Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület
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Évkönyv
2007. évi kiadása

TISZTELT JOGI TAGUNK!

Egyesületünk az idén ismét kiadja bestsellerét, az egyesület
évkönyvét, melyben a szakmai
információk mellett minden
jogi tagunk részére egy teljes
oldalt tartunk fenn adatainak
egységes formában történô
megjelenítésére és tevékenységének bemutatására.
Az évkönyv, amelyet idén is
a Printexpóra jelentetünk
meg, jelenleg az egyetlen friss,
nyomtatott formában megjelenô szakmai adatbázis, amely
tartalmazza jogi és egyéni
tagjaink adatait.
A kétévente megjelenô adattár
hasznos segédeszköz a munkában, és tagjainkon túl eljut
minden fontosabb szakmai
társszervezet, szakiskola,
könyvtár, grafikai stúdió, reklámügynökség, minisztériumok
és a követségek kereskedelmi
irodái, a szakmánkkal együtt
mûködô szervezetek képviselôihez. Évkönyvünket kiállítóként a Drupára is elvisszük.
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A könyv létrehozása, illetve
a tagokhoz való eljuttatása
egyszeri, 35 ezer forintos
tagdíj-kiegészítésbôl valósítható meg, amihez a felhívást
és ahhoz csatoltan a szerzôdést is folyamatosan küldjük
e-mailben.
Az évkönyvben színes hirdetés
elhelyezésére is mód van,
ennek ára 150 ezer forint + áfa
oldalanként.
Kérjük szépen, tegye
lehetôvé, hogy a PNYME
évkönyve idôben és a szakma
által elvárt minôségben
elkészülhessen.
A megszokott adatokon és
információkon túl kérjük, hogy
az elmúlt öt évben szerzett
díjaikat, a cég vagy vezetôik
által elnyert kitüntetéseket,
elismeréseket tüntessék fel a
bemutatkozás végén, díjak,
elismerések alcímmel.

Az évkönyv technikai adatai:
✵ méret: 165 x 235 mm,
✵ terjedelem: 240 oldal,
✵ amibôl max. 32 oldal 4C,
✵ a többi 1C ofszetpapíron,
✵ kötészet: cérnafûzés,
✵ flexibilis tábla, matt fólia.
Azok a cégek, akik ugyan nem
jogi tagjai az egyesületünknek,
de szeretnék, ha az évkönyvben valamilyen formában
megjelenhetnének, kérésükkel
hívják az egyesület tikárságát.
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. június
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Nyomdászok a cívisvárosban!
Vándorgyûlés,
Debrecen, 2007. június 14 –15.
Van abban valami „jó” érzés,
amikor ismeretlen emberek köszönnek egymásnak, kizárólag
azért, mert a vándorgyûlés kitûzôjét viselik.
Tartozni valahova mindig jó
érzés, de a nyomdászok közé
egy kicsit jobb, sokkal jobb.

Idén Debrecen városa adott
otthont a hagyományos Nyomdász Vándorgyûlésnek.
A 300-nál több regisztrált résztvevôt az Alföldi Nyomda (www.
anyrt.hu), a Kinizsi Nyomda
(www.kinizsinyomda.hu) és a
Karton-Pack (www.kartonpack.
hu) látta vendégül.
A délelôtt érkezôket a Hotel
Aranybika elôterében kiállított
Océ VaroPrint 6250 digitális
nyomdagépe fogadta a helyben készült Vámos-kisregénynyel, a Borgisszal.
Az Océ-Hungária által forgalmazott digitális nyomdagép a
legújabb fejlesztésû Gemini
ikernyomómûves technológiával rendelkezik. (www.oce.hu,
www.gemini.oce.com)
A Hotel Aranybika és az ebéd.
Egervölgyi Mária készíti elô
Vámos Miklós Borgisz címû
könyvét az OCÉ berendezésre.
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György Géza vezérigazgató,
Alföldi Nyomda
Bördôs János igazgató,
Kinizsi Nyomda
Tóth Gábor igazgató, Kartonpack
Németh György igazgató,
Océ Magyarország

