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A nyomtatott termék a maradandóság része

Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

Már most szólunk!
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AKARATA ELLENÉRE…
Kata barátnôm egyik kedvenc mondása, mely szerint „akarata ellenére senkit nem lehet
boldoggá tenni”, mostanában elgondolkodtatott. Mert noha úgy tûnik, kétség sem fér
igazságához, ám ezzel együtt felmerül a kérdés, hogy nem kell-e mégis megpróbálni, tovább
próbálkozni. Ezt a megállapítást ugye akkor szoktuk mondani valakinek vagy valakirôl, ha
valaminek a jóságáról, elônyérôl akarjuk meggyôzni, ám az illetô az istenért sem akarja
elfogadni, elhinni, vagy éppen élni a hallottakkal. Lepereg róla, mint a falra hányt borsó.
Az ember ilyenkor rendszerint ránt egyet a vállán – ha nem, hát nem! –, konstatálja a
fentebb idézett mondás igazságát, majd megy tovább a maga útján.
Vagy nem! És a gyôzködést sem adja fel, mert mélységesen hisz abban, hogy aminek kapcsán
„erôsködik”, az a másik javát szolgálja, és az illetô csak azért áll ellent, mert esetleg még
nem ismerte fel a dolog elônyét, igazságát. De ha kellô kitartással kapacitálja, ajánlja,
mondja, akkor talán eljön a „megvilágosodás” pillanata nála is, ráébred, hogy nem önös
érdekek állnak a „boldoggá tenni akarás” mögött, hanem érte, az ô érdekében szólítják meg.
Pontosan ez a helyzet az ágazat szakmai rendezvényeinek kapcsán is: az ágazat két
szervezete – az egyesület és a szövetség – rendre olyan programokat, szakmai
szimpóziumokat, gazdasági és menedzserkonferenciákat, illetve kiállítási lehetôséget szervez,
amelyek az iparág valamennyi szereplôjének javára válik, javára válna. Ennek ellenére,
egyre kevesebben vesznek részt rajtuk. Ugyanakkor egyre gyakrabban jelentkeznek és
fogalmazódnak meg az olyan jellegû gondok és problémák, amelyeket kizárólag közösen
lehetne és kellene megoldani. Olyan közös dolgaink vannak, amelyeknek nem megoldása,
valamennyi céget egyesével érinthet kisebb-nagyobb mértékben kedvezôtlenül, de hogy
valamilyen szinten nehézséget okoz nála, az egészen biztos. A szervezetek által megteremtett
fórumok kitûnô lehetôséget, lehetôségeket biztosítanak arra, hogy közösen lépjünk
mindabban, ami egyébként egyénileg érdekünk. Van, vannak olyanok, akik már felismerték
ezt, és ôk azok, akik nem adják fel, mondják és mondják, bizonyos szinten sulykolják, hogy
mire miért van szükség, minek mi az értelme, miért érdemes ezt vagy azt csinálni, ide vagy
oda tartozni. Hogy úgy fogalmazzak: igen, alkalmasint akaratuk ellenére akarják boldoggá
tenni az embereket, jelen esetben az ágazat szereplôit.
És ebben a történetben az a legszebb, hogy amennyiben sikerül, akkor a „boldoggá tett”
emberek csodálkoznak a legjobban, hogy ezt eddig miért nem látták meg, ismerték fel
önmaguktól.
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mûvészi értéket és gondolatiságot is hozzátesz.
Mindezt azonban kellô alázattal…

„…nem igazán látható a beruházás
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kisebbek. Lett, szóltunk: és már…”

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7–8. oldal

Piacom piacának piaca…

Cég info

STI Petôfi Nyomda

Beszélgetés Szendrei-Nagy Szabolccsal . . . . . . . .16–17. oldal

Cég info

…a legnagyobb díjkiosztó a piac:
tény, hogy a piac is elismeri…

„…vadonatúj gép, de az a nagy kérdés,
hogy ki tudja-e használni, szüksége van-e
annak a nyomdának erre, megéri-e
megfizetnie a „vadonatújság” árát…”

„Rinocérosz”, a B0-ás
Rabolini tégelystanc és társai

Karton Stanc
„…Én viszont szerelmes lettem, mégpedig az általam csak Rinocérosznak
becézett B0-ás, Rabolini tégelystancba.
Emiatt is – meg persze hiányzott az…”
Interjú Horváth Mihállyal . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 16. oldal

fedprint.hu

„Együtt vagyunk
erôsebbek”
Nemzetközi kapcsolatok
és oktatás

„…olyan nemzetközi eseményeken, programokon tud részt venni, olyan információkhoz tud jutni, amelyekhez…”

Beszélgetés Tóth Andrással . . . . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal

Gép info
Köz info

Spartvis: Jut eszembe, hogy… . . . . . . . . . . . . . . 21–22. oldal
PNYME: „Innen nézve – 4.” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. oldal
PNYME: Karbantartói szimpózium – felhívás . . . . . 22. oldal

Magán info Nyomdászok civilben – 7.
„…más észjárásom van, mint az
átlagembernek, ezért másként látok
dolgokat, és másként is nyúlok
hozzájuk. Fogalmazhatok úgy, hogy
megmaradt a józan eszem, és ez segít
ahhoz, hogy tisztán, világosan és
pontosan ítéljek meg helyzeteket és
embereket is…”

Gazdasági szempontok
és etika

Az „új” tag – Béflex Zrt. . . . . . .15. oldal

4

Hohner-dimenzió (1.)

Két „legyet” egy csapásra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. oldal

A „régi” tag – Color Pack Zrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal

„…minden érintett tisztában legyen azzal
– és érezze ennek erkölcsi ódiumát –,
hogy igen: piszkos árat fogadott el, vagy
igen: piszkos áron dolgozik…”

A használt gép messze
nem kompromisszum – sôt!

Polytek

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–10. oldal

Cég info

A még kedvezôbb lehetôségekért

Idôsebb Keskeny Árpád . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27. oldal

mastertan292 okt-I gmn

2014/09/26

19:49

Page 5

Köz info

mastertan292 okt-I gmn

2014/09/26

19:49

Page 6

Print & Finishing konferencia (1. rész)

A Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület nyomdaipari
szakosztályának szokásos rendezvényére
ezúttal Mádon került sor, mégpedig
2014. szeptember 25–26-án. Szokásos,
de – ahogy már a tavalyi is, a PPDexpo
kereteiben szervezett – némileg rendhagyó is volt, hiszen korábban jellemzô
módon külön rendezvényt szenteltek a
nyomtatásnak, és máskor és máshol
került megrendezésre a kötészeti, pontosabban a finishing – ami több mint
kötészet – szimpózium. Ezentúl azonban
mindig egyetlen rendezvény keretei
között „kerül terítékre” mindkét terület.
A mostani elsôsorban egyébként a
csomagolóanyag-gyártásra fókuszált.
Az egyesület konferenciái, szimpóziumai – a szervezet alapprofiljának
megfelelôen – fôleg szakmai kérdésekkel, újdonságokkal foglalkoznak,
ezúttal viszont két „megrendelôi”
elôadást is hallhattunk. A Mádi Kúria
Hotelben az ebédet követôen délután
2 órakor vette kezdetét a szimpózium,
amelyen valamivel több mint 40 fô
vett részt. Jelen lapszámunkban az
elhangzott kilenc elôadásból az elsô
négyrôl számolunk be.

„Többet, jobban, vidámabban”
PPDexpo
Schmidt Dániel szakosztályelnök köszöntötte a jelenlévôket,
majd átadta a szót az egyesület ügyvezetôjének, Pesti Sándornak, aki a jövô év április 14–16. között tartandó PPDexpóra
hívta fel a figyelmet, s osztott meg ezzel kapcsolatosan néhány
információt. Leszûrve az elôzô és egyben elsô saját szervezésû
kiállítás tapasztalatait, igyekszik az egyesület megszervezni a
mostanit.
A helyszín bevált, tehát marad a Syma csarnok. A kiállítóként való részvételi árak azonban némileg emelkednek, ennek
oka, hogy irreálisan alacsonyak voltak, ugyanakkor nem ezen
múlt, hogy egy cég részt vett vagy nem. Az idôpont viszont
kedvezôbb lett: tavaszra került át, ami a nyomdaipari „ritmusnak” sokkal jobban megfelel. További újdonságként lehetôség
nyílik az úgynevezett tematikus – Gutenberg Galaxis,
FLEXPO, Digital, DigitalSignage, Creative Packaging stb. –
csoportban való megjelenésre, és természetesen számos kísérô
programra is sor kerül. Ahogy Pesti Sándor a PPDexpo
szlogenjében fogalmazott: az ágazat számára „többet, jobban,
vidámabban” szeretnének jövôre nyújtani.
De ehhez természetesen szükség van a szakma egészének
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közremûködésére, aktív részvételére is. Ezt követôen elkezdôdtek a szorosan vett szakmai elôadások.

„Lapraszerelt”, luxuskivitelû dobozok
Az elsô elôadást a Keményfém Kft. két munkatársa, Faragó
Tamás és Horváth Attila tartotta, mégpedig az általuk képviselt olasz Zechini cég Roby 1800 Box típusú berendezésérôl,
amelyet kifejezetten a luxuskivitelû dobozok, illetve keménytáblák készítéséhez fejlesztettek. A luxuskivitelezésen túl a
legnagyobb elônye ennek a berendezésnek, hogy olyan konstrukciókat lehet vele gyártani, amelyek „lapraszerelt” szállítást
tesznek lehetôvé.

„Multiszenzoros” megoldások
egymenetben
Ezt követôen a KAMA GmbH képviseletében Martin Hempel lépett a pulpitusra. Elôadásában arra hívta fel a figyelmet,
hogy a csomagolás, a csomagolóanyag egy multiszenzor (sic!),
vagyis egyszerre hat a látásra, tapintásra, alkalmasint a szaglás-
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Nem lehet „csak úgy,
hip-hop” elkészíteni
A következô elôadó Hemle János, a Printmanager Kft. ügyvezetôje volt, és a minôségi, egyben
értéknövelt – különös tekintettel az
egyedi – dobozok gyártásának
kapcsán beszélt ezek útvesztôirôl,
buktatóiról, problémás pontjairól.
Alapvetôen két nagy gondot fogalmazott meg: egyrészt a megrendelôk
nincsenek tisztában a felületnemesítés újkori lehetôségeivel, a grafikai
elôkészítésekkel foglalkozók pedig
nem rendelkeznek a kivitelezéshez
szükséges szakmai tudással. Másik
gond, hogy ha mindez mégis adott,
akkor nem hagynak elegendô idôt a
gyártásra, azt gondolják „csak úgy,
hip-hop el lehet készíteni”.
Arra hívta fel a figyelmet, hogy
az ágazat szereplôinek mindkét
témában közösen kell, kellene megismertetni és megértetni a megrendelôkkel és a grafikusokkal a lehetôségeket és az ehhez szükséges
feltételeket, mert jelenleg az ô
„tudatlanságuk” akadályozza, hogy
elterjedjen a kreatív, minôségigényes, alkalmasint a brandre szabott
egyedi dobozgyártás. (Folyt. köv.) ■
Ilona
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A könyv
jövôje

Közinfo

ra és a hallásra („zizegés”), ezért a
csomagolóanyag-gyártóknak olyan
berendezésre van szükségük, hogy
mindezt hatékonyan teljesítsék,
amely a felületnemesítést, illetve az
egyéb feldolgozásokat – például
kivágás, kitörés, prégelés stb. – egymenetben képes elvégezni.
A KAMA cég – többek között –
éppen ilyen gépet, gépeket is kínál.
Magyarországon egyébként a Müller
Martini látja el a KAMA cég képviseletét, és az elôadás értô és szellemes fordítása a cég új dolgozójának,
Román Tamásnak volt köszönhetô.

19:49

Haiman György születésének századik évfordulója
alkalmából jubileumi emlékkiállítás nyílt a Petôfi Irodalmi Múzeumban 2014. május 28-án. (Miként az az
ágazatban nyilván köztudott: Haiman György Kner
Imre tanítványa volt, tôle tanulta a szedés és az akcidencia fortélyait, kora ifjúsága óta tervezett reklámnyomtatványokat, szórólapokat, füzeteket, alkalmi
kiadványokat. 1938-ban már két munkája is bekerült
az év öt legszebb könyve közé a Magyar Bibliophil Társaság versenyén. Továbbá ô volt az, aki a Magyar
Iparmûvészeti Fôiskolán megalapította a typo-grafikai tanszéket, amelynek
1967–1983 között tanszékvezetôje volt.) A kiállítás megnyitását követôen a Haiman
100 címû életrajzi kötet, valamint a TypoSzalon idei plakátpályázatára érkezett
munkák bemutatására is sor került. A kiállítás a tervek szerint szeptember 14-én
zárta volna kapuit, és ehhez a dátumhoz igazodott a pályázat díjainak átadása is.
A MOME felsôfokú tipográfusképzésének vezetôje, dr. Maczó Péter az esemény
alkalmából A könyv jövôje címmel 2014. szeptember 11-ére kerekasztal-beszélgetésre is hívott néhány, tipográfiailag (is) „erôsen érintett” szakembert: Farkas Judit Antóniát, a Haiman 100 címû életrajzi kötet egyik szerzôjét, Vida Gyôzô Tótfalusi Kis
Miklós-díjas grafikusmûvészt, aki jelenleg a soproni Alkalmazott Mûvészeti Intézet
tervezôgrafika szakvezetôje, és Hegyi Bélát, a MOME grafikustanárát. A közönség
soraiba pedig olyanokat invitált, akik a könyv, mint kézben tartható produktum iránt
elsôsorban tipográfiai szempontból elhivatottak. Az eseményre a Petôfi Irodalmi
Múzeum nagyobbik díszterme szolgált, amely zsúfolásig meg is telt.
A kerekasztal-beszélgetés Hegyi Béla amolyan vitaindító elôadásával kezdôdött,
amelyben az elôadó azt boncolgatta, hogy az elképesztôen technicizálódó és digitalizálódó világban, vajon hol helyezkedik el, mi a szerepe, és van-e létjogosultsága a
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hagyományos könyvnek. Az
egyértelmû, hogy a technika
vívmányai nem ritkán függôséget okozva teljesen
beépülnek az emberek életébe, uralják azt. Értelmetlen küzdelem
lenne azonban felvenni ellenük a
harcot, és el kell ismerni vitathatatlan
elônyeit.
De helyén és értékén kell kezelni a
„kütyüket”, illetve a technika és a
digitális világ egyéb tudását, lehetôségét. Közhely, de igaz: a fürdôvízzel
együtt a gyereket kidobni – nem lenne
szabad. A számítógép, illetve az azon
és azzal használt programok nem
helyettesítik az azt használó személy
ízlését és tudását. Csak eszközök,
amelyek egyszerûbbé, gyorsabbá teszik a különféle feladatok elvégzését,
az információk beszerzését. És óvatosan: az alig tíz évvel ezelôtt floppy-ra
lementett anyaghoz ma már földi
halandó jószerint alig-alig fér hozzá,
merthogy nincs már a gépeken floppyolvasó…
A technika tehát önmagát írja felül,
s avultatja el. A könyv viszont örök!
Persze, egyeduralma nyilvánvalóan
véget ért, értéke azonban maradandó.
A prezentációt követô hozzászólásokban egyszerre jelent meg a remény
és a hit a könyv jövôjével kapcsolatosan. A TypoSzalon bemutatott pályázati mûvei is azt igazolták, hogy a
könyv több mint pusztán a tartalma: a
jó tipográfia egyrészt tükrözi a belbecs
értékeit, másrészt önálló életre kelve
plusz mûvészi értéket és gondolatiságot is hozzátesz. Mindezt azonban kellô alázattal. A jelenkor tipográfusainak
mindegyike – legalábbis a pályamûveket elnézve – kétségtelenül hozzájárul
ahhoz, hogy a könyv a jövôben is megmaradjon, és ne csak önmagában, belsô tartalmában jelentsen értéket, hanem hozzáadott értéket is hordozzon.
Sajnálom, hogy nem volt korábban
tudomásom sem a Haiman kiállításról,
sem a TypoSzalon immáron második
plakátpályázatáról, így nem szólhattam Önöknek idôben, hogy megnézhessék: a kiállítás ugyanis 2014. szeptember 28-án bezárt. Nem tehetünk
mást, mint bízunk abban, hogy a jövôben is megrendezésre kerül. ■
Ilona
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Piacom piacának piaca – partnertalálkozó

STI Petôfi Nyomda

Rendhagyó helyszínre, a Kecskeméti Katona József Színházba szervezte
ezúttal az STI Petôfi Nyomda szokásos
partnertalálkozóját. A 2014. szeptember 18-ai rendezvény apropójául nemcsak az szolgált, hogy idôrôl idôre
alkalmat kívánnak biztosítani egy
kellemes programmal, vendéglátással
egybekötött találkozóra, hanem néhány
igen fontos szakmai információt és
tudnivalót is megosztanak partnereikkel, és persze ötleteket adnak a további
sikeres együttmûködéshez.
A kartonnyomtatásban kiemelt
szakterületük a gyógyszerek, továbbá a
food és non-food termékek számára
készült nyomtatott-hajtogatott dobozok, amelyek jellemzô módon hozzá-

adott értékkel – például hamisítás
elleni védelem, speciális felületkezelés, BRAILLE dombornyomás stb. – is
bírnak.
A folyamatos fejlesztés és beruházás egyébként sajátja a cégnek, illetve
magának a cégcsoportnak: a csoport
felsô vezetése rendszeresen áldoz új
termelési technológiák kifejlesztésére
és a gyártókapacitás fejlesztésére. Az
STI Group magyarországi gépparkja
2010 szeptemberében például egy 6 és
egy 7 színes, B1-es KBA nyomógéppel
bôvült, amelyek a legmodernebb
technológiát biztosították, és még ma
is biztosítják. A gépek olyan beépített
minôségellenôrzô rendszerrel felszereltek, amelyek a legapróbb hibákat is
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(Fotók: STI Petôfi Nyomda)
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képesek kiszûrni a nyomatokon.
Az idei évben pedig egy B2-es
formátumú Heidelberg gépet
állítottak üzembe, amely természetesen szintén felszerelt a
legújabb ellenôrzô és szabályozó
rendszerekkel.
Mivel a csomagolóanyagokat
illetôen kiemelt fontosságú a
migráció kérdése, a mostani
partnertalálkozón a migrációártalmatlan megoldások lényegérôl, fontosságáról és elônyeirôl
két elôadás is elhangzott. Emellett persze szóba került a környezetvédelem és a fenntarthatóság kérdése is: az STI Petôfi
Nyomda élenjáró ezen a
területen is. Hogy mást ne
említsek: messze a határérték
alatt van az oldószer-kibocsátásuk, harmadára csökkentették a veszélyes hulladék
keletkezését, növelték az
energiahatékonyságukat.
Természetesen rendelkeznek
FSC, PEFC tanúsítvánnyal,
és maximális pontszámmal
nyerték el a GPwA Zöld nyomda
minôsítést. A fenntarthatóság további
elôsegítésének érdekében pedig –
egyebek mellett – a Kiskunsági Nemzeti Parkkal kötöttek támogatási szerzôdést egy csoportszintû projekt
keretében, amely során mintegy 2000
fa ültetésének támogatását vállalja az
STI-csoport. Ennek keretében a Kiskunsági Nemzeti Park területén 500
fa telepítésére kerül sor az elkövetkezendô hónapok során.
Noha vitathatatlanul hasznos információul szolgáltak ezek a szakmai
elôadások, a partnerek legnagyobb
érdeklôdését talán mégiscsak az a
három elôadás keltette fel leginkább,
amelyekbôl egy a napi fogyasztási
cikkek piacának (FMCG) alakulásáról szólt, kettô pedig kreatív csomagolási megoldásokat mutatott be.
Nos, az FMCG kapcsán a leglényege-

sebb információ, hogy ugyan az
egyes termékcsoportokat illetôen eltérô mértékben, de összességében
némileg növekszik a fogyasztás. A
kreatív csomagolások terén pedig a
két termékfejlesztéssel foglalkozó
elôadó példák sokaságát mutatta be
arra, hogy mi mindent tud, mekkora
ereje van a kreatív és egyben minôségigényes megoldásoknak. Ezt mi

sem bizonyítja jobban, minthogy az
STI Group, és ezen belül a Petôfi
Nyomda is számos országos és nemzetközi versenyen nyert, nyer vagy ér
el elôkelô helyezést az általa tervezett
és/vagy gyártott dobozokkal, illetve
egyéb termékekkel.
Az elismerések sokaságába beletartozik több Pro Typographia díj, az
iF Design Díj, díjak a kiváló flexografikus nyomdai minôségért, a
World Star of Packaging díj, a POPAI
díj és a Szövetségi Német Köztársaság Design díja is – csakhogy néhányat ragadjunk ki. Ám – ahogy mondani szokták – a legnagyobb díjkiosztó a piac: tény, hogy a piac is elismeri
és értékeli a nyomdában készült
termékeket, illetve a hozzá nyújtott
szolgáltatást, kiszolgálást.
De visszatérve a partnertalálkozóra: a szakmai elôadásokat egy finom ebéd,
majd pedig egy színházi
elôadás is követte. Kizárólag az STI Petôfi Nyomda meghívott partnereinek
Ray Cooney: Páratlan
páros címû vígjátékát
adták elô a Kecskeméti
Katona József Színház
mûvészei. ■
Ilona
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„Rinocérosz”, a B0-ás Rabolini tégelystanc és társai

Karton Stanc
Új cég jelent meg a stancolást kínálók világában, mégpedig
a Karton Stanc Kft. Újként aposztrofáltuk – és persze jogi
szempontból az is –, ám tulajdonképpen mégis „régi
bútordarabnak” számít(hat), hiszen létrehozója Horváth
Mihály, a Regiszter Plakát Nyomda alapító-tulajdonosa, akit
igazán nem kell bemutatni az ágazatnak. Horváth Mihály
azonban nemcsak megalapította új cégét, hanem ô is fogja
„vinni”.
Vele beszélgettem, merthogy nagyon érdekeltek a „miértek”…

csolat – gondoltam úgy, hogy új
vállalkozást hozok létre, amely
független a Regisztertôl, és amelyet
kizárólag én „viszek”.

● Egy személyeskedéssel kezdem:
az idén ünnepelte 60. születésnapját, és – bocs – ebben a korban nem
szokás olyan üzletet létrehozni,
amiben nap mint nap tevôlegesen
dolgozni kell… Meg egyébként is:
ott a Regiszter Plakát Nyomda,
azon belül is lehetôség lett volna
„új lábat” növeszteni.
– A Regiszter Plakát Nyomda életébôl szinte teljesen kivonultam:
leányom, Barbara és Misu fiam teljesen átvették, és hagyni is szeretném
ôket kvázi egyedül boldogulni. Már
egyébként is bebizonyították, hogy
képesek rá. Én viszont szerelmes lettem, mégpedig az általam csak Rinocérosznak becézett B0-ás, Rabolini
tégelystancba. Emiatt is – meg persze
hiányzott az iparággal való napi kap-
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● Meglátni és megszeretni? Egy
gépberuházást általában átgondolt
és megfontolt üzleti elképzelés
szokott megelôzni…
– Nálam ez most nem
így volt. Történt ugyanis,
hogy nem olyan régen
valaki felhívott, hogy igen
jó áron eladók stancgépek,
nem akarnám-e megnézni.
Gondoltam, miért ne.
Azután megláttam ezt a B0ás csodát, és azt éreztem: ez
nekem kell! És az enyém is
lett! De nemcsak ezt
vettem, hanem egy impozáns méretet – 1400 x 2000
mm-t – stancolni tudó
hengerstancot, meg egy
155-ös Polar vágógépet is.
Mindegyik berendezés
ugyan kitûnô állapotban

volt, ezzel együtt csodálatosan
felújítottuk: szebbek és jobbak lettek,
mint újkorukban. A felújított Rabolinirôl készült képet el is küldtem Carla
Rabolininek – ma tulajdonosa és
egyben vezetôje is a gyártó cégnek –,
aki örömét fejezte ki, és gratulált
nekünk.
(folyt. a 16. oldalon!)

mastertan292 okt-I gmn

2014/09/26

19:49

Page 13

fedprint.hu

mastertan292 okt-I gmn

2014/09/26

19:49

Page 14

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK
Folytatódik sorozatunk, amelyben arról beszélgetünk a szövetség egy-egy tagvállalatának vezetôjével, hogy miért döntöttek a tagság
mellett. „Régi motorosokat” is kérdezünk, és olyanokat is, akik nemrégiben csatlakoztak. Ezúttal mindkettôt.

Nemzetközi kapcsolatok
és oktatás

A „régi” tag – Color Pack Zrt.
A Color Pack Zrt. 1990-es megalakulása óta nyújt különféle nyomdai szolgáltatást,
foglalkozik nyomdaipari termékek gyártásával. A címke, illetve papíralapú
csomagolóanyag gyártásán kívül a nyomdaipari termékek széles palettáját kínálják
partnereiknek, ezen belül pedig – fôleg az utóbbi idôkben – a magasabb hozzáadott
értéket képviselô termékekre fókuszálnak. Közel 5 évvel ezelôtt csatlakoztak a
szövetség tagságához. A Color Pack vezérigazgatója és egyben többségi tulajdonosa
Zsukk László, ám beszélgetôtársam most mégis a fia, ifjabb Zsukk László, aki
immáron második generációsként folyik bele egyre inkább a cég életébe. Jelenleg ô a
kereskedelmi igazgató.
◆ Emlékeim szerint szinte frissdiplomásként éppen a Color
Pack szövetségi tagságának köszönhetôen vehetett részt egy
összeurópai Fiatal Nyomdászok Konferenciáján Lisszabonban.
Túl a „bulin”, mennyire érdemiek vagy lennének azok az ilyen
jellegû programok a mindenkori új generációnak?
– Ezek a programok rendkívül hasznosak, hiszen részben az
elôadáson elhangzottak, részben az egyéb beszélgetéseken hallottak jól hasznosítható, érdemi információul szolgálnak. A szövetség egyik nagy elônye, hogy ezekhez a lehetôségekhez hozzáfér
az ember. Kellene ilyen rendezvénybôl több, és nemcsak – úgymond – a fiataloknak, hanem az „öregeknek”, a régi szakembereknek, vállalkozóknak. Az ágazat valamennyi tagjának elemi érdeke
ugyanis – legalábbis szerintem –, hogy folyamatosan betekintést
nyerjen a nyomdaipar alakulásába. És akárhogy is nézzük, a
„trendek nyugatról gyûrûznek” be, érdemes arra figyelni. Az egy
más kérdés – és errôl a szövetség nem tehet –, hogy a szervezôkkel kicsit „elszaladt a ló”, vagyis a késôbbiek során annyira megdrágultak a részvétel egyéb költségei, hogy nem éri meg. De maga
a lehetôség, hogy ilyenhez hozzáférhetünk, az szinte kizárólag
azért lehetséges, mert a szövetség tagja az európai szervezetnek,
és ezáltal tudomása van róla, hogy szerveznek ilyet.
◆ Lehet úgy fogalmazni, hogy a Color Pack számára azért
elônyös a szövetségi tagság, mert ezáltal adottá válik egy
nemzetközi kitekintés?
– Egyrészt igen, hiszen a szövetség, és ezáltal a tagsága teljes
mértékben benne van az európai nyomdaipari vérkeringésben,
adott esetben olyan nemzetközi eseményeken, programokon tud
részt venni, olyan információkhoz tud jutni, amelyekhez egyébként
nem férne hozzá. Nem gyôzôm hangsúlyozni: ezekbôl lehetne több
is! Másrészt a szövetség képes olyan fórumokat teremteni –
legutóbb például a berlini nagykövetségen –, amely a hazai
nyomdák számára segíti, segítheti az exportpiacra való kijutást. Jó,
a mostani berlini rendezvény nem váltotta be a reményeket, de
egyrészt ez nem a szövetség hibája – ismét a kinti szervezôk nem
álltak feladatuk csúcsán –, másrészt ezzel együtt ez egy kitûnô
kezdeményezés, amit folytatni kell. Egy szövetségi keretek között
megszervezett bemutatkozási lehetôség nagyobb súllyal esik latba
a potenciális partnereknél, mintha valaki egyedül, magáncégként
próbálja megdolgozni a kinti piacot.

Nem mondom, hogy nem
járhat sikerrel – például
mi is dolgozunk exportra
–, de kétségtelenül nagymértékben megkönnyíti a potenciális piac
feltérképezését és elérését, valamint megspórolja a találkozók
megszervezésével járó nem kevés idôt és energiát, ha mindezt a
szövetség intézi. És persze az üzlethez szükséges kezdeti bizalom
is sokkal inkább adott, ha látják a reménybeli megrendelôk, hogy
végül is egyfajta „elit klub” tagja a bemutatkozó cég.
De legalább ilyen fontosnak, ha nem fontosabbnak tartom az
oktatással kapcsolatos helyzet megoldását is. Ezen a területen
egyetlen cégnek végképp nincs esélye eredményt elérni. Márpedig
több mint sürgetô a helyzet, fôleg középiskolai szinten: lassan
nincs szakmunkás-utánpótlás, illetve ami van, az meglehetôsen
siralmas…

◆ Tisztában vagyok a helyzettel, de egész konkrétan mire
gondol, mi az, amit ön szerint a szövetség tud tenni az oktatás
érdekében?
– A szövetség tagvállalatai messzemenôkig rendelkeznek azzal a
szakmai tudással és felkészültséggel, hogy – mást ne említsek –
korszerû tanagyag szülessen végre a szakmunkástanulók
számára. Az mégiscsak elképesztô, hogy a jelen szakmai
tankönyveiben sokkal több információ van a kônyomtatásról, mint a
ma technológiáiról. A szakma közös érdeke, hogy egyrészt legyen
utánpótlás, másrészt középszinten is korszerû ismereteket
sajátítsanak el a diákok. Nagy bajban leszünk – sôt, már vagyunk
–, ha nem történik sürgôsen valami elôrelépés a
szakmunkásképzésben!
◆ És tevôlegesen részt is venne a középszintû oktatás
megreformálásában?
– Azt nem mondom, hogy felvállalnám ennek lebonyolítását, hiszen
vállalkozóként egészen más köti le az energiáim java részét. De
szívesen segítek benne – ahogy szerintem a többi felelôsséggel
gondolkodó cégtulajdonos, cégvezetô is. Közös érdekeinket csak
közös erôvel tudjuk érvényesíteni, ehhez pedig a szövetség jelenti
a tökéletes „eszközt”. Ugyan kitôl várhatnánk megoldást, ha nem
saját magunktól?

mastertan292 okt-I gmn

2014/09/26

19:49

Page 15

Gazdasági szempontok
és etika

Az „új” tag – Béflex Zrt.
A több mint 110 fôt foglalkoztató, alapvetôen reklámeszköz-tervezéssel,
-gyártással foglalkozó, és azon belül szinte mindenre megoldást kínáló,
komplex szolgáltatást nyújtó Béflex idén nyáron döntött a szövetséghez való
csatlakozásról. Óhatatlanul felmerül a kérdés: egy reklámeszközgyártással
foglalkozó cég miért gondolja úgy, hogy ide kell, vagy érdemes ide tartoznia?
Boros Péterrel, a cég vezérigazgatójával beszélgettem.

◆ Mibôl, miért érzik azt, hogy érdemes tagnak lenni? És ha már
igen, akkor miért csak most?
– Szakmabeli beszélgetések és hosszas gondolkodás eredménye,
hogy csatlakoztunk a szövetséghez, és pont ehhez a szövetséghez. A gondolat maga már régebb óta felmerült, hogy valamilyen
szakmai szervezethez tartozzunk, ám tekintettel arra, hogy
meglehetôsen széles portfólióval rendelkezünk, igen széles a
tevékenységi skálánk, így hezitáltunk, hogy melyikhez is. Felmerült
például a Reklámszövetség is, ám ott elsôsorban ügynökségek
vannak, és bennünket, mint gyártókat egészen más jellegû dolgok
izgatnak és érdekelnek, mások a szempontjaink, mint nekik.
Ráadásul mi magunk meglehetôsen fajsúlyos szereplôi vagyunk
a digitális nyomdai piacnak. Arról meg nem is beszélve, hogy ezer
szállal kötôdünk a klasszikus nyomdaipari területhez is: jellemzô
módon alvállalkozói, partneri kapcsolatban vagyunk a nyomdákkal,
azaz gyakran jelenünk meg jó néhányuknál megrendelôként. Ilyen
formán meglehetôsen nagy rálátásunk van, és pontosan érzékeljük
mindazokat a problémákat is, amelyek egyre égetôbben
jelentkeznek, és amelyekkel mindenképpen kell kezdeni valamit.
◆ Mire gondol egész konkrétan?
– Két olyan fontos terület is van, amellyel egy cég egyedül nem
nagyon tud mit kezdeni, kizárólag közösen lenne megoldható, és
én azt látom, hogy ennek legmegfelelôbb és legadekvátabb fóruma
a szövetség. Az egyik egyfajta gazdasági kérdés, a másik az etika,
és persze ezek össze is függnek bizonyos szinten. Nem kertelek:
arról van szó, hogy a nyomdaiparnak a saját érdekében ideje lenne
lefektetni – és persze betartani – bizonyos etikai normákat, és
éppen azért, hogy gazdaságilag ne lehetetlenítse el magát. És
ezeket az alapvetô etikai normákat a megrendelôi kör felé is
deklarálnia kell. Ezt viszont kizárólag egy szervezet keretei között
lehet véghezvinni, ehhez egyedül még a legnagyobb cég is kevés –
tehát mindenképpen szükség van EGY szövetségre. A mai
nyomdaipari piacon természetesen a megrendelôk diktálják az
árakat és az egyéb – például fizetési határidô, garanciák stb. –
feltételeket, a nyomdai beszállítók egyrészt kiszolgáltatottak,

másrészt hajlamosak – feltehetôleg a túlélés reményében –
öngyilkosan alacsony árakon elvállalni a munkákat.
Olykor mi magunk is olyan árkülönbséggel kapunk ajánlatokat egyegy munkára, vagy versenyzünk másokkal, hogy teljesen
egyértelmû: „normálisan” ennyiért nem lehet megcsinálni, hiszen
jószerint a papír, az alapanyag többe kerül… Nyilvánvaló, hogy aki
adta, több mint kétes, hogy minden költségével kalkulált… Ez
azonban nem mehet tovább, mert ebbe az iparág valamennyi
szereplôje belepusztul, és a piactorzító hatása hosszú távon
lehetetleníti el a szereplôket. De csak önmagunk, mint nyomdaipari
közösség tehetünk azért, hogy értékére emeljük a saját munkánkat.
Mindezt persze tudatosítani kell a megrendelôi kör felé is – ebben
viszont óriási, sôt mondhatnám kizárólagos szerepet a szövetség
tud felvállalni. Számára ugyanis adott a lehetôség, hogy felvéve a
kapcsolatot más szakma szervezeteivel, eljuttassa és valahol
érvényesítse a megrendelôi kör felé a társadalmi felelôsségvállalás
minimumát, amely szerint: ne annak a cégnek adják a munkát,
amelyik irreálisan alacsony áron vállalja, hiszen azzal – de jure
vagy de facto – valami nincs rendben. Ehhez természetesen
szükség van arra is, hogy valamifajta normatívrendszer, például –
hasonlóan más területekhez – ajánlott minimálár kidolgozásra
kerüljön, hiszen nem feltétlenül várható el egy megrendelôtôl, hogy
tudja, mi esik ebbe a kategóriába… És azt is sejtem, hogy cseppet
sem egyszerû meghatározni, hogy mi legyen az úgymond
minimálár. Ezzel együtt meggyôzôdésem, hogy nemcsak ki lehet,
hanem önmagunk érdekében ki is kell dolgozni egy
normatívrendszert.

◆ Fogalmazhatok úgy, hogy be kellene vezetni a „piszkos ár”
fogalmát?
– Tulajdonképpen igen. Ettôl persze a megrendelô annak adhatja a
munkát, akinek akarja, és bármelyik nyomda – ahogy eddig is –
olyan áron vállalhatja, amilyenen gondolja. De legalább minden
érintett tisztában legyen azzal – és érezze ennek erkölcsi ódiumát
–, hogy igen: piszkos árat fogadott el, vagy igen: piszkos áron
dolgozik! A beszélgetésünk elején említett gazdasági-etikai
összefüggés szorosabb, mint sokan gondolnák: ugyanis az etikai
normák betartása nemcsak morális kérdés, hanem egyúttal
gazdasági érdek is.
◆ Volt már hasonló kezdeményezés a szövetségen belül, de
nem sikerült. Igaz, ez meglehetôsen régen történt, és akkor még
nem volt ennyire égetô a helyzet…
– Mára viszont az lett, és megoldani egyetlen helyen és módon
lehet csak: a szövetség keretei között, illetve a szövetség által.
Éppen emiatt csatlakoztunk, és persze mi/én is tevôlegesen
szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy mindez meg is valósuljon.
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● Rendben: megértem én a vonzalmat akár
egy tégelystanc iránt is, de mégiscsak
termelôberendezésekrôl beszélünk, amelyeket „illik” ellátni feladattal…
– Nézze, egyrészt vannak olyan munkái a
Regiszternek, amelyekhez kitûnôen tudjuk használni
ezeket a gépeket, másrészt egyáltalán nem titkolt célom, hogy alvállalkozóként „bedolgozzak” más nyomdák, csomagolósok alá. Ezt preferálnám leginkább.
● Nem gondolja, hogy éppen a Regiszter miatt,
amely maga is egy nyomda, bizalmatlanok lesznek a
nyomdászkollégák?
– Nem gondolom! Már csak azért sem, mert a
Regiszternek a mai napig a nyomdák, illetve a
nyomdászkollégák a legnagyobb megrendelôi, úgyhogy a szakma ismer errôl az oldalamról. Pontosan
tudja, hogy nem szokásom „lenyúlni” más megrendelôjét. Ha nem így lenne, akkor nem lennének a megrendelôink. De, ha ez nem lenne elég, nyugodtan
bízhatnak a lustaságomban is: nincs már kedvem
„külsô” megrendelôk után szaladgálni, és „vívni”
velük. Hozzák csak a nyomdászok a stancolnivalót,
alvállalkozóként megcsináljuk – abban hiba nem lesz
–, és már vihetik is. Mennyivel kényelmesebb ez így!
● És mibôl gondolja, hogy vinni is fogják a
stancolnivalót?
– Ôszinte vagyok: nem tudom, csak remélem, ám
ennek azért van alapja is. Egyrészt elképesztôen
megbízható, precíz és robosztus gép mind a Rabolini
tégely-, mind a hengerstanc, én pedig régi szakember
vagyok, így biztosak lehetnek az általunk végzett
munka minôségében. Másrészt, ebben a méretben
nem olyan sokan tudnak stancolni, tehát valahol jól
jöhet az ágazatnak, hogy új szereplô kínálja ezirányú
szolgáltatását. És persze, a vállalási áraink sem
elrugaszkodottak – nem kezdô vállalkozó vagyok,
nem ebbôl akarnék sarokházat venni… Mindez csak
utólag jutott eszembe, mert tényleg arról szól a
történet, hogy egyszerûen beleszerettem a Rabolini
tégelystancba, és szívesen foglalkoznék stancolással,
szívesen dolgoznék együtt újra nyomdászokkal. Ha
bejön, örülök neki, ha nem: az sem probléma, és akkor
is enyém ez a csodagép!
● Csepelen rendezkedtek be?
– Egyelôre igen, de egyáltalán nem biztos, hogy ott
is maradunk. Nézegetek új telephelynek valót, ám
nem sürgôs. Jövôre egy kasírozót is szeretnék üzembe
állítani, addig egész biztosan ráér a dolog.
● Ezek szerint az emóciók azért átcsapnak üzleti
szellembe, hiszen már a Karton Stanc fejlesztésén
gondolkodik…
– Ez csak úgy, zsigerileg jön! ■
Ilona

16

A még kedvezôbb lehetôségekért

A Canon új digitális
nyomdagépei
Nagyot lépett elôre a Canon
a most piacra dobott új
digitális nyomógépeivel,
pedig igazából belépô szintû
berendezésekrôl van szó.
Ám az imagePRESS C 700
és C 800 – merthogy ez
a hivatalos elnevezésük –
úgy kisebb, hogy tulajdonképpen nagyobb. Hogy ez
mit is jelent, és fôleg miért
jó – sôt, még annál is jobb –
a nyomdák számára, arról
a Canon Hungária
professzionális íves digitális
nyomdagépek értékesítésének felelôs vezetôjével,
Szendrei-Nagy Szabolccsal beszélgettem.
● Most akkor, hogyan is van ez? Kisebb, de mégis nagyobb?
– A digitálisnyomdagép-gyártók kétféle megközelítésben fejlesztenek: van, aki a kisebbtôl halad a nagyobb berendezések felé, és
van ennek a fordítottja. Mindkét koncepciónak megvannak az
elônyei, és persze hátrányai. A Canon a nagyteljesítményû és
magas minôséget produkáló gépekkel lépett annak idején a piacra,
de ezidáig nem igazán voltak úgynevezett „kis” gépei. Nos, a két új
géppel ezt a hiányt pótolta. Az imagePRESS C 700 és 800-as
sorozat mindazt tudja, amit a nagyok – sôt, annál többet –, ám
formátumukban nem, de méretükben kisebbek, és lényegesen
alacsonyabb leterheltség elegendô a gazdaságos üzemeltetéshez.
Ráadásul a bekerülési áruk is jóval alacsonyabb, tehát kisebb
példányszám mellett is belátható idôn belül megtérül a befektetés.
● Úgy fogalmazott, hogy ez a két „kicsi” többet tud, mint a
nagyok, vagyis…
– Az imagePRESS C 700 és C 800-as fejlesztése az idei év
elejére fejezôdött be, májusban debütált a Poingban tartott
nemzetközi vevôtalálkozón, és most szeptember elején érkeztek
Magyarországra – mondanám, konkrét megrendelésre is – az elsô
gépek. Mindez azt jelenti, hogy a legfrissebb fejlesztéseket,
technológiai újdonságokat tartalmazzák. Hogy mást ne említsek:
2400 x 2400 dpi felbontásban 8 bites színmélységgel képesek
nyomtatni, és ez szinte tökéletesen megegyezik az ofszet
színterével, valamint az elô hát oldali regisztrációpontosság, ami
kategóriájában kiemelkedô. Túl az „ofszet-színegyezôségen”, a
másik nagy elônye ennek a két berendezésnek – amiért egyébként
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● Azért valljuk be: van már, ha nem
is ilyen, de nagyon hasonló „kis”
gép a piacon… Mibôl gondolják,
hogy a Canon új berendezései iránt
(is) fogékony, nyitott lesz a piac?
– Biztosat tudni elôre persze, nem
lehet, de vannak „reménykeltô”
tapasztalataink. Az egyik például az,
hogy többször megkaptuk a partnereink és potenciális partnereink felôl,
hogy nagyon szívesen döntenének a
Canon digitális nyomógépei mellett,
de nem tudják kihasználni, mert túl
nagy a teljesítményük, ezért –
figyelembe véve a náluk jelentkezô
digitális nyomdatermékek iránti
keresletet – nem igazán látható a beruházás megtérülésének vége. Szóljunk,
ha lesznek kisebbek. Lett, szóltunk: és
már a poingi bemutatkozás alatt
néhány gazdára is lelt. A következô
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napokban, hetekben túl leszünk az
üzembe helyezéseken is. A másik
tapasztalat, hogy a partnereink „szeretnek” bennünket. Tudjuk, hogy az
üzleti életben némileg furcsa ez a
megközelítés, de a Canonnál mindig is
kiemelten fontosnak tartottuk a
közvetlen emberi kapcsolatokat, a
partnereinkre való fokozott odafigyelést, a felmerülô kérdésekre a gyors és
megnyugtató reakciót.
Támogatjuk ôket a piacon való
boldogulásban, túl a tréningeken,
szakmai tanulmányutakon, immáron
az ötödik olyan tanulmányt készíttettük el számukra, amely komoly
segítséget jelent például abban, hogy a
mindenkori megrendelôi piacuk
elvárásainak minél jobban meg
tudjanak felelni. Kölcsönös bizalomra
épül a kapcsolatunk, és ebben soha
nem kell csalódniuk.
● Nem esett eddig szó az új
berendezések áráról…
– A Canon nem tartozott sohasem
azon cégek közé, amelyek az árukkal
érvelnek, és fennen hangoztatják,
hogy milyen olcsók… Az viszont
teljes mértékben helytálló, hogy a
Canon digitális nyomdagépei nagyon
jó ár-érték arányúak. Az imagePRESS
C 700 és C 800 típusok esetében pedig
ez különösen igaz!
● Térjünk egy kicsit vissza a kilátásokra, a várható fogadtatásra. Magyarországon most váltak elérhetôvé ezek a berendezések, viszont
nyugat-európai tapasztalatok már
vannak. Hogyan fogadta ott a piac?

– Egy nagyon érdekes trend
figyelhetô meg ezzel kapcsolatosan,
ugyanis elôszeretettel érdeklôdnek
iránta és veszik a nem nyomdai
szolgáltatással foglalkozó cégek,
annak ellenére, hogy professzionális,
termelô berendezésekrôl van szó.
Számos olyan vállalkozásnál került
üzembe állításra, ahol kizárólag a saját
nyomtatványaik és kiadványaik
elôállítására kívánják használni,
mondhatnánk: házinyomdák alakultak
ezekkel a berendezésekkel.

Céginfo

tökéletes megoldást jelentenek, jelenthetnek a klasszikus ofszetnyomdában
(is) –, hogy már akár öt–tízezer
nyomat esetén gyorsan megtérülô
beruházást eredményeznek.
A Canon egyébként éppen azért
fejlesztett ebbe az irányba (is), hogy
olyan digitális nyomógépeket tudjon
kínálni, amelyek egyrészt minden
szempontból kifogástalan megoldást
jelentenek digitális nyomdatermékek
elôállítására, de közben nem
kényszerítik arra az üzemeltetôt, hogy
„megfeszüljön” a gazdaságos
mûködtetéshez szükséges példányszám elôteremtésében. Az imagePRESS C 700 és C 800, akár havi
öt–tízezer nyomat esetén már
rentábilis.

19:49

● Ez éppen nem annyira kedvezô
hír a hazai nyomdáknak…
– De az lehet! Nyugat Európában
ugyanis egyre kevesebb olyan nyomda
van, amely az ilyen jellegû
megrendelések kiszolgálására
vállalkozik. A hazai piacot tekintve
azonban nyugodtan elmondható, hogy
amennyiben a cégek találnak olyan
nyomdát, amelyik képes gazdaságosan
és hatékonyan kiszolgálni az ilyen
jellegû igényeiket, akkor eszük ágába
sem lesz házon belül megoldani.
De egyébként is azt gondolom,
most következett, következik el az
igazi áttörés, az igazi paradigmaváltás
a digitális nyomtatás terén, hiszen ma
már nem azon gondolkodik egy
tradicionális nyomda, hogy szüksége
van-e digitális nyomdagépre,
legfeljebb az a kérdés, hogy melyik
legyen az, amelyik számára a
legideálisabb. És ehhez a Canon
imagePRESS C 700 és C 800-as gépe
maradéktalanul kifogástalan választ
jelent. ■
Ilona
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A használt gép messze nem kompromisszum – sôt!

Polytek

A gépészmérnök végzettségû Tóth András által alapított Polytek
Kft. tulajdonképpen 1994-ben kezdte tevékenységét, csak akkor
még nem kft.-ként, hanem egyéni cégként. Fennállásuk több
mint húsz éve alatt kétszáznál is több használt nyomdaipari
berendezés beszerzésében vettek részt, ami sok száz
nyomómûvet jelent, és magába foglalja az egyszínestôl
a nyolcszínes íves és rotációs ofszetnyomó gépet is, valamint
egyes nyomdák esetében az ehhez kapcsolódó elôkészítô és
feldolgozó gépeket is ôk szállították. Tevékenységük kezdete
óta gyakorlatilag egyetlen reklamációjuk volt, és már csak
ezért is méltán élvezik partnereik bizalmát. De nemcsak
a leszállított gépek megbízhatósága okán veszi szívesen jó
néhány nyomda a Polytek által kínált használt nyomdaipari
berendezéseket, vagy bízza meg azzal, hogy ilyen vagy olyan
gépet szerezzen be számukra, hanem azért is, mert Tóth
András alkalmasint lebeszéli a nyomda vezetôjét,
tulajdonosát az ugyan használt, de drágább géprôl, ha van
a célnak tökéletesen megfelelô, ám olcsóbb megoldás. Egyegy beruházás kapcsán mindig a nyomda érdekét tartja
leginkább szem elôtt. Ez persze, olykor azzal is jár, hogy
„saját pénztárcája” ellen dolgozik…
Torjayné Varga Krisztina 16 éve segíti munkáját, s noha
ô maga mûszakilag nem ért annyira a gépekhez, minden
másban, ami egy cég mûködésének elengedhetetlen
velejárója, leveszi a terhet Tóth András válláról.
Kettôjükkel beszélgettem.

● Mennyire „jár rá a
rúd” mostanság egy használtgép-kereskedéssel foglalkozó
cégre? Vagy éppen azért, mert szûkösek a nyomdák pénzügyi forrásai, erôsödik az érdeklôdés?
T. A. – Azt nem mondanám, hogy nem gyôzzük a megkereséseket, de ebben az évben – sôt bizonyos mértékben már
az elôzôben is – tapasztalható némi fellendülés. Nem olyan
régen például, egy már két évtizede üzemelô nyomdának
szállítottunk több gépet, amelyek között nyomó- és kötészeti
berendezés is volt, és persze abban is segítségükre voltunk,
hogy partnervállalkozásunkkal, Magyarország legfelkészültebb nyomdagép üzembe helyezôjével és szervizelôjével

Gyorsabbak, pontosabbak,
nagyobb kapacitásúak lettünk!
Gyôzôdjön meg róla!
Magyarország élvonalában álló,
uniós csúcstechnológiával rendelkezünk
(lézervágó, késhajlító CNC-gépek 12–100 mm-ig)
➢ karton, hullámkarton, kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható

Hosszú távú megoldás:

STANCFORMA Kft.

20 éve a megbízható, innovatív partner
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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együttmûködve nemcsak ezeket, hanem a már meglévôket is
az éppen most elkészült új telephelyükre áttelepítsük, és
üzembe állítsuk. Azután régi partnereink is egyre-másra
keresnek bennünket, érdeklôdnek, tapogatóznak, merthogy
fejlesztésben gondolkodnak. S noha azt szokták mondani,
hogy a versenyképességet igazán növelni új géppel lehet, a
valóságban ez nagyon nem állja meg a helyét. Persze, azt
nem mondom, hogy alkalmasint nem korszerûbb, automatizáltabb és nagyobb teljesítményû egy vadonatúj gép, de az
a nagy kérdés, hogy ki tudja-e használni, szüksége van-e
annak a nyomdának erre, megéri-e megfizetnie a „vadonatúj-
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Céginfo
ság” árát. A tôke- és finanszírozási hiány
átgondolásra késztet mindenkit. De azt
azért hangsúlyoznám: egy használt gép
mellett való döntés egyáltalán nem ésszerûtlen kompromisszum – még csak nem
is kompromisszum, hanem józan belátás.
T. V. K. – Engedje meg, hogy mondjak
egy példát: adtunk el olyan használt
nyomógépet, amely alig volt több mint
kétéves, egymillió alatt volt a benne lévô
nyomatszám, jószerint „bejáratósnak”
minôsült, az ára viszont alig kétharmada
annak, amibe egy új kerül. Sokan döntöttek akkor is használt gépek mellett,
amikor még „aranykorát” élte az ágazat,
és a bankok, finanszírozó cégek preferált
ügyfélkörének számított a nyomdaipar. A
Polytek is jó néhány projektben vett részt,
illetve vitt végig.
● Mostanában milyen gépek iránt van
leginkább érdeklôdés?
T. A. – A mi kínálatunkban elsôsorban
íves ofszetnyomó gépek, valamint egyenesvágók és hajtogató-, illetve egyéb
kötészeti berendezések találhatók. Jellemzô módon ilyen irányú megkereséseket
kapunk. Saját raktárkészletünk ugyan
nincs, de mivel Németország és Svájc
legkiválóbb cégeivel dolgozunk szoros
együttmûködésben, mind mennyiségileg,
mind minôségében igen széles választék
áll a mi, pontosabban a partnereink
rendelkezésére. Továbbá rotációs, valamint ahhoz kapcsolódó feldolgozógépek
beszerzésében is hathatós segítséget
jelentünk.
● Csak kínálnak, vagy fel is vásárolnak használt gépeket?
T. A. – Fel is vásárolunk, de leginkább
beszámítjuk a régi gépet. Ez egyébként
minden érintett számára a legjobb
megoldás.
● Ha jól tudom, van olyan nyomdatulajdonos partnerük, aki már meg sem
nézi magát a gépet, csak elmondja,
mire, mikre, pontosabban milyen
munkákhoz lenne szükségük rá, és
önök felkutatják, beszerzik, leszállítják,
üzembe állítják…
T. A. – Valóban van nem egy ilyen
partnerünk. Persze, ez a fajta bizalom
érthetô módon csak azután tud kialakulni,
ha már túl vagyunk az elsô néhány gépbeszerzésen. Addigra ugyanis megtapasz-

talják a partnereink, hogy nekünk nemcsak az a fontos, hogy eladjunk egy vagy
akár több gépet nekik, hanem az is, hogy
olyan gépet szerezzünk számukra, ami az
ô céljaiknak a leginkább megfelel,
ugyanakkor messzemenôkig figyelünk
arra, hogy mindezt a lehetô legkedvezôbb
áron biztosítsuk. A jó gazda hozzáállásával kezeljük, vigyázzuk az ô pénzét is.
Nem egyszer fordult már elô, hogy
alacsonyabb árfekvésû gépre beszéltük rá
az ügyfeleinket, ugyanis arra a típusú és
volumenû munkára, amire nekik kellett,
messzemenôkig megfelelt, bôven elegendô volt az olcsóbb is. Kérdezheti bárki,
hogy adott esetben miért dolgozunk a
saját zsebünk ellen. Én úgy tartom, hogy
a hosszú távú partnerség kizárólag korrekt és tisztességes hozzáálláson alapulhat, abba viszont az is beletartozik, hogy
nem a pillanatnyi hasznunkat nézzük.
● Ön hogyan látja, az ágazat számára
mi jelenti a legnagyobb gondot
manapság?
T. A. – A kiