvetlen budapesti légi járatok, ezért Bécsbôl
indulunk.
Idôpont:
2007. május 25.–június 1.
(péntek–péntek)
8 nap, 7 éjszaka
Utazás:
Bécs–Palma de Mallorca
közvetlen járattal.
(Az utazóknak Budapestrôl
busztranszfert biztosítunk.)
Szállás:
Hotel Leo*** A korábbról jól ismert Can Pastilla településen.
Részvételi díj:
Azonosan az utazási irodák hirdetményeiben szereplôekkel,
várhatóan 128 600 Ft/fô + áfa.
Az ár tartalmazza: Repülôjegy
Bécs–Palma de Mallorca–Bécs
útvonalon illetékekkel, 7 éjszakai szállás Can Pastillán félpanzióval, transzferek Mallorcán a
repülôtér és a szálloda között.

Az egykori Papíripari Vállalat munkatársainak
baráti találkozója
2007. május 18-án, pénteken 13.30 órától
a HM Kulturális Szabadidô Központ éttermében
(Bp. XIV., Stefánia út 34–36.).
Bejelentkezés május 4-éig a PNYME titkárságán.
(Telefon: 457-0633, telefon/fax: 202-0256.)

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

Ctp tanfolyam, vándorgyûlés
2007. áprilisi programjai

Eredményesen és sikeresen zárult a PNYME és az AGFA Hungária Kft. közös, februári CtP
szakmai továbbképzése.
Az elôzô kurzusról lemaradtaknak és új jelentkezôknek ismét
meghirdetjük a továbbképzést.
Idôpontok: 2007. április 17.,
24., május 8., 15. Négy alkalommal, délutánonként 13–17
óráig.
Két alkalommal elmélet és két
alkalommal üzemi gyakorlat.
A tanfolyam elvégzésérôl oklevelet adunk.
A tanfolyam részvételi díja a
PNYME tagvállalatai által delegáltaknak 42 000 Ft/fô + áfa.
Más cégek által delegáltaknak
50 000 Ft/fô + áfa.
A legalább egyéves tagsággal
rendelkezô egyéni tagoknak és
a munkanélküli állományban
lévô kollégáknak, diákoknak további kedvezménnyel a részvételi díj 30 000 Ft/fô + áfa.
A díjak az írásos tananyagokat,
a szüneti büféket, a vizsgadíjat
és a hivatalos igazolás kiadását
foglalják magukban.
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Nyomdász Vándorgyûlés Debrecen, 2007
Magyarország második legnagyobb nyomdaipari központjában, Debrecenben rendezzük.
Idôpontja 2007. június 14–15.
A vándorgyûlés programja
Június 14., csütörtök

Délelôtt:
Érkezés, regisztráció
Debrecenben,
a Hotel Aranybikában, ebéd
Délután:
Plenáris ülés.
Szakmai elôadások a Kölcsey
Központ színháztermében
Este (éjjel): Nyomdász baráti
találkozó, bankett a Hotel
Aranybika Bartók termében

Június 15., péntek

Délelôtt: Üzemlátogatások
az Alföldi Nyomdában és
a Nyomda Technika Kft.-nél,
a Kinizsi Nyomdában.
(További üzemlátogatások is
szervezés alatt!)
Ebéd a Fontana Grill teraszon
– hazautazás
Szállások: Hotel Aranybika
és Hotel Kálvin, valamint
szükség szerint további közeli
szállodákban.
Elhelyezés a jelentkezések
sorrendjében!
További részletek, az elôadók
és az elôadások címei
az egyesület honlapján
folyamatosan elérhetôek:
www.pnyme.hu.

Képeinken a legutóbbi
CtP tanfolyam hallgatósága
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Digitalizáció a nyomdászatban
Komárom/Révkomárom, 2007

A PNYME nyomdaipari szakosztályának szimpóziuma idén
január 25–26-én Komárom/
Révkomáromban került sorra.
Ez évi elsô rendezvényünk házigazdái a Hansaprint Elanders
Kft. Komárom, Komarnanske
Tlaciarne s.r.o. valamint a Nap
Nyomda s.r.o. Révkomárom
voltak. A szimpózium a Hansaprint Elanders Kft. digitális
nyomdaüzemében tett üzemlátogatással kezdôdött, ahol a
vendéglátó nyomda képviseletében Babák Ákos kalauzolta az
1

