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Nyomdász vándorgyûlés
Nyíregyháza, 2005. június 2-3.
Mottó: Az Unióban és tovább

A patinás Nyíregyháza és környéke az ország egyik legdinamikusabban fejlôdô régiója,
amely az ukrán és román határ
közelsége révén nem csak logisztikai, hanem az uniós intézményrendszer szempontjaiból
is nagyon felértékelôdik. A városban és környékén a nyomdaipar szinte minden ágazata
és termék-köre megtalálható.
Íves és rotációs, ofszet, flexo és
digitális nyomtató technológiák, a bankjegyeken kívül jóformán minden más termékkör és
a korábbi ATB, ma Meiji Rubber
Europe révén nemzetközileg is
jelentôs nyomdaipari anyaggyártás is folyik. A helyi nyomdászok bizakodóak, de félnek is
e híd szerep hatásaitól. Nem
mindegy, hogy csak piacteret
adunk a kelet-nyugati áruforgalomnak, vagy aktív szereplôi
leszünk e legperspektivikusabb
piacnak. A Nyíregyházán tizenöt éve megrendezésre kerülô és
egyre sikeresebb Kelet-Nyugat
Expo is errôl szól. Ezen, a helyi

kollégákkal karöltve, részvételi
lehetôséget kínálva tagjainak,
az egyesület is megjelenik.
Nyíregyháza az unióból kívül
rekedt szomszédoktól nézve a
nyugati világ kapuja, valóságos
„sengeni végvár”. A nyomdászok is igazi végvári vitézek: a
nyomtatásban közvetített kultúra védelmezôi. Szeretnénk az
idei vándorgyûlés programjával e végvári viadalokhoz segítséget adni. Ahogy egy menedzserképzô elsô óráin tanítják:
elébe menni a változásoknak!
Mindezeket valósággal megkoronázva Nyíregyháza olyan
egyedüli lehetôségeket is nyújt
(a sóstói múzeumfalu, a 24 hektáros tölgyerdôben, több mint
2500 állattal köztük a magyar
állatkertben elôször látható fehér tigrissel büszkélkedô Magyarország elsô állatparkja, stb.
és természetesen a gyógy- és
élményfürdôzés) amelyek nagy
csábítást jelentenek a vándorgyûlést követô – akár családi –
hétvége eltöltésére is.

A Vándorgyûlés programja:
JÚNIUS 02. CSÜTÖRTÖK

Délelôtt: Érkezés és
regisztráció Nyíregyházán
a Nypa-Flexo Kft. nél
Üzemlátogatási lehetôség
a Nypa-Flexo Kft-nél és/vagy
a Dunapack Rt.
Nyíregyházi gyárában)
Ebéd a szálláshelyeken
Délután: Plenáris ülés
Szakmai elôadások a Nyíregyházi Fôiskola Bessenyei
Aulájában
Este: Nyomdász baráti
találkozó, bankett
a Nyíregyházi Fôiskolán
JÚNIUS 03. PÉNTEK

Délelôtt: Üzemlátogatások –
szervezetten – Nyíregyházán:
Start Nyírségi Nyomda
Üzeme, COLOR PACK Rt.
OCÉ – Elektrolux digitális
nyomdaüzeme,
Meiji Rubber Europe Rt.
Ebéd, hazautazás vagy:
Délután: Látogatás a KeletNyugat Expo nyomdaipari
standján
Este: „Kelet-Nyugat bankett”
közös vacsora
Nyíregyháza-Sóstón
JÚNIUS 04. SZOMBAT

Hazautazás illetve további
fakultatív programok
A programok további részletei
a honlapon lesznek elérhetôek
(www.pnyme.hu)
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Könyvkötô szimpózium
Sarlóspuszta, 2005. március 24.

