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Századfordulós nyomtatófórum
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A nyomdaipari szakosztály következô szimpóziumát az ofszetnyomtatás századik születésnapjának apropóján a számvetésnek szenteljük.
W Rubel szabadalmának elsô
hetven-hetvenöt éve a magasnyomtatás árnyékában telt. Az
utóbbi huszonöt-harminc év
viszont fantasztikus fejlesztést
produkált, napjainkra a nyomdászkodás vezetô technológiájává vált. Alkalmazása rendkívüli tömegû és jó minôségû
nyomtatvány elôállítását teszi
lehetôvé. Ugyanakkor sose látott kihívásokat jelentenek a feltörekvô új technológiák, a flexó- és a digitális nyomtatás, az
internet, a globalizáció, a környezetvédelmi kérdések.
Várjuk a kollégákat, akik kicsit
is bizonytalanok, több forrásból szeretnének tájékozódni.
Nekik szólnak az elôadások az
aktuális problémákról, a legkorszerûbb anyagok és mûszaki megoldások használati
értékeirôl.
Az elôadások után alkalom lesz
a résztvevôknek elmondani tapasztalataikat, véleményüket.
Helyszín
Békéscsaba, Gyula, Erkel szálló

A rendezvény programja:
JANUÁR 27., CSÜTÖRTÖK

10.00–12.00 Üzemlátogatási
lehetôség Békéscsabán, a Kner
Nyomdában
(Csomagolóanyag-gyártás,
Íves ofszet technológia)
11.00–13.00 Regisztráció
Gyulán, az Erkel szállóban
12.30–14.00 Ebéd
14.00–19.00 Szakmai elôadások Gyulán, az Erkel szállóban a
nyomtatás múltjáról, jelenérôl
és remélt jövôjérôl
20.30– Centenáriumi bankett,
baráti találkozó
JANUÁR 28., PÉNTEK

10.00–12.00 Üzemlátogatás
Gyulán, a Dürer Nyomdában
(Könyvprofil, íves ofszet technológia) és a P-C Royal Nyom-

dában. (Címkeprofil, keskenypályás flexótechnológia)
12.30–14.00 Ebéd
Hazautazás
Az egyesület egyéni tagjai,
valamint nyugdíjas nyomdászok és diákok a csütörtök
délutáni szakmai elôadásokon
– 14.00 és 19.00 óra között –
ingyenesen vehetnek részt.
A rendezvényhez kapcsolódó
kisebb kiállítás, termékbemutató stb. jogi tagjainknak ingyenes. Más cégeknek 30 eFt
+ áfadíjat számlázunk.
A résztvevôknek szánt prospektusok, szóróanyagok, reklámtermékek stb. terjesztése
elôre bejelentve és egyeztetett
módon minden cég számára
ingyenes.
Jelentkezési határidô:
AZONNAL.

Részvételi díjak
Teljes program Csak az 1. nap* Csak bankett Csak a 2. nap**
TELJES ÁRÚ RÉSZVÉTELI DÍJ

29 500 Ft

21 000 Ft

8000 Ft

5000 Ft

KEDVEZMÉNYES RÉSZVÉTELI DÍJAK

Jogi tagjaink képviselôinek
22 000 Ft
13 000 Ft
5000 Ft
Sajtó képviselôinek***
5000 Ft
100 Ft
–
PNYME egyéni tagjainak és diákoknak****
17 000 Ft
8000 Ft
5000 Ft

–
–
–

Szállásdíjak
Idôpont
2004. január 27–28.
(csütörtök–péntek)
Házigazda
Kner Nyomda Békéscsaba,
Dürer Nyomda,
P-C Royal Nyomda
hírlevél 2004. DECEMBER