2

3
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érdeklôdôket. A szakmai elôadások a Karát Hotel konferenciatermében zajlottak.
Szikszay Olivér, a nyomdaipari
szakosztály elnökének megnyitóbeszéde után Nagy Attila, a
komárnói Nap s.r.o. tulajdonosa röviden bemutatta a nemrégiben telepített HP 4050-es
digitális flexó nyomógéppel
rendelkezô cégét, amelyet az
érdeklôdôk másnap délelôtt
meg is tekinthettek.
Elsô elôadóként Ratkovics Péter,
a Partners Kft. képviseletében
Nyomdaipari digitalizáció címmel tartott elôadást, melyben a
digitalizáció alapgondolatait
járta körül különbözô nézôpontokból vizsgálva.
Problémák és szoftveres megoldások a digitális nyomdaiparban címmel érdekes elôadást
hallhattunk Vincze Istvántól, a
Vincent Design Kft. ügyvezetôjétôl.
Ezt követôen Sütô Lajos, a SzínPatikusok Kft. ügyvezetôje Digitális elôkészítés problémái a
termelésben címû prezentációjában számos gyakorlati példával és tapasztalattal szemléltette a digitális formakészítés
buktatóit. Szó esett a képzés
fontosságáról és a sok helyütt
tapasztalt hiányosságok veszélyeirôl.
A digitális nyomtatás lehetôségeit Török F. László, a Canon
Hungária Kft. képviseletében
újszerû megközelítésben elemezte, különös tekintettel a terület nyomdaiparban betöltött
szerepére. Mi szól a digitális
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nyomtatás ellen? Ebbôl a szemszögbôl közelítette meg a kérdést, és felvetette szükségességét egy digitális szakmai csoport (szakosztály) megalakításának, mely a DIÓ mellett elsôsorban mûszaki, technikai területekre koncentrálva mûködne
a PNYME keretein belül. Sajnos,
Török úr azóta már a média egészen más területére igazolt át,
így a Canont továbbra is képviselô kollégáitól várjuk a majdani lépéseket.
Ofszet vagy digitális – dilemmák a példányszámok tükrében címmel Schmidt Dániel, a
Cerberus Nyomda Kft. képviseletében rendhagyó bemutatójában elemezte az ofszet és a
digitális eljárás költségeit, kidomborítva a digitális technológia gazdasági elônyeit, és
azokat a tényezôket is górcsô
alá vette, amik nehezen szám-

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

Baloldali képeinken a hivatalos
elôadók:
1. Ratkovics Péter,
2. Vincze István,
3. Schmidt Dániel,
4. ifj. Valach András és
5. Szenti Ernô

szerûsíthetôk, nem igazán mérhetôk. Mindezek birtokában
azt a következtetést vonta le,
hogy sok esetben érdemes társítani a két technológiát, nem
minden esetben a megszokott
rutinnak kell dönteni, sokszor
meglepô, de a drágábbnak látszó az olcsóbb.
Digitális nyomtatás – nem hagyományos hordozókra címmel Valach András, a Typo Grafika Szerviz Kft. ügyvezetôje
frappáns elôadásában a másnapi üzemlátogatáson élôben
is megtekintett HP 4050-es
digitális flexóberendezés által
gyártható különleges nyoma-
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tokról és a berendezés által nyújtott új piaci lehetôségek kiaknázásáról beszélt.
A rendezvény záróelôadását
Szenti Ernô, a Vinyl Grafik Stúdió ügyvezetôje tartotta. A digitális tintasugaras nyomtatás
áttekintése címmel egy nagyon
alapos és átfogó összefoglalót

kaptunk a tintasugaras technológia technikai fejlôdésérôl,
a fejlôdés mérföldköveirôl és a
mára elért teljesítményekrôl.
Az elôadásokat követô bankettvacsorán folytatódott a szakmai eszmecsere Révkomáromban, a Tiszti Pavilon dísztermében. A pompás helyszínért
és a pazar vacsoráért ezúton is
köszönetet mondunk Meszlényi
István úrnak.
A rendezvény második napján
Révkomáromban a Komaranské
Tlaciarne és a Nap s.r.o. nyomdákat nézhették még meg szimpóziumunk résztvevôi.