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.
HU ISSN 0479-480X
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,
2005. május

A hagyományosan nagy
érdeklôdéssel övezett könyvkötô-szimpóziumunk
házi-gazdája idén a Reálszisztéma Dabasi Nyomda
Rt. és a Keményfém Kft. volt.
A rendezvény elsô napján elôadások hangzottak el, majd az
esti bankett-vacsorán folytatódott a szakmai diskurzus. Másnap a Dabasi Nyomdában és a
Keményfém Kft.-nél tett üzemlátogatással zárult a szakmai
program.

Balogh Gyöngyi általános vezérigazgató-helyettes a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. bemutatásával kezdte az elôadások sorát. Nemcsak a nyomda
múltjáról és jelenérôl tájékoztatott, hanem az általuk képviselt
könyvpiaci szegmens helyzetét, lehetôségeit és a várható
nehézségeket is ismertette.
Faragó István, a Keményfém
Kft. ügyvezetô igazgatója mutatta be cégének tevékenységét. Szikszay Olivér, a nyomdaipari szakosztály titkára, majd
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Bujdos István szakosztályelnök
elnökletével zajlottak az elôadások.
Tóth György, a Pénzjegynyomda színeiben a kézi könyvmíves
szakma múltjáról, jelenérôl és
elôttünk álló jövôjérôl beszélt,
több tucat képpel szemléltetve
elôadását.
A délután egyik legérdekesebb
elôadását Mádi Lajos, a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt.
vezérigazgatója szolgáltatta a
publikumnak.

A feldolgozás egész világa címmel régi ismerôsünk, Anton
Bauer a Horizon GmbH termékeit ismertette. Faragó István
A könyvet is vágni kell címmel

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

tartott elôadást a vágókések
élettartamáról és minôségérôl.
A Frücht Design Kft. képviseletében Frücht Zoltán, a digitális nyomatok feldolgozásához
alkalmazható, saját gyártású
berendezésérôl beszélt a tôle
megszokott színes elôadásmódban. Ezt követôen Horeczki Ernô, a Müller-Martini Magyarország ügyvezetôje Aktuális apróságok a kötészet világában címmel tartott elôadást.
Végül az elôadások sorát az Oktatási körkép keretében, Szalai
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Sándor – Tótfalusi Kis Miklós
SZKI, Balogh Zoltán – START
Nyírségi Nyomda és Pásztorné
Géczi Krisztina – Táncsics Mihály Szakközépiskola – Bujdos
István – Veszprémi Nyomda értekezése zárta.

Bemutatott elôadóink: Balogh
Gyöngyi, Fürcht Zoltán, Faragó
István, Anton Bauer, Tóth György,
Horeczky Ernô és Mádi Lajos
láthatók a képeken.
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Környezetvédelmi szimpózium
Dunaújváros, 2005. május 4-5.

Széles Szilárd

Dr. Hornyák Margit

Nyári Lóránt

A Papír és nyomdaipari
környezetvédelem helyzete
címmel rendezett
egyesületünk szimpóziumot.
Szikla Zoltán, az egyesület elnöke nyitotta meg a rendezvényt, majd ezután Szôke András, a papíripari szakosztály elnöke a papír-, és egyéb energiafelhasználással kapcsolatos gondolatait osztotta meg, érdekes
statisztikákkal, információkkal
illusztrálva a téma fontosságát.
Széles Szilárd, a Dunacell Kft.
ügyvezetô igazgatója, mint házigazda bemutatta anyacégét
és tevékenységüket.
Dr. Hornyák Margit, a KvVM
Hulladékgazdálkodási és technológiai Fôosztályának vezetôje a hulladék gazdálkodásának
nyomda- és papíripari vonatkozásairól tartott elôadást. Az egyéves EU-s tapasztalatok alapján
optimistán látja a helyzetet, véleménye szerint nem vagyunk
elmaradásban. Az integrált környezeti terhelés stratégiai technológiák fejlesztését teszi szükségessé. A hulladékban nemcsak a veszélyt, az újrahasznosítás lehetôségét is látni kell.
KvVM Hulladékgazdálkodási és
technológiai fôosztályának ve-