Szállásdíj reggelivel / fô 6500 Ft/fô Egyágyas felár 3500 Ft/fô
Az árak az áfát nem tartalmazzák.
* A banketten már nem vesz részt.
** Ebéd nélkül.
*** Elôzetes akkreditációval és a
megjelent sajtóanyag utólagos rendelkezésünkre bocsátásával.
**** Legalább egyéves egyesületi

tagság esetén, ha a számlát a tag
nevére állítjuk ki.
A részvételi díjak az étkezések utáni
reprezentációs adóterheket is tartalmazzák, így Önöket sem bejelentési, sem adófizetési kötelezettség nem terheli!
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Kedves Nyugdíjas Egyesületi Tagunk!
Hagyományos karácsony elôtti nyugdíjastalálkozónkat idén is megrendezzük. Szeretettel várjuk december 7-én, a Fô utca 68-
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ban. Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a 457-0633-as telefonszámon vagy levélben: 1027 Budapest, Fô utca 68. vagy e-mailben a pnyme@mtesz.hu címen.
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Felhívás!
Ausztriai sí, snowboard bajnokság

A Tipográfia Testedzô Egyesület csatlakozik az Ausztriában
rendezendô III. K2–Kupa Sí és
Snowboard Bajnoksághoz és a
Média Kupához.
Ezen a versenyen külön Tipográﬁa Kupát is hirdetünk. Erre
várjuk azok jelentkezését, akik
szeretnek síelni, de várjuk azokat is, akik most akarnak megismerkedni ezzel a szép sporttal.
A verseny és rendezvény idôpontja: 2005. január 7–8–9.
Helyszíne: Planneralm – Steiermark (Ausztria)
A verseny neme
Sí: amatôr felnôttek és gyerekek egyfutamos óriás-mûlesiklása.
Snowboard: amatôr gyerekek
és felnôttek egyfutamos óriás
mûlesiklása.

A verseny teljes programja
2005. JANUÁR 7., PÉNTEK

Snowboard óriás-mûlesiklás
amatôröknek és versenyzôknek
+ freestyle edzés
Tervezett rajt: 10.00
2005. JANUÁR 8., SZOMBAT

amatôrök tervezett rajt: 10.30
(gyermekpálya is)
Eredményhirdetés:19.00 (sí),
20.30 (snowboard)
Party: 21.30-tól (Közös eredményhirdetés)
III. K2–Média–Tipográfia Kupa)
22.00 Fáklyás sízés és snowboardozás
Nevezési határidô
2004. december 21-éig
Díjazás
I–III. helyezett – serleg és érem.
Szálláslehetôség
◆ Kétszemélyes apartman:
17 850 forinttól
◆ Ötszemélyes apartman:
63 550 forintig
◆ Svédasztalos félpanzió:
35 700 Ft-tól 39 900 Ft-ig/fô
2 éjszakára

◆ Szállás félpanzióval:
27 900 Ft/fô/2 éjszaka
◆ Ifjúsági ház, félpanzióval:
23 900 Ft/fô/2 éjszaka
A szállásárakat 255 Ft/e árig
tudjuk garantálni.
Kedvezményes síbérlet
(2 napra)
◆ gyermek: 21,50
◆ ifjúsági: 39,50
◆ felnôtt: 41,00
◆ senior: 39,50
A Tipográfia-program nevezési
és szervezési költsége:
12 000 Ft.
A felmerült költségekrôl a
számlát a Tipográfia Testedzô
Egyesület állítja ki.
Jelentkezés és részletes tájékoztatás a Tipográfia TE-nél a 3172303 telefonszámon, valamint
faxon: 266-0028 és e-mailen:
tipografiatestedzo@axelero.hu
Göbölyös Lászlóné
ügyvezetô elnök

Egyesületünk pályázatot hirdet
a LEGSZEBB TÉLI FELVÉTELEIM címre,
amellyel egyéves elôﬁzetést lehet
nyerni a Magyar Graﬁkára.
A pályázaton csak a rendezvényen
készült fotókat fogadjuk el.
Beküldési határidô: 2005. január 14

hírlevél 2004. DECEMBER
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CtP a Drupa tükrében
PrePress-szimpózium, Gyôr