A Kölcsey Központ tágas
és szépséges elôtere

Tilles Lea az Akadémiai Kiadó
szakmai könyvkínálatával

A finom ebéd után a szakmai
elôadásokat az újonnan átadott
Kölcsey Központban (www.kol
cseykozpont.hu) kísérhettük figyelemmel.
A szakmai elôadásokat, a házigazdák bemutatkozását megelôzôen dr. Kósa Lajos Debrecen város polgármestere köszöntôjében elmesélte, hogyan
menekült Debrecenbe és alapította meg Huszár Gál a 446
éves Alföldi Nyomdát.
Kiegészítésképpen: Huszár Gál
nyomdai felszerelése az alapí-
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Pesti Sándor ügyvezetô, úgyis mint
a Messe Düsseldorf prezentációjánka elôadója, és lent munkában
a Canon csapata
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táskor ötfajta betûtípusból és
harminckilenc darabos hangjegykészletbôl, hat illusztrációs
táblából, öt sor iniciáléból és
ötféle díszítôsorból állt.
A történelmi bevezetô után a
ragasztókötés jelenérôl, a digitális könyvgyártás helyzetérôl,
az ofszetnyomtatás szabványosításáról hallgathattunk mindenki számára tanulságos és
tartalmas elôadásokat.
Az elôadások anyagai hamarosan elérhetôk lesznek a honlapunkon.

Néhányan az elôadók közül:
Michael Thüler igazgató,
Müller-Martini Kötészeti Gépgyár
Werner Giesa, Heidelberg
Druckmaschinen AG
Rybaltovszkiné Mocsár Gyöngyi,
kereskedelmi és termelési igazgató,
Alföldi Nyomda.
Vámos Miklós „Borgisz és Goethe"
elôadása közben

Nagy várakozás elôzte meg Vámos Miklós elôadását a nyomdászathoz fûzôdô viszonyáról.
A könnyed, beszélgetôs félóra
alatt bepillantást nyerhettünk a
Borgisz címû kisregényét is ihletû tanulóéveibe, majd az októberben megjelenô új könyvének történetébôl is kaphattunk
egy kis információt.

Plenáris ülés résztvevôi a Kölcsey
Központ elôadótermében.
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A bankettvacsora az Aranybika
Szálló Bartók termében került
megrendezésre, amelynek fô
szponzora a Nyomda-Technika
Kft volt. A Hajdu táncegyüttes
rendkívül színvonalas elôadásával emelte az esemény fényét.
Az esti baráti bankett fáradal-
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mainak kipihenése után, péntek reggel 9-kor indultunk a
házigazda nyomdákhoz üzemlátogatásra.
A vándorgyûléshez méltó befejezésként Huszár Gál szobrának koszorúzásával hajtottunk
fejet a múlt nagyjai elôtt.
Az elôadások anyagait és képeit megtalálja honlapunkon:
www.pnyme.hu.

Záróképeink a vándorgyûlés
bankettjén készültek.
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Golden Label
Részvétel a 6. nemzetközi papírcímke díjkiosztó versenyen
Idén ismét megrendezik
a nedvesen enyvezett papírcímkék – hatodik –
nemzetközi versenyét.
A beküldött termékek, a papír
és média, a marketing, a címketervezési, a nyomtató- és az
utómûveletek szakterületein
kiválóan képzett, nemzetközileg elismert szakemberekbôl
álló, nyolctagú zsûri elôzetes
értékelése alapján, négy (sörcímke, borcímke, ásványvíz és
szószok/ dzsemek) kategóriába soroltan, versenyezhetnek.
A zsûri –többek között – a tervek kreatív jellegét, a rácsra
bontás módját és minôségét,
a termékek papírcímke-piaci,
reklám- és marketinghatásfokát, jövôbemutató újdonság
jellegét és a felhasznált speciális anyagokat, számozott
skála alapján értékeli.

Jelentkezési határidô:
2007. augusztus. 31.
Minden beküldött termékhez
külön borítékba helyezett
jelentkezési (belépô, entry)
formanyomtatványt kell kitölteni! Ezekhez a termékekrôl
készült, eredeti méretû, 300 és
90 dpi felbontású, jpg, vagy
tiff fájlformátumú képeket kell
csatolni.
A termékértékelô internetes
szavazás 2007. szeptember
30-ig folyamatosan történik.
Az értékelô döntés kétfázisú.
Ezek határideje:
2007. szeptember 19. és
október 18.
A nemzetközi gálaünnepséget
Bécsben, október 18-án rendezik meg, ahol kiosztják az
arany, ezüst, bronz, illetve
érdemérem díjakat. Aki az értékelô listára feljutott, az már
nyerônek tekintheti magát.