7

Környezetvédelmi konferencia
Hajdúszoboszló, Debrecen

Dr. Endrédy Ildikó profeszszor
asszony tartotta a nyitó elôadást, melyben összefoglalta a
nyomdaipari technológiák várható fejlôdését, és az ahhoz
kapcsolódó környezetvédelmi
problémákat. Általános képet
adott a jelenlegi állapotokról,
részletezve az egyes munkafolyamatok kapcsán keletkezô
környezetvédelmi terheléseket
és azok csökkentésének alapgondolatait. Remek ellenpontot és kiegészítést jelentett Szebellédi Istvánnak, az M-real Petôfi Nyomda Kft. vezetô környezetvédelmi szakemberének
elôadása a környezetvédelem
mindennapi feladatairól, „küzdelmeirôl”. Humorral is gyakran fûszerezett gondolatai és
tanácsai értô fülekre találtak.
Loós Tamás, az Alföldi Nyomda
Zrt. üzemvezetôje a nyomdagépterem technológiáit vette
lépésrôl lépésre górcsô alá.
Melyek a célszerû és következetes megoldások a környezetvédelmi menedzsmentben?
Hogyan lehet eredményesen
csökkenteni az ofszetnyomtatás különbözô formáiban a dolgozókat és a külsô-belsô környezetet érintô negatív hatásokat? Az alkoholmentes nyomtatás megvalósítása ma központi kérdés az ofszetnyomtatás technológiáját alkalmazó
nyomdákban. Errôl beszélt Czibere Krisztina, a Nyomda-Technika Kft. kereskedelmi irodavezetôje a téma felvezetôjében, bemutatva egyben a cégét is, mint az egyik olyan vál-
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lalkozást, aki megfelelô támogatást ad a feladat megoldásához. Belgiumból érkezett a
Prisco Europe cég képviseletében Jean Decoene igazgató,
aki a nyomtatáshoz használt segédanyagok felhasználásának
korszerû szemléletét emelte ki
elôadásában. Az IPA-csökkentés hazai gyakorlatáról számolt
be a következô két elôadás. A
megbetegedett Tóth Zoltán fejlesztési menedzser helyett munkatársa Szebellédi István ismertette az M-real Petôfi Nyomda
Kft. íves nyomtatásban e területen elért eredményeit. A heatset tekercsofszet nyomtatás
hazai „nagyüzemében”, a Révai
Nyomda Kft.-ben már több
mint egy évtizede számûzték az
izopropil-alkoholt a gépterembôl. Rátonyi Tamás termelési
osztályvezetô tájékoztatása szerint a kezdetektôl arra ösztönözték a gépmestereiket, hogy
fogadják el és alkalmazzák az
IPA mentes technológiákat.
Bádogos Tamás, a NyomdaTechnika Kft. mérnöke olyan
környezetvédelmi berendezéseket mutatott be, amelyek a
nyomtatás segédanyagainak
gazdaságosabb felhasználását
segítik elô.
Nagy Ferenc, szintén a Nyomda-Technika Kft. fiatal mérnöke
olyan légtechnikai berendezéseket ismertetett, amelyek a
nyomdagépek mûködése során keletkezô környezeti terhelések csökkentésében játszanak
fontos szerepet.
Avar Judit (Plastdurker Kft.) elô-

adása kissé eltért a fókuszált
témától. A csomagolóanyagok
mennyiségi csökkentésének új
útját ismertette. A közelmúltban kifejlesztett strech-fólia alkalmazásával akár 30%-kal is
csökkenthetô a felhasználás. Az
ofszetlemez-készítés technológiájának vegyszermentes változatait mutatta be Hochbaum
Pál, az AGFA Magyarország Kft.
munkatársa. Végül Kôhidi Imre,a Révai Nyomda Kft. termelési és mûszaki igazgatója mutatta be azt a harcot, amit ô és
munkatársai vívtak a géptermi
papírhulladék csökkentése érdekében.
Másnap délelôtt Debrecenben
folytatódott a rendezvény a két
vendéglátó vállalat rövid bemutatkozásával. Kerekes Imréné
mûszaki igazgató elsôsorban az
Alföldi Nyomda Zrt.-nek a környezetvédelem terén végzett
erôfeszítéseit és eredményeit
ismertette.
Dr. Horváth Csaba ügyvezetô
igazgató a Nyomda-Technika
Kft. tevékenységébôl bemutatta a környezetvédelmi berendezések tervezését és gyártását.
A rendezvényrôl bôvebben a
Magyar Grafika 2007/2. számának 70-72. oldalán olvashatnak. Képek megtekinthetôk a
www.magyarnyomdasz.hu/
pnyme/2007/kornyezet/korny
ezet.php linkre kattintva.
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XII. FairPrint konferencia
Visegrád, 2007. február 8–9.