Élénk érdeklôdéssel, a hallgatóság aktív részvételével kísért rendezvényünk október 21–22-én
került megrendezésre Gyôrben,
a Hotel Rába tükörtermében.
A rendezvény házigazdái a Széchenyi Nyomda és a LAPCOM
Nyomda Kft. volt. Nemere
Zsolt (Széchenyi Nyomda) és
Eszes József (LAPCOM) röviden
bemutatták az általuk képviselt
nyomda tevékenységét, majd a
szakmai
elôadások
következtek.
Az elsô elôadásblokkban Irányt
változtat-e a CtP? címmel Keresztes Tamás, a Bauer + Bauer
Hungária Kft. munkatársa, Miklós Árpád, a GMN-Pest RepróA szimpózium elôadói: Keresztes
Tamás, Nemere Zsolt, Bujdos
István; lejjebb: Tóth Árpád és
Turányi Károly; valamint Tóth
Zoltán és Miklós Árpád.
Balra a szimpózium résztvevôinek
népes csoportja.
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stúdió Kft. vezetôje és Tóth
Imre, a Press Print Kft. képviselôje fejtette ki nézeteit.
A CtP-lemezekrôl címmel Turányi Károly, a Jura Trade Kft.-tôl
és Vukán Péter, a Zalai Nyomda
Rt.-tôl tartott elôadást.
Az ECRM költséghatékony síkágyas CtP-megoldásait Kamarás
Péter tolmácsolásával Girolama Binetti (ECRM) népszerûsítette .
CtP-beruházások a felhasználó
szemével címmel Molnár Szabolcs, az Agfa Hungária képviseletében adott elô, majd Tóth
Zoltán, az Aduprint ügyvezetôje számolt be tapasztalatairól.
A délután legélvezetesebb elôadása a Vince András (Heidelberg Mo.) és Bujdos István
(Veszprémi Nyomda Rt.) páros
nevével jegyzett CtP-rendszer
gyakorlati tapasztalatai egy
rotációs nyomdában.
Végezetül, de nem utolsósorban Tóth Árpád, az EPS-Team
Kft. képviseletében A digitális
proof új korszaka címmel tartott
érdekfeszítô elôadást.
A résztvevôk az elôadásokkal
kapcsolatosan élénk eszmecserét folytattak, sôt egyes elôadókhoz külön kérdéseket is
intézett a szakmai érdeklôdéstôl fûtött hallgatóság.
F. V.

hírlevél 2004. DECEMBER
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Flexó-szimpózium
Zalaegerszeg

Amíg a nyomat a nyomathordozóra kerül… címmel egyesületünk egyik legsikeresebb, a
vándorgyûlés után a legnagyobb résztvevôszámmal büszkélkedô rendezvényére került
sor október 28–29-én, Zalaegerszegen. Az elôadások színhelye az Aranybárány Hotel
volt, ahol az esti banketten a
csaknem kétszáz fô résztvevô
megbeszélhette az elôadáson
hallottakat.
A nagysikerû rendezvényt Szikszay Olivér, a nyomdaipari szakosztály titkára nyitotta meg.
A két házigazda nyomda képviseletében Weisz Gyula termelésvezetô (Helikon Nyomda) és
Czirkl György vezérigazgató
(Zalai Nyomda) köszöntötték a
résztvevôket, és röviden ismertették az általuk képviselt nyomda tevékenységét.
A rendezvény nemcsak a résztvevôk számával magasodott ki
a szakmai események sorából,
az elôadások színvonala és a

külföldi elôadók száma is figyelemre méltó volt.
Petr Blasko a Flexibilis csomagolóanyag-nyomtatás és az UVtechnológia címû elôadásával a
Soma Engineeringet képviselte.
MARK ANDY és COMCO nyomógépek témában Elmar Zanforlin érdemelte ki a hallgatóság
figyelmét.
Professzionális tisztítás a flexóban címmel a Flexoclean jeles
képviselôje, Hohn Dorland, elôadásában rávilágított a megfelelô tisztítás fontosságára a flexónyomtatásnál.
Rafael Doblas a Chimigraf Iberica, S. L. cégtôl a Chimigraf
alkoholos festékekrôl tartott
elôadást.
Már a flexónyomtatás konkurenciájaként is felbukkant a digitális nyomtatás. A Drupán is
bemutatott HP Indigó-újdonságokat ismertette részletesen
Christian Menegon, a HP Indigó képviselôje.
Kulcs a biztonsághoz címmel a