zetô-helyettese Borsányi-Bodnár Levente az elmúlt években
nagy port kavart Környezetvédelmi termékdíj és környezetterhelési díj aktuális vonatkozásairól tartott elôadást. Viszkei
György, az Öko-Pannon Kht.
ügyvezetô igazgatója a hulladékhasznosítás lehetôségeit elemezte.
Az elsô nap végén Koszorús
Zoltán, a Dunapack Rt. környezetvédelmi vezetôje a dunaújvárosi cellulóz és papíripari
szennyvizek korszerû tisztítását ismertette. Elôadását gyakorlati bemutató követte.
A rendezvény elsô napja bankett-vacsorával zárult.
Május 5-én a szimpózium elôadásaira két szekcióban került
sor. A nyomdaipari szekcióban
elsôként a levegô tisztaságvédelmének nyomdaipari vonatkozásairól Szebellédi István, az
M-real Petôfi Nyomda Kft.-tôl
beszélt. A rendkívül tartalmas
és gyakorlati tanácsokban is
bôvelkedô elôadása jogszabályi követelmények, és a terhelési díj alakalmázásában nyújt
értékes segítséget.
Oldószer és egyéb nyomdaipari
légszennyezô anyagok csökken-

Dr. Horváth Csaba

Galli Miklós

Szôke András

Viszkei György
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Gampel Tamás

Szikla Zoltán

tési lehetôségei csôvégi megoldással címmel Dr. Horváth Csaba, Nyomda-Technika Kft. tartott prezentációt, amely során
máig megoldatlan probléma, a
brikettált papírpor újrahasznosítási lehetôsége is felmerült.
Tóth Zoltán, az M-real-Petôfi
Nyomdától egy már ismert, de
mégsem kellô mértékben elterjedt eljárásról, az IPA felhasználásának csökkentése technológiai megoldással címû elôadásában az eljárás alkalmazásának
gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal.
A szekció elôadásait Galli Miklós, Consact Kft. elôadása zárta,
amely Az ISO14001: 2004 szabvány módosításai az ISO 14001:
1996-hoz képest címmel, a napi
aktualitással rendelkezô szabványmódosításról, és az EMAS
követelményrendszerérôl szólt.
A cellulóz- és papíripari szekcióban elsôként Zsadányi Péter, a Krofta Víztechnológiai
Kft. ügyvezetô igazgatója a papíripar kör és szennyvízkezelési

lehetôségeirôl tartott elôadást.
Ezt követôen Gampel Tamás –
Siemens prezentálta az Ipari
szennyvízkezelés a papíriparban
címû elôadását.
Szennyvíztisztítás a papíriparban címmel Lorx Péter az Inwatech Kft. képviseletében
adott elô. A Siemens képviseletében másik munkatársuk,
Komm József részletes tájékoztatást adott a Siemens hajtások
és vezérlések címû elôadásában.
Ezt követôen Nyári Lóránt –
Kvaerner Power OY Környezetbarát BFB, CFB kazántechnológiákat ismertette.
Végül a szekció elôadásainak
sorát Marosy Géza és Polyák
Attila – KG Filter Kft. Zajtérképek készítésérôl és zajcsökkentési lehetôségekrôl címmel tartott elôadást.
A plenáris ülés Dr. Pauka Imre –
Golder Associates (Hungary)
Kft. BAT technológia papíripari
vonatkozású tömörítvényét ismertette.
F. V.

Borsányi-Bodnár Levente

Koszorús Zoltán

Szebellédi István

Zsadányi Péter

Dr. Pauka Imre
hírlevél 2005. MÁJUS
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Szimpózium felhívás
Flexo – töretlen fejlôdés minden vonalon