KMF tanár diák találkozó
A Kar jogelôdjének,
a Könnyûipari Mûszaki
Fôiskola alapításának
35 éves évfordulója alkalmából tanár diák
találkozót szervezünk.
Várjuk azon volt hallgatók
jelentkezését, akik
szívesen részt vennének
ezen a rendezvényen.
Program:
2007. május 18. 10:00 óra:
„35 éves a könnyûipari
mérnökképzés”
kiállítás megnyitója
2007. május 18. 16:00 óra:
Tanár diák találkozó
Program
• 16-17 óráig regisztráció
• 17-18 óráig ünnepi mûsor
a nagy elôadóteremben
• 18-19 óráig divatbemutató
szakmacsoportok kiállításai
• 19-20 óráig állófogadás
• 20-24 óráig zene, tánc, buli
az aulában és a domboldalon
(ha jó az idô)
További információ és
regisztráció a www.kmf.hu
címen, és a 06-1-666-5903
telefonszámon.
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Ismét Visegrádon került megrendezésre a XII. FairPrint konferencia: február 8–9. A résztvevôket a Radó István, a konferencia egyik szervezôje köszöntötte.
Elsô elôadóként Tomcsányi Péter, a Prime Rate Kft. ügyvezetô
igazgatója Termék vagy megoldás? címû elôadását hallhattuk. Ezt követôen Tolnai László,
a Print & Publishing ügyvezetôje Fékezhetünk vagy gyorsíthatunk az új EU-ban címmel a
versenyhelyzetben betöltött
szerepünket és esélyeinket elemezte.Glósz Andrea, a Glósz és
Társa Pénzügyi Tanácsadó Iroda részérôl a nyomdaipari vállalatok pályázati lehetôségeit
ismertette, majd Unger Tamás
értékesítési igazgató Egy modern nyomda víziója és megvalósítása címmel a veszprémi Prospektus Nyomdáról tartott elôadást. A CtP-beruházást a Jura
Trade Kft. képviselôje, Bodócs
Mihály mutatta be.
Mühl Balázs a Xerox Magyarország Kft.-tôl az olajos fixálású
Xerox-berendezéseken mûködô GlossMark-technológiát ismertette.
Ôt követôen Papdi Ferenc az
Océ-Hungária Kft. képviseletében a digitális könyvnyomtatásról tartott elôadást.

A következô elôadó a virtuális
kiadókról beszélt, amelyeket
csak akkor nyomtatnak ki, amikor a megrendelés befut. Szilágyi Tamás neve összeforr az ofszet-technológiával, így a Mesterprint Nyomda képviseletében elhangzott elôadása még
inkább magára vonta az érdeklôdôk figyelmét. Gönczi Zsolt a
partners Kft.-tôl a DuPont Cromalin rendszerérôl beszélt. Dr.
Prószéky Gábor, a MorphoLogic Kft. ügyvezetôje bemutatta
új ingyenes szolgáltatásukat,
a www.webforditas.hu honlapot. Kovács Tamás az Eurojet
Hungária Kft. részérôl a nagyformátumú nyomtatás újdonságait ismertette.
Asztalos Róbert a Konica-Minolta bizhub Pro építhetô gép
megoldásairól számolt be.
A második napon, február 9-én
Pi Tóth István, a Trans-Europe
Kft. képviselôje az InDesign
CS2-t ismertette. Iváncsics Péter, a PRSC Bt. ügyvezetôje, a
Spühl AG magyarországi képviselôjeként a nagyformátumú
digitális tintasugaras nyomtatóikat ismertette.
A rendezvényrôl további képek
honlapunkon a www.magyar
nyomdasz.hu/pnyme/2007/fa
irprint/fairprint.php linkre kattintva megtekinthetôk.
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Bronz toll
díjat nyert az M-real Petôfi üzemi lapja