Néhányan a rendezvény elôadói
közül, és a hallgatóság…
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Tesa AG. kliséragasztóit ismertette Günter Kern úr.
Petrényi Zoltán, a Hoffmann
Kft. munkatársa Innovatív megoldások raszterhengerre címmel
az aniloxhengerek jelenét és
jövôjét mutatta be.
UV-festékek Sericol módra címmel Ian Isherwood a Sericol
Márka Kft. képviseletében prezentált.
Devics József és Hujder Zoltán,
az ISM Kft.-tôl AKL: kerek formában gondolkodunk címmel a
sleeve-ek alkalmazásának távlati lehetôségeirôl és elônyeirôl
beszélt.
Dr. Horváth Csaba, a Nyomdatechnika flexóüzemekben al-
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kalmazott légtechnikai és levegôtisztasági megoldásait ismertette.
Barcsikné Onhausz Valéria, a
Logipack Kft. munkatársa a hullámkarton-nyomtatáshoz alkalmazott BOBST -megoldásokat
bemutató videofilm prezentációjával színesítette a délutánt.
Vince András, a Heidelberg Magyarország Kft.-tôl a flexónyomtatók részére kifejlesztett
megoldásaikat mutatta be.
Végezetül Békési Ernô és Varga
Kornél, a Harsona Fólia-Print
Kft. felelôs vezetôi beszéltek elért eredményeikrôl Flexónyomtatás mélynyomtatás színvonalon címmel.
F. V.
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Küldöttközgyûlés
Budapest, 2004. november 11.

A közgyûlés résztvevôi a napirendi
pontokat jóváhagyták.
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A Papír- és Nyomdaipari Egyesület közgyûlése a Dunapack
Hullámtermék Gyárában tett
üzemlátogatással kezdôdött.
Dr. Szikla Zoltán, az egyesület
elnöke tartott megnyitóbeszédet, melyben a házigazda tagvállalat rövid bemutatása után
üdvözölte a közgyûlés résztvevôit, majd egyperces néma
felállással emlékeztünk meg az
elmúlt közgyûlés óta elhunyt
tagokról: dr. Erdélyi Józsefrôl,
Ferwagner Antalnéról, Hanuszek Béláról és Stahl Endrérôl
A közgyûlés 37 fôtôl határozatképes, jelen volt 49 fô.
A Papíripari tisztújításhoz a
küldöttek száma öszesen 22 fô,
jelen volt 18 fô.
A küldöttek a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.
A restaurátor szakosztály vezetésében a lemondások miatt
változások következtek be.
Ezt követôen Értekes András
tagunk beszámolóját hallhattuk a külföldi szakmai továbbképzés tanulságairól.

1. NAPIRENDI PONT

A küldöttközgyûlés a 2002–
2004 közötti idôszakról szóló
beszámolót, Fábián Endre elnök és Pesti Sándor ügyvezetô
igazgató elôterjesztését, a szóbeli kiegészítésekkel és a válaszokkal együtt elfogadta.
2. NAPIRENDI PONT

A küldöttközgyûlés az ellenôrzô bizottság beszámolóját, melyet Bálint Csaba terjesztett elô,
tudomásul vette, és egyhangúlag elfogadta.
3. NAPIRENDI PONT

A küldöttközgyûlés a következô
tisztségeknél bekövetkezett személyi változásokat jóváhagyólag tudomásul vette, és egyhangúlag megszavazta:
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EB tagok között Csillag Ildikó
helyére Miseje Attila került.
A szakosztályok vezetôi
Restaurátor szakosztály elnöke:
Csillag Ildikó
Restaurátor szakosztály titkára:
Puskás Katalin
Papíripari szakosztály elnöke:
Szôke András

Három fô részére oklevél, amely
a restaurátor szakosztály 2004.
december 8-ai ülésén kerül átadásra:
◆ Gulyás Gábor
◆ P. Holl Adrienn
◆ Puskás Katalin
Pénzjutalomban tizenhét fô részesült.

4. NAPIRENDI PONT

A kitüntetések átadására került
sor. Elôterjesztô: Balog Miklós
DB-elnök
Egyesületi kitüntetések
LENGYEL LAJOS-DÍJ

◆ Dr. Horváth Csaba
◆ Kuminka József
◆ Orosz Katalin
◆ Strauber Károly
◆ Tóth György
FÖLDI LÁSZLÓ-DÍJ

◆ Timkó György
◆ Zsoldos Benô
Képeinken a hozzászólók közül:
Pesti Sándor, Fábián Endre, Bálint
Csaba (balra) valamint dr. Szikla
Zoltán, Balog Miklós és Értekes
András (fent).
A kitüntetettek rövid
bemutatására a következô
oldalakon kerül sor…

hírlevél 2004. DECEMBER
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Kitüntetettjeink…
a díjátadáson

Lengyel Lajos-díj
DR. HORVÁTH CSABA

1988 óta egyesületi tag. 1977-tôl az Alföldi Nyomda karbantartó
üzemének vezetôje volt, 1991-tôl a Nyomda-Technika Kft. ügyvezetô igazgatója. Rendszeresen publikál szakmai újságokban,
húsz éve szervezi a karbantartók szimpóziumát. Állandó résztvevôje a szakmai rendezvényeknek, melyeken elôadásokat is tart.
A nyomdaipari karbantartás szívügye, ehhez kapcsolódóan doktori címet szerzett, és ugyanabban a témában oktat a fôiskolán és
az egyetemen.
KUMINKA JÓZSEF

1960-ban lépett be az egyesületbe, ami egybe esett pályafutásának kezdetével a Dunaújvárosi Papírgyárnál. A szalmacellulózgyár létesítésével kezdte, majd a papírgyártásnál dolgozott végül
tevékenységét a papírfeldolgozásban, a hullámtermék-gyár vezetôjeként fejezte be. 1996-tól nyolc évet töltött el a papírszakosztály elnökeként. A papírszakosztály sikeres rendezvényei, a Fehérmíves napok és a Papírfeldolgozó napok megszervezése Kuminka
József nevéhez kötôdnek. Jóvoltából a rendezvények megfelelô
szponzori háttérrel rendelkeznek, ami biztosítja a kedvezményes
részvételt a hallgatóságnak. A papíripari szakosztály közösségének
mindig tagja marad, a szakosztály továbbra is számít az egyesületi
életben való részvételére.
OROSZ KATALIN

1991 óta dolgozik a Magyar Országos Levéltárban. Kezdetben
könyvkötôként, majd 1996-tól restaurátorként. Fô feladata a levéltári iratok, térképek, könyvek, pecsétek restaurálása. Tevékenységi
körébe tartozik az állományvédelmi és restaurálási szaktanácsadás
és szakfelügyelet is. Oktat a MOL által szervezett segédlevéltáros
és levéltári asszisztens-képzésben, szakmai gyakorlatot vezet az
ELTE levéltár szakos hallgatóinak, és a Magyar Képzômûvészeti
Egyetem tárgyrestaurátor szakán. A Mûszaki Egyesületbe 1991ben lépett be. Egy ciklusban (1998–2002 között) a Restaurátor
Szakosztály titkára, majd két és fél éven át elnöke volt. Ezekben a
funkciókban szervezte és irányította a szakosztály tevékenységét,
gondoskodott a szakmai programok színvonalas lebonyolításáról.
Érdekesebb munkáiról, hazai és külföldi tanulmányútjairól és a
konferenciákról rendszeresen beszámol a restaurálási szaksajtóban. Tapasztalatait megosztja kollégáival, a külföldön látott és tanult új restaurálási és állományvédelmi módszerekrôl a Restaurátor Szakosztály szakmai összejövetelein szívesen tart elôadásokat.
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A pillanat öröme tükrözôdik
kitüntetettjeink arcán…
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STRAUBER KÁROLY