A zalaegerszegi flexo szimpózium nagyon sikeres volt,
és már ott körvonalazódott
a következô szimpózium
programja.
Ez most majd Szegeden, két
kiemelkedô teljesítményt nyújtó flexóüzem, az RR Kft és a
Szeged-Pack Kft. nyomdáinak a
megtekintéseivel válik idôszerûvé.
Az elmúlt idôszakban több
nemzetközi rendezvény (Birmingham, Düsseldorf, Stuttgart DFTA napok) is arról szólt,
hogy a flexó technológiák fejlôdése és térnyerése a nyomtatott termékek körében megállíthatatlanul folytatódik. A többi nyomtatási ágban tapasztalható recessziót vagy stagnálást
a flexósok alig érzik. Ebbôl viszont nem következhet, hogy
„ülünk a babérjainkon”.
Könnyebb a lendületet megtartani, mint újra gyorsulni. Ehhez
fog ötleteket, segítséget adni a
szegedi szimpózium.
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Helyszín:
Szeged (Hotel Forrás)
Idôpont:
2005. június 16-17.
(csütörtök-péntek)

JÚNIUS 17. PÉNTEK:

1000 – 1200 Üzemlátogatás
és szakmai bemutatók
az RR Nyomdában
1200 – 1300 Ebéd, hazautazás
JELENTKEZÉS AZ EGYESÜLET

Házigazda:
RR Nyomda Kft.,
Szeged Pack Kft.

TITKÁRSÁGÁN

A szimpózium
tervezett programja:
JÚNIUS 16. CSÜTÖRTÖK:

10.00 - 12.00 Regisztráció,
fakultatív ofszet nyomdalátogatási lehetôség
12.00 – 13.30 Ebéd
14.00 – 19.00 Szakmai
elôadások elsôsorban a nyomtathatóságról, gyártástechnológiai kérdésekrôl
és mûszaki újdonságokról.
20.00 - 01.00 Bankett, baráti
találkozó

tel.: 457 0633, fax: 202 0256,
mail: pnyme@mtesz.hu vagy
on line regisztráció
az egyesület honlapján
(www.pnyme.hu/rendezvények/eseménynaptár).
Jogi tagjaink képviselôi és az
egyesülettel tagsági viszonyban állók elônyt élveznek
a jelentkezések elfogadásánál.

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

Eseménynaptár

Idôpont
Május 20.
Május 25–28.
Május 26.
Június 2–3.
Június 16–17.
Szeptember 9.
Szeptember 15–16.
Szeptember 8–14.
Szeptember 21–25.
Szeptember 22–23.
Október 4.
Október 11–14.
November 10–11.
November 22.
December 2.
December 2.
December 6.

Helyszín
Kiskunhalas
Budapest, OSZK
Budapest
Nyíregyháza-Sóstó
Szeged
Budapest Fô u.
Mosonmagyaróvár
Chicago
Brüsszel
Szeged
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest

Rendezvény
Egyesületi Tanács ülése
Nemzetközi restaurátor konferencia
Pro Tipográfia díjátadás
Nyomdász Vándorgyûlés
Flexószimpózium
VB-ülés
Papírfeldolgozó napok
PRINT 05 szakmai utazás
LabelEXPO szakmai utazás
Nyomdaipari karbantartók országos találkozója
Fiatal diplomások fóruma
PRINTEXPO, BudatransPack, Promotion
Magyar Tudomány Napja
VB-ülés
VB-ülés
Egyesületi Tanács ülése
Nyugdíjas-találkozó