A Magyar Sajtó Napja alkalmából március 13-án a Szakújságírók Egyesületében ünnepi
ülést tartottak, melyen Dr. Cservenyák Ildikó, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium fôosztályvezetôje köszöntötte a
tudományos, mûszaki és üzemi
újságírókat.
Az ünnepségen egyesületi kitüntetéseket adtak át. A vállalati újság munkáját példamutatóan segitô vállalati kommunikációs vezetôk elismerésére alapított Kommunikációs Érmet az
idén a Paksi Atomerômû Zrt. fôosztályvezetôje, Mittler István,
kommunkációs vezetô kapta.
Az indoklás méltatta Mittler
István érdemeit az atomerômû
lapjának fejlesztésében. A lap
mára az eddigi 13 település
mellett újabb 9 településre jut
el, így összesen 34 550 példányban jelenik meg. A kommunikációs vezetô minden segítséget megad a szerkesztôségnek ahhoz, hogy magas

h í r l e v é l 2 0 0 7. Á P R I L I S

színvonalon tudósítson az erômû és dolgozói életérôl, munkájáról és objektíven tájékoztassa az egész régiót az atomenergiával kapcsolatos kérdésekrôl.
Kommunkációs Érem kitüntetésben részesült Várkonyi Zsolt,
a Dunaferr Dunai Vasmû PR
menedzser vezetôje, a vállalati
lap fôszerkesztôje, amiért a Dunaferr Hetilap az utóbbi években mind tartalmilag, mind
formailag igen elônyösen változott, szélesedett. Gazdagodott a lap tematikája, figyelme
kiterjed a kistérség ügyeire, támogatására. Mindebben Várkonyi Zsolt vezetô szerepének
döntô része volt.
A legjobb üzemi lapnak járó
idei Bronz Toll-díjat az M-real
Petôfi Nyomda üzemi lapja, a
Petôfi Hírek kapta. A lap mai,
szép és tartalmas kivitelét a 15
évvel ezelôtti újraindításnak köszönheti, mára a lelkes munkatársak, Kiss Ilona vállalati mar-

keting vezetô, fôszerkesztô vezetésével vonzó, népszerû újsággá vált. Havonta 16 oldalon
közvetíti a nyomda dolgozóinak hangját, véleményét a munkahely ügyeiben.
Ezúton is gratulálunk, és büszkék vagyunk, hogy a közel másfélezer üzemi lap közül a Petôfi
Hírek nyerte el az elismerést!

Balra Kiss Ilona, a Petôﬁ Hírek
képviseletében átveszi
a Bronz toll-díjat
Komornyik Ferenc elnök úrtól
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Minek nevezzelek?
OCÉ nyílt napok 2007 – Poing (München)

A digitális nyomdai technológiák európai nagyágyúja minden év elején megnyitja kapuit,
és sok ezer, a világ minden részérôl érkezett látogatóval büszkélkedô kiállítást rendez a München melletti gyártóbázisa hangárméretû kiállítási csarnokában. A kiállítói csarnok valójában a termelôüzem területén
van, és a látogatók be is mehetnek a gyárba, megtekinthetik,
hogyan lesz a mikroelektronikai elemekbôl egy jól szervezett
folyamat végén digitális nyomdagép.
Maga a kiállítás pedig már nem
csak a digitális nyomdagépek
bemutatása, hanem irodai és
nyomdai megoldások sokasága. Leginkább a drupa és az
Ipex Print City megoldásához
lehet hasonlítani. Ez már nem a
digitális gépgyár termékbemutatója, hanem önálló szakkiállítás!
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Külön öröm, hogy az OCÉ dicsôségfalán – a világ különbözô
részein készült nyomtatványok
között – a Mesterprint Nyomda
„mesterfüzete” is megtalálható
volt!
A teljes cikk a www.pnyme.hu
honlapon az eseménynaptáron
belül a megfelelô programnál
olvasható!
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drupa
2008. május 29. – június 11.