A részvétel ingyenes, a kiutazónak a repülôút, a szállás és
ellátás költségeit azonban
viselnie kell!
A terméktervezôk, -gyártók és
-felhasználók részvételi feltételeit részletesen ismertetô
jelentkezési formanyomtatványokat és a 2005. évi
díjnyertes termékekrôl készült
színes felvételeket is tartalmazó GoldenLabel brosúrát
a www.goldenlabel.eu, illetve
a www.brigl-bergmeister.com
honlapokon lehet igényelni.

Labelexpo utazás Brüsszel, 2007
A kétévente megrendezett hagyományos szakmai seregszemlén – amely Európa legnagyobb
és hatását tekintve világméretû, ilyen profilú szakkiállítása –
az idén is több mint 450 kiállító,
kísérôrendezvények sokasága
szolgálja az információszerzést
és a szakmai és üzleti kapcsolatok építését.
Egyesületünk az utazás megszervezésével segíti, hogy a
sokszor kényelmetlen elôkészí-
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tés gondjai nélkül, kellemes
baráti társaságban, a szakmai,
üzleti céljaik megvalósítására
koncentrálhassanak kollégáink
a kiállítás napjaiban.
Idôpont:
2007. szeptember 26–30.
(5 nap, 4 éjszaka)
Utazás: (menetrend szerint)
közvetlen MALÉV járattal.
Szeptember 26.
MA 600 BUD – BRU
06.25 – 08.25

Szeptember 30.
MA 603 BRU – BUD
20.20 – 22.15
Szállás:
Hotel Mozart***
(Brüsszel belvárosában,
közvetlenül a Grand Place
mellett. Internet:
www.hotel-mozart.be
2005-ben is itt laktunk.)
Érdeklôdés a 457 0633 számon.
Jelentkezés a repülôjegy opciók
miatt azonnal!

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

Printexpo 2007
a nyomdaipari csúcstalálkozó

A hazai nyomdaipar vezetô
szakmai fóruma, a Printexpo,
idén október 2. és 5. között biztosít üzletileg hasznos napokat
az ágazat szereplôinek a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. A 13. Printexpo kiállítói
ezúttal is a kapcsolódó területek rendezvényeinek résztvevôivel, a Budatranspack csomagolási és a Promotion marketing-kommunikációs szakkiállításokon szereplô cégekkel egy
idôben mutathatják be újdonságaikat a kiállításcsokor tízezres nagyságrendû szakmai látogatóközönségének.
Az ágazat leginformatívabb kiállításaként és az üzletkötések
szempontjából is meghatározó
jelentôségû fórumként elismert
Printexpo új tematikával bôvül
idén. A nyomdaipari gépek, berendezések, alap- és segédanyagok, a nyomdai tevékenység, a tervezés és design mellett elôször kínál az irodatechnikai termékek gyártóinak és
forgalmazóinak is kiváló piaci
lehetôséget.
Legutóbb kilenc ország közel
százötven vállalkozása tájékoztatta a szakmai érdeklôdôket a
nyomdaipar trendjeirôl, s az újdonságaikról.
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Az eddig bejelentkezett vállalkozások között jelentôs számban vannak jelen a nyomdaipar
piacvezetôi, amelyek a legmodernebb berendezéseket s a
legújabb technikai megoldások
Az ágazat további, meghatározó jelentôségû cégei is jelezték
már részvételi szándékukat a
kiállításon.
A Printexpo elismertségét jelzi
az is, hogy szakmai támogatói,
a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület, valamint a Magyar Nyomda- és Papíripari
Szakmai Szövetség és a kiállítás
médiapartnere, a Print & Publishing, amely kiállítóként is
részt vesz a rendezvényen. Az
idén elôször itt kerül majd sor a
Pro Typographia 2007 díjainak
átadására.
Újdonság, hogy a bemutatkozás helyszínéül szolgáló „A” pavilonban felújították a klímaberendezést, s kiépítették a sûrített levegô vételezésére alkalmas csatlakozási helyeket is.
A még rendelkezésre álló kiállítói helyekrôl további információkkal szolgálhatnak a rendezvényt szervezô Hungexpo Zrt.
munkatársai a 263-6443, és a
263-6459 telefonszámokon.
A kiállítás általános információit és jelentkezési anyagát a
www. printexpo.hu címen elérhetô honlapon olvashatják az
érdeklôdôk.