vegyészmérnök, 1963 óta tagja egyesületünknek. Negyven éven
át Dunaújvárosban dolgozott a Cellulózgyárban, az Írónyomó
Papírgyárban, majd a Hullámvertikum indulása után a DH gyártásvezetôjeként. Hosszabb idôn keresztül vezette a beruházási
osztályt. Nyugdíjasként a Neusiedler beruházásait segíti. A Mûszaki Egyesület dunaújvárosi üzemi szervezetének meghatározó
tagjaként tevékenyen vett részt a fiatal mérnökök mentorálásában, szakmai fórumok vezetésében. Aktív elôadóként és szervezôként, két cikluson át az üzemi szervezet elnökeként irányította
az egyesületi munkát. A Lengyel Lajos-díj a negyvenéves munka
elismerését jelenti.
TÓTH GYÖRGY

könyvkötôként kezdett dolgozni, majd elvégezte a Könnyûipari
Mûszaki Fôiskolát. A szakközépiskolában gyakorlati oktatóként,
tanárként, majd mûszaki igazgatóhelyettesként dolgozott. Jelenleg a Pénzjegynyomda kötészetének vezetôje. 1975 óta egyesületi
tag. Aktív résztvevôje a Jáni István könyvkötôkörnek. Mûszaki
egyesületünk munkájában is tevékenyen részt vesz, szívesen vállal
elôadásokat, közremûködik a szervezésben.

Földi László-díj
TIMKÓ GYÖRGY

szakmánk múltjának ápolásában elhivatott, gondos alapossággal,
precíz kutatómunkával összegyûjtött, információkkal tûzdelt szakmatörténeti írásai színesítik a Magyar Grafikát. A cikkíráson túl
számos szakmatörténettel foglalkozó írás, könyv került ki a keze
alól, ami egyesületünk hírnevét öregbíti.
ZSOLDOS BENÔ

évtizedek óta fáradhatatlanul írja értékes szakmai cikkeit a papírés csomagolóanyag-ipar aktuális mûszaki, szabványosítási, valamint humánerôforrással kapcsolatos kérdéseirôl.
Legfontosabb újabb témái:
◆ új vállalati stratégiai cél a 21. században a tanulás,
◆ vállalati kultúra mint az emberi erôforrás managementrésze,
◆ a hullámpapírlemez komponenseinek hatása a lemez élszilárdságára.

hírlevél 2004. DECEMBER
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Megemlékezés

2004. november 3-án 9 órakor megemlékezô koszorúzást tartottak a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Tudományos Egyesületek Szövetsége II., Fô utca 68. alatti Tudás Háza
bejáratánál.
Koszorút helyezett el:
◆ A Magyar Tudományos Akadémia és a Bolyai János Alapítvány
nevében Meskó Attila fôtitkárhelyettes és Halász Béla elnök
◆ A Magyar Szabadalmi Hivatal és a MTESZ nevében Bendzsel
Miklós elnök és Kósz Ágota fôigazgató
◆ Az NKTH és a Bay Zoltán Alapítvány nevében Zsigmond Attila
fôosztályvezetô és Nagy Ferenc elnök

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 szerkesztésért felelôs
az egyesület ügyvezetôje
Telefon: 457 0633
Honlap: www.pnyme.hu
E-mail: pnyme@mtesz.hu
Felelôs kiadó: az egyesület fôtitkára
Megjelent 3000 példányban,
2004. december
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PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI MÛSZAKI EGYESÜLET

Ismerkedjen meg egy vállalattal, amely már létezésének első
napján több mint 208 éves múltra tekint vissza.

Neusiedler mostantól úgy ismert, mint
Mondi Business Paper.

A minőségi irodai kommunikációs papírok vezető és innovatív
gyártójaként ismert Neusiedler életében egy új fejezet kezdődik.
Az ÉVSZÁZADOK alatt megszerzett know-how mellett csak a név változik, a jövőkép azonban továbbra is ugyanaz: Pushing the Limits
az irodai papírok területén.

Látogassa meg honlapunkat: www.mondibp.com