„Soha ilyen nagy nem volt még
a drupa, mint 2008-ban lesz!”
nyilatkozta Mataré úr a drupa
igazgatója a Deutscher Druckernek. A nyilatkozat nem légbôl kapott, hisz a drupa jelentkezési határideje tavaly októberben zárult, és jelenleg a
terület elosztása folyik. (Júniusban mi is megtudjuk, hol lesz

tot, de az okok között ott vannak a globalizációval összefüggô elképesztô cégfúziók és átalakulások is. Sajnos már sejteni
lehet, hogy a drupán is érzékelhetô lesz az eddig Európacentrikus iparág hegemóniájának lemorzsolódása.
Április végéig honlapunkon állandó drupa-rovatot nyitottunk,
javasoljuk kísérjék figyelemmel.
A szaknévsor szlogenje ez volt:
„lemarad ha kimarad!” A drupánál fordítva van: Kimarad (a
szakma vérkeringésébôl) ha lemarad (a drupára utazásról)!
Kezdjen el gyûjteni rá!

egyesületünk standja, a határon inneni és túli magyar látogatók „bázisa”.)
19 csarnokban (ami nettó 170
ezer m2 - kb. 40 futballpályányi
– kiállítási területet jelent!)
összesen 1800 kiállító, közöttük egyesületünk lesz jelen! A
várakozásoknak megfelelôen
egyre dominánsabb az ázsiai,
távol-keleti gyártók, valamint a
20 évesnél kisebb múlttal rendelkezô cégek jelenléte.
Ez utóbbira alapvetôen a nyomdai, és médiatechnológiák átalakulása, a totális digitalizáció
elterjedése adhat magyarázah í r l e v é l 2 0 0 7. Á P R I L I S
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Eseménynaptár 2007
Egyesületünk szervezésében, illetve részvételével bonyolított rendezvények

Idôpont
Április 2–5.
Április 12–15.
Április 17.
Április 17.
Április 17–20.
Április 19–20.
Április 24.
Április 24–25.
Április 26.
Május 3.
Május 8.
Május 10–12.
Május 15.
Május 15.
Május 17–18.
Május 22–25.
Május 25.–június 1.
Május 31.
Május 31.–június 4.
Június 14–15.
Augusztus 12–17.
Szeptember 6–7.
Szeptember 9–12.
Szeptember 13–14.
Szeptember 20–21.
Szeptember 26–30.
Október 2–5.
November 8.
December 4.
December 6.

Rendezvény
KBA szakmai tanulmányút
XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
CtP szakmai tanfolyam
Restaurátor-kirándulás
Dataprint
Humánpolitika szimpózium
CtP szakmai tanfolyam
VOITH szeminárium
Doqmentor Akadémia
Egyesületi Tanács ülése
CtP szakmai tanfolyam
Officexpo
CtP szakmai tanfolyam
Restaurátor szakosztályi nap
MNYPSZSZ Közgyûlés
EmbaxPrint
XXV. Fira del Llibre szakmai utazás
Doqmentor Akadémia
78. Ünnepi Könyvhét + 5. Gyermekkönyvnapok
Nyomdász Vándorgyûlés
Restaurátor tanulmányút
Kötészet szimpózium
iarigai konferencia
Papírfeldolgozó Napok
Nyomdaipari Karbantartók Találkozója
Labelexpo szakmai utazás
Printexpo + Budatranspack
Fiatal Diplomások Fóruma
a Magyar Tud. Napjaihoz kapcsolódva
Nyugdíjas-találkozó
Egyesületi Tanács ülése

ÁLLÁSKERESÔK!
Az Országos Széchényi Könyvtár létszámleépítése kapcsán a Restauráló Osztályáról is kilenc
kollégát küldtek el. Átlagban húszéves szakmai
tapasztalattal rendelkezô, könyvkötô alapképzettségû, kiválóan képzett kollégák részére ke-

14

Helyszín
Drezda
Kongresszusi Központ
AGFA
Pilisvörösvár
Linz
Kecskemét
üzemben
Ráckeve
Szolnok
Budapest, Dunapack
AGFA
Budapest
üzemben
Fôvárosi Levéltár
Kaposvár
Brno
Mallorca
Budapest
országszerte
Debrecen
Szlovákia, Lengyelország
Grenoble
Kecskemét
Brüsszel
Hungexpo
Sopron (?)
Fô u.
vidéken

resünk álláslehetôségeket. Nem csak a papírrestauráláshoz kapcsolódó szakterületeken, de
kötészetekben is elhelyezkednének. Állásajánlat vagy munkáltatói érdeklôdés a pnyme @
mtesz.hu címre!
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