Egyesületünk a Printexpón:
Az idén is minden tagunk, barátunk, partnerünk és azok barátai, partnerei számára nyitott
standdal veszünk részt a Printexpo és Budatranspack kiállításokon. Forró kávéval és hideg
frissítôkkel várjuk majd a szakma legnagyobb ünnepének is
aposztrofált eseménysorozatra
zarándoklókat. Idén még több
ponton csatlakozunk majd a
Printexpo és a Budatranspack
programjaihoz.
Ekkora idôzítjük évkönyvünk
megjelentetését. Tagjaink már
a helyszínrôl magukkal vihetik
ingyenes példányaikat.
Kezdeményezésünkre az idén
várhatóan valóban az „A” pavilonban, a vásár fô látogatói útvonalán elhelyezkedô fórumon
zajlanak majd a szakmai kísérôprogramok és a fontos szakmai
elôadások. Vitákban, kerekasztal-beszélgetéseken, tájékozódhatnak az aktualitásokról.
Minden nap megjelennek majd
hírlevelünk különszámai, bennük a kiállítás aktualitásai – írásban és képben.
A Messe Düsseldorfal létrejött
együttmûködési megállapodásunk keretében egyesületünk
standja lesz a Printexpo idejére
a Drupa, valamint az Interpack
hivatalos képviselete is.
Minden lényeges információt,
amit a nyomdaipar és a csomagolóanyag-gyártás két, világméretekben is a legnagyobb kiállításairól tudni érdemes, nálunk megkaphatnak.
A látogatások szervezéséhez
kész ajánlatokkal várjuk majd
tagjainkat.
További részletek olvashatók
következô hírleveleinkben és
honlapunkon, amelyen belül
hamarosan külön portált is nyitunk a kiállításoknak:
www.pnyme.hu
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A felszólalók közül:
Dr. Szikla Zoltán elnök
Fábián Endre fôtitkár
Lendvai László
ellenôrzô bizottság tagja és
Moravcsikné, Katalin

Az Egyesületi Tanács ülése
Budapest, 2007. május 3.

JEGYZÔKÖNYV

PROGRAM

Az Egyesületi Tanács ülésének
helyszíne: Dunapack Zrt.
(1215 Budapest, Duna u.42.)

10.30 – 12.00 Üzemlátogatás
a PKI és/vagy a Dunapack
területén a PNYME helyi tagjainak vezetésével
12.00 – 13.00 Helyszíni ebéd
13.00 – 15.00 Egyesületi
Tanács ülése

Elnökség: dr. Szikla Zoltán,
Fábián Endre, Pesti Sándor
Az ülés elnöke: dr. Szikla
Zoltán, az egyesület elnöke
Az emlékeztetô és a határozatok felkerülnek az egyesület
honlapjára, és e mellett az
egyesület hírlevelében publikálja. A jegyzôkönyvet készítette: Faludi Viktória.
Határozatképesség feltételei:
Egyesületi Tanács tagjainak
száma: 52 fô
Szavazati joggal: 41 fô
Tanácskozási joggal: 11 fô
Határozatképesség alsó határa
a szavazati joggal bírók
legalább 50%-a: azaz 21 fô
Megjelent összesen: 32 fô
Szavazati joggal bíró: 32 fô
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Elnöki megnyitó, megemlékezés az elhunytakról.
Elôzô megemlékezés óta
elhunyt tagjaink: Arany
Józsefné – restaurátor szakosztály, Bács Sándor – Papír
Budapesti tagcsoport, Reinitz
Egon – Papír Budapest, Balázs
József, Nagy Ernô, Solymosi
László – budapesti nyomdászok.
Dr. Szikla Zoltán elnök megállapította a határozatképességet, majd a napirend ismertetését követôen a jelenlevôk
nyílt szavazással elfogadták
azt.
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Dr. Szikla Zoltán a jegyzôkönyv hitelesítésére javasolta
Szikszay Olivért, a nyomdaipari szakosztály elnökét és
Szôke Andrást, a papíripari
szakosztály elnökét. Jelenlevôk
a javaslatot elfogadták.
A következô napirend szerinti
elôterjesztések hangzottak el:
1. A Dunapack Zrt. és a
Papíripari Kutató köszöntôje,
rövid bemutatásuk
2. A PNYME 2006. évi mérlegének és eredmény-kimutatásának elôterjesztése. Elôterjesztô: Fábián Endre fôtitkár,
Pesti Sándor ügyvezetô
3. Ellenôrzô Bizottsági jelentés
Elôterjesztô: az EB elnök megbízottja
4. Jelentés az alapszabály felülvizsgálati munka helyzetérôl és
elôterjesztés a további feladatokról. Elôterjesztô: dr. Szikla
Zoltán elnök
5. Javaslat a díjbizottság restaurátor szakosztályi tagjánál
személycserére. Elôterjesztô:
dr. Szikla Zoltán elnök
6. Vita az elôterjesztésekrôl,
határozathozatal
7. Bejelentések, javaslatok:
◆ Tájékoztatás a MTESZ területi szervezeteinek megválasztásával kapcsolatos MTESZ
SZT döntésrôl