Boldog születésnapot!
NYOLCVANÖT ÉVES LETT DR. MORVAI SÁNDOR

Szakmai munkája elismeréseként többszörösen kitüntetett, ma
is aktív egyesületi tagunk. Egyesületi tevékenysége a Szakmai
kultúra fejlesztésért emlékplakettel (1972) és a Lengyel Lajosdíjjal (1998) került elismerésre.
Vegyészi oklevelét 1942-ben szerezte a Pázmány Péter Egyetemen, majd ezt követôen 1944-ben védte meg doktori diplomáját.
Tevékenysége során a csepeli cellulózgyár beindításának, a
dunaújvárosi szalmacellulózgyár, majd a dunaújvárosi papírgyár létrehozásának, továbbá a szolnoki papírgyár korszerûsítéssel párosuló fejlesztésének, beruházásának mûszaki irányítását végezte. Számos papíripari alapmû társszerzôje, fejezetírója – Papíripari kézikönyv, technikumi tankönyvek, A cellulózgyártás kémiája és technológiái, valamint több külföldi és
hazai folyóiratban közel hetven szakcikke jelent meg.
Születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntjük az egyesület és a tagság nevében Morvai urat!
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Morvai Sándor,
egyesületünk elsô fôtitkára
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Canon Concerto
kiállítás a Mûvészetek Palotájában
Látogatók és szervezôk egybehangzóan sikeresnek ítélték az
április 12-13-án a Mûvészetek
Palotájában megrendezett Canon Concerto üzleti kiállítást és
konferenciát.
A 2004. februárjában Frankfurtban, késôbb Stockholmban,
Milánóban és Londonban megtartott Canon Concerto budapesti eseménye minden korábbinál több elôzetes jelentkezôt
vonzott az online elérhetô háromnyelvû regisztrációs lapokon – de az utólagos statisztikák
is azt mutatják, hogy látogatók
számát tekintve is a budapesti
esemény viszi a pálmát, amelyen részt vett Hajime Tsuruoka, a Canon Europe, és Leo
Hauer, a Canon CEE elnöke.
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Április 12-én 2175 vendég, a
második napon 1198 (közülük
702 új) látogató kereste fel a
Mûvészetek Palotájában megtartott üzleti kiállítást, többségük a kilenc Mesterkurzusból
kettôt vagy hármat is meghallgatott. A Canon regionális és
hazai képviseleteinek delegáltjaival együtt összesen 3711 részvevôt számláltak a két nap alatt,
akik közül több mint 1800-an
külföldrôl – összesen 22 országból – érkeztek.
Kedden 9 óra után teltházzal
kezdôdött, másnap este szintén teltházzal ért véget a kétnapos rendezvény, amelynek során nyolc zónában mutatkozott be a Canon teljes európai
termék- és szolgáltatás-port-

fóliója. A Canon Europe és a
Canon Hungária közös szervezésében megvalósult budapesti
Concerto elsôsorban az üzleti
szféra számára kifejlesztett digitális irodai, nyomdai eszközökbôl válogatott kiállítással kívánt
áttekintést adni a jelenleg elérhetô termék- és szolgáltatáskínálatról, egy önálló zónában
pedig fôként a lakossági piacra
szánt különféle nyomtatók és
szkennerek, projektorok, fotóés videó-termékek kaptak bemutatási lehetôséget.
A kiállítás egyik vonzereje az
volt, hogy a multifunkciós nyomtató-másoló berendezésektôl a
nagyformátumú nyomtatókig,
a digitális fényképezôgépeken
és videokamerákon át a fotónyomtatókig minden bemutatott eszköz kipróbálható volt,
de a szoftverekkel támogatott
irodai munkafolyamatokat is
mûködés közben láthatták a
vendégek.

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

Interpack
Düsseldorf
Bezárta kapuit az Interpack
és már elkészültek az elsô
gyorsmérlegek…
Az már elôre sejthetô volt, hogy
a „világ elsô számú …” jelzôrôl
továbbra sem kell lemondani a
vásárszervezôknek.
Kiemelkedô kiállítói és fôleg látogatói érdeklôdés mellett, minden korábbi rekordot megdöntve élte önálló életét a kiállítás és zajlottak a kísérôrendezvények
106 országból érkezô összesen
176.032 látogató tekintette
meg a 2668 kiállítót. 2002-ben
ezek a számok: 103 országból
174.042 látogató volt.
A vásárnak jót tett az új csarnok
használatba vétele. Aki már járt
drupán vagy Interpackon az
elsô pillanatra úgy érezte, hogy
a vásár „kisebb” a korábban
megszokottnál, mert a szabad
területekrôl nagyrészt eltûntek
a sátrak, demo-kamionok, stb.
a 16.000 m2 új kiállítási terület
jóvoltából az idén szinte senki
nem szorult ki a pavilonokból.
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A nagy látogatottsághoz – a
drupán tapasztaltakkal összhangban – jelentôs mértékben
járult hozzá két nagy régió: a
távol-keleti – ausztrál-ázsiai régió (31.680 látogató) és az
újonnan csatlakozott EU tagországok – Magyarország nélkül. Ez utóbbihoz némi magyarázat: A kiállításon járva az
ázsiaiak tömeges jelenléte az
elsô pillanatban érzékelhetô.
Ha a fülünkön nincs állandóan
telefon, akkor viszont folyamatosan szláv nyelveken és a
többi volt KGST blokk orszá-

gainak nyelvén folyó beszélgetéseket hallhatunk a környezetünkben. Magyar szót alig.
Úgy tûnik az oroszok, csehek,
szlovákok, lengyelek, románok
és minden más náció szakembereinek fontosabb, hogy saját
szemével lássa mit vár el, és mit
fog nyújtani a világ az elkövetkezô években.
Fontosabb a kapcsolatépítés, a
tanulás, a maguk megmutatása, mint nekünk. Ennek hatását
három, öt vagy tíz év múlva
sajnálatosan és közvetlenül is
fogjuk tapasztalni.
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Officexpo
Budapest, 2005. április 21-23.

A SYMA Rendezvénycsarnokban 2005. április 21-23.
között került megrendezésre
az Officexpo.
A szervezôk jóvoltából a Magyar Grafika kiállítóként is részt
vehetett az eseményen. Sok tekintetben felülmúlta a hazai
szakvásárokat a rendezvény.
A látogatók és a kiállítók számára egyaránt komfortos körülményeket biztosító kiállítás
kísérôprogramokkal is színesebbé tette a vásárt. A Veszprémi Egyetem Gazdaságtudományi Karának kihelyezett Bürotika

Elôadásán nemcsak az iskola
hallgatói, hanem a kiállítás látogatói is részt vehettek. Jó ötlet a Kreatív Sarok, ahol kipróbálhatja... Kreatív Fórum, ahol
nézheti... és a Mesterek Asztala,
ahol a mesterek 3 napig alkotnak ; emberközelivé tette kínált
termékeket, hasonlóra a nyomdaiparban is biztosan lenne érdeklôdés. Ugyanakkor jólesô
volt nyugtázni, hogy a januári
CreativWien kiállítás újdonságai nálunk is teljes választékban
felvonultak.
F.V.

DataPrint
Linz, 2005. április 5-8.

Képek a DataPrint kiállításáról
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Nemzetközi nyomdatechnika,
nyomdai elôkészítés és digitális
termelés szakvásár a Design
Center Linz kiállítási csarnokban. Az elôzô kiállítást is közel
6000 szakmai látogató tekintette meg. A megcélzott országok: Ausztria, Németország,
Olaszország, Svájc, Csehország,
Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország szakemberei több mint 100 kiállító (belföldi: 79, külföldi: 21) által bemutatott gépeket, eljárásokat
és szoftvereket láthattak. A
viszonylag kis alapterületô kiállítási csarnokban jól áttekinthetôen, szellôsen berendezett
standokon többségben voltak
a digitális nyomtatás gyors elô-

retörését szemléltetni kívánó
cégek (KonicaMinolta, Xerox,
OCÉ, Kodak, HP, IBM stb.). A
rendezvény mérete és súlya a
szakvásárok sorában behatárolta a kiállítók összetételét és a
kiállított gépparkot.
A digitális nyomulás, egyre gyorsabb, egyre jobb minôségû,
egyre sokoldalúbb vagy egyre
speciálisabb gépek, igen jó festékekkel, a felhasználható nyomathordozók sora bôvül (mindenféle papír, mûanyag, fóliák,
kreatív anyagok) viszont a szervizköltségek és a gépek magas
ára miatt még mindig gyorsabb a technikai-mûszaki elavulás ideje, mint a megtérülési
idô.
Lendvai László

PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

LabelExpo
Brüsszel, 2005. szeptember 21-24.

A LabelEXPO a hagyományos
és újszerû címkéknek, árukísérô
matricáknak, stb. és ezek tervezését, gyártását szolgáló berendezéseknek, technológiáknak, továbbá a termékcsoporthoz kötôdô áruforgalmi, logisztikai megoldásoknak a rendszeres seregszemléje. Európa legnagyobb és hatását tekintve
világméretû, ilyen profilú szakkiállítása. Nem véletlen, hogy a
kiállításnak nagyon stabil törzsközönsége alakult ki.
A mûszaki megoldások gyors
amortizációja, az egyre többet
tudó és több funkciót is „egy
mûszaki egységbe” sûrítô (vegyes technológiákat alkalmazó) berendezések kínálata alig
követhetô. A reklám- és marketingipar elvárásai egyre újabb
alapanyagok használatbavételét és funkcióknak való megfelelést követelnek a címkéktôl,
illetve azok gyártóitól is.
A vonalkódot trónjáról ledönteni készülô rádiófrekvenciás
azonosítás is leghamarabb, és
leginkább a címkéket, mint termékkört fogja érinteni.
Mindezen igényeknek megfelelni, – az Unión belülre kerülve
– a termékek tényleges szabad
áramlását megtapasztalva továbbra is versenyképesnek maradni, ez az a kihívás, amely miatt a LabelExpo-t nem lehet kihagyni! Egyesületünk az utazás
megszervezésével segíti a szakmai érdeklôdôket.

hírlevél 2005. MÁJUS

Idôpont:
2005. szeptember 21–25.
(5 nap, 4 éjszaka)
Utazás:
Menetrend szerinti közvetlen
MALÉV-járattal.
Szállás:
Hotel Mozart***
Brüsszel belvárosában,
közvetlen a Grand Place mellett
www.hotel-mozart.be
Program
1. NAP

(szeptember 21., szerda)
Utazás Brüsszelbe, transzfer
a szállodába, közben félnapos
autóbuszos városnézés.
2. NAP

(szeptember 22., csütörtök)
Egyéni szakmai program
a LabelExpo-n.
3–4. NAP

Részvételi díj, irányár:
kb. 200–210 eFt/fô + áfa
+ repülôtéri illeték.
Elôlegfizetés:
2005. június 1-jéig kb. 35%.

(szeptember 23–24.,
péntek–szombat)
Egyéni szakmai program
a LabelExpo-n, illetve fakultatív programlehetôség
5. NAP

(szeptember 25., vasárnap)
A) Egyéni szakmai program
a LabelExpo-n
vagy
B) Utazás Antwerpenbe, látogatás a nyomdászmúzeumba,
transzfer a repülôtérre.
A fakultatívprogram-lehetôségeket késôbb tudjuk megadni.
Egyéni kívánságokat is figyelembe tudunk venni.
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Egyesületünkben folyamatosan
megvásárolható szakmai kiadványok
Szilágyi Tamás: 100 éves az ofszetnyomtatás
(Ajándék nyomdászattörténeti térképpel)

2940 Ft

Dr. Kovács Gyula: Ofszetmester
Szalai Sándor: Nagyüzemi könyvgyártás
Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés 1.
Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés 2. (szöveg)
Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés 3. (illusztráció)
Énekes Ferenc: Kiadványszerkesztés 4. (nyomtatás)
A raszterhenger szerepe a minõségi flexónyomtatásban
Flexónyomtatási ismeretek
Sárközi Róbert: Grafikai technikák
Garai Péter: Nyomdászszemmel a WINWORD-rõl
Duklai József-Garai Péter: Ismerkedés a nyomdászattal
Scripta Manent - A papír és könyvrestaurálás mûhelytitkai
Szántó Tibor emlékkönyv
Zala Tibor: A grafika története
Nagy Nyomdakönyv
Millenniumi nyomdász térkép (ívben vagy hajtogatva)
A feltüntetett árak 5% áfát tartalmaznak.
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600
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