◆ Tájékoztatás a MTESZ SZT
április 25-ei ülésén elfogadott
ingatlangazdálkodási döntésekrôl

HATÁROZATOK
az Egyesületi Tanács 2007.
május 3-ai ülésén
1. Az Egyesületi Tanács az
egyesület 2006. évi tevékenységérôl szóló pénzügyi beszámolót az aktívák és passzívák
megegyezô 28 550 eFt
értékével és 114 082 eFt bevétel mellett 142 eFt mérleg
szerinti eredménnyel a jelenlévôk egyhangúan jóváhagyták.
2. Az Egyesületi Tanács jóváhagyólag tudomásul vette
az Ellenôrzô Bizottság jelentését.
3. Az Egyesületi Tanács elfogadta az elnök elôterjesztését
az alapszabály felülvizsgálatáról és annak módosítására
vonatkozó koncepcióról.
Megbízta a Végrehajtó Bizottságot, hogy az elôterjesztett
koncepció szerint készítse el a
módosított alapszabályt, és azt
terjessze 2007 decemberében
az Egyesületi Tanács elé.
Az elôterjesztést a jelenlévôk
egyhangúan elfogadták.

4. Az Egyesületi Tanács elfogadta a restaurátor szakosztály
elôterjesztését, és a díjbizottságba Kastaly Beatrix – alapszabály szerinti összeférhetetlenség miatt – megüresedô
helyére Horváth Pál restaurátor szakosztályi tag bizottsági
tagságát fogadja el.
Egyúttal köszönetét fejezte ki
Kastaly Beatrix eddigi bizottsági munkájáért, aki a továbbiakban csak a restaurátor szakosztály vezetôségében vállal
szerepet.
Az elôterjesztést a jelenlévôk
egyhangúan elfogadták.
5. Az Egyesületi Tanács tudomásul veszi a MTESZ területi
szervezeteinek átalakítására
vonatkozó MTESZ Szövetségi
Tanácsi döntést, és felszólítja
saját tagjait, hogy a 2007.
májusi határidô figyelembevételével tegyenek konkrét
személyi javaslatokat a PNYME
által az MTESZ megújuló
területi szervezeteibe delegálandó képviselôkre.
A végsô személyi kijelöléseket
a VB hatáskörébe utalta.
Az elôterjesztést a jelenlévôk
egyhangúan elfogadták.
Fent Kastaly Beatrix és Peller
Tamás. Balra kis asztali papírgép.
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Eseménynaptár 2007
Egyesületünk szervezésében, illetve részvételével bonyolított rendezvények
Tekintse meg programajánlatunkat a következô oldalon:

Idôpont

Rendezvény

Helyszín

Augusztus 11-17.
Szeptember 09-12.
Szeptember 09-12.
Szeptember 11-13.
Szeptember 13-14.
Szeptember 18-20.
Szeptember 18-20.
Szeptember 19-22.
Szeptember 20-21.
Szeptember 21-27.
Szeptember 23-26.
Szeptember 26-29.
Szeptember 26-30.
Október 02-05.
Október 02-05.
Október 03-06.
Október 08-10.
Október 08-11.
Október 10-14.
Október 16-18.
Október 16-18.
Október 16-20.
Október 24-27.
November 08.

Restaurátor tanulmányút
iarigai 34. Int. Research Conference
Graph Expo & Pack Print
Print Media Production Forum
Papírfeldolgozó napok
Taropak 2006
China Paper - China Forest
Print Show Bucuresti 2007
Nyomdaipari Karbantartók XXV. Találkozója
IGAS 2007
8th Research Forum on Recycling
Labelexpo Europe
Labelexpo szakmai utazás
Printexpo + Budatranspack
Pac Tec 2007
LIBER
IFRA Expo szakmai út
IFRA Expo 2007
Buchmesse
Digital print Word
ATIP 2007 (Alpexpo)
Polygraphinter
Druck+Form
Fiatal Diplomások Fóruma
a Magyar Tud. Napjaihoz kapcsolódva
Nyugdíjas találkozó
Egyesületi Tanács ülése
2008. évben
Buchmesse
Interpack cooperating with Pro Carton
SPCI World Pulp & Paper Week
drupa
China Paper
Photokina
IFRA Expo 2008

Szlovákia-Dél-Lengyelo.
Grenoble
Chicago (IL)
Stuttgart
Graz, Zalaegerszeg
Poznan
Peking
Bukarest
Kecskemét
Tokyo
Niagara Falls (CDN)
Brüsszel
Brüsszel
Hungexpo
Helsinki
Madrid
Bécs
Bécs
Frankfurt
London
Bordeaux
Moszkva
Sinsheim (D)

December 04.
December 06.
Március 13-16.
Április 24-30.
Május 27-29.
Május 29 - 06. 11.
Szeptember 17-19.
Szeptember 23-28.
Október 27-30.

Sopron
F_ u.
vidéken
Lipcse
Düsseldorf
Stockholm
Düsseldorf
Shanghai
Köln
Amszterdam

PRINTEXPO

FÉLKÖVÉR KIEMELÉSSEL JELÖLTÜK, AMIT EGYESÜLETÜNK RENDEZ VAGY FONTOSNAK TARTUNK.

Egyesületünk hagyományosan részt vesz a hazai
szakkiállításon. Változatlan szándékunk, hogy
standunk a szakma kiemelkedô találkozóhelye
legyen, és emellett számtalan lehetôséget biztosítsunk tagjainknak és partnereinknek, hogy a

lehetô legtöbbet hozhassák ki a kiállításokból. Az
idén különös lehetôséget biztosít, hogy a Drupa
médiapartnerség keretében egyesületünk standján lesz elérhetô a Drupa hivatalos képviselete is.
Erre az alkalomra jelenik meg az idei Évkönyv!
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Programajánlatunkból

Papírfeldolgozó Napok
Graz/Zalaegerszeg

Nyomdaipari Karbantartók XXV. Találkozója

IFRA Expo szakmai utazás
Bécsbe

Tíz évvel ezelôtt született a
gondolat, hogy a papíripari
szakosztályunk fôleg a hullámpapírosoknak, dobozgyártóknak szóló önálló rendezvényt is
szervezzen, Papírfeldolgozó Napok címen. Az elsô alkalommal,
1977-ben, Nyíregyházán volt a
találkozó, és a létszám már akkor száz fô felett volt. Akkor
alakult ki a szisztéma is, hogy a
szakmai elôadásokat nagyon
hasznos gyakorlati ismereteket
nyújtó üzemlátogatásokkal egészítjük ki. Terveink idén is több
üzem megtekintésére és aktuális mûszaki és menedzsment
témákat feldolgozó, hasznos
szakmai elôadásokra kerül majd
sor szeptember közepén.
A program gerincét a hajlékonyfalú és a hullámtermék alapú
doboz jellegû csomagolások
gyártása adja, de szó lesz a keskenypályás flexótechnológiákról, a csomagolás anyagairól és
gyártási lehetôségeirôl és nem
kis mértékben a mindig aktuális
környezetvédelmi és energetikai összefüggésekrôl.
Az idén ismét ausztriai (Graz)
üzemlátogatásra kerül sor, de
természetesen a zalai üzemek is
várják majd a résztvevôket.
Az ausztriai üzemlátogatás idôigényessége, a különbuszok
kora reggeli indítása és az egész
napi feszített program miatt javasoljuk, hogy az idén ismételten három nap/két éjszakásra
tervezzék a részvételt.

A nyomdaipari termelés a kiemelkedôen eszközigényes tevékenységek közé tartozik, és
rengeteg múlik a berendezéseket üzembe helyezô, majd
azok üzembiztonságát folyamatosan biztosítani képes karbantartó szakembereken.
Létszámát tekintve nem nagy
csapat, de elkötelezettségük és
felkészültségük nagyon magas
színvonalú. Elsô önálló tematikájú összejövetelüket 1982ben tartották Debrecenben. Az
évek során a találkozó olyan
széles körûvé vált, hogy szükségessé vált egy segítô partner
bekapcsolódása a szervezésbe.
Az egyesület 1994-tôl kezdôdôen kapcsolódott be a szervezés technikai oldalának biztosításával.
Az idei találkozón természetesen mód lesz a számvetésre is,
de a jubileum inkább csak alkalom arra, hogy még gazdagabb
program álljon össze.
Ennek megfelelôen több külföldi elôadót is meghívtunk, hogy
ezen a csatornán keresztül is
segítsük a nyomdaipari karbantartás területén dolgozók bekapcsolódását a nemzetközi
szakmai életbe.
A fô szakmai bemutató a Petôfi
Nyomdában, a közelmúltban
bevezetett (TPM) új karbantartási rendszer és a hozzá kapcsolódó részletek, egészen a
szükséges humánpolitikai öszszefüggésekig.

Az idei IFRA Expo közeli helyszínre, Bécsbe vándorol.
A közelség miatt eredetileg csupán egynapos „kiruccanást” kívántunk szervezni, de a felmerült igények alapján kiegészítô
szakmai programmal gazdagított, tehát 2 éj/három napos
szakmai utazást szervezünk a
sajtó és a rotációs nyomtatási
technológiák éves nagy világtalálkozójára, amely például a
médiaipari átrendezôdés miatt
is egyre jelentôsebb szerepet
tölt be a profilban érdekelt kiadók, nyomdák és kapcsolódó
cégek életében.
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Ki Magyarország
legjobb nyomdai szakembere?

A www.magyarnyomdasz.hu
weboldalon életre hívott szakmai verseny I. fordulója a napokban fejezôdött be.
A szakmai verseny egyik fô célja, hogy ösztönözzük a nyomdász kollégákat a legfrissebb
technológiai tudás mindennapi használatára vagy éppen a
már háttérbe szoruló technológiák ismeretére.
A versenyre jelentkezôk száma
elérte a 70 fôt, ami mindenképpen elismerés számunkra is, hiszen nem számítottunk ilyen
nagyszámú résztvevôre.
Az egyéni indulókon kívül cégnévvel is indultak a versenyen,
ezek között megtalálhatók az
Offset Nyomda Zrt., Worldmark Kft., Jámbor és Társai Bt.,
Reálszisztéma Dabasi Nyomda
Zrt., CLB Packaging Kft., NKTrade Kft., Regál Nyomda.
Összesen 44 db megfejtés érkezett az I. fordulóban, amelyek
közül 5 db volt, amely elérte a
maximális 20 pontot.
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A tesztlapokon szerepeltek speciális kérdések is, ebbôl adódik
a viszonylag kevés maximális
pontszám, ilyenek voltak például a már történelmi ismereteknek számító mélynyomtatás
vagy a nyomdászat kialakulásának fontosabb évszámai mellett a szitanyomtatási technológia is.
Meglepôen kevés helyes válasz
született a Gally-típusú tégelysajtó mûködését illetôen, vagy
éppen a mélynyomtatásban
használatos Ballard-hártya eltávolíthatósága kérdésében.

Versenyünkben nem elsôsorban a lexikális tudás a fontos,
hanem a kutatómunka, melyet
a kérdések megválaszolása érdekében folytatnak a kollégák
a megjelölt forrásokban.
Mindenképpen elônyt kapnak
a különbözô szakmai elôadáson, továbbképzésen részt vevôk, hiszen az ott elhangzott
információk folyamatosan jelen vannak a kérdések között.
A maximális pontszámot elért
versenyzôk:
Dolmány Mihály
Kecskemét
Grünvald Zoltán
Budapest
Remete Kornél
Budapest
Sike János
Budapest
Szili József
Ajánlom ﬁgyelmükbe a letölthetô tesztlapokat, és versenyen kívül mindenki kipróbálhatja magát, hátha legközelebb Ön lesz a legjobb magyar
nyomdász?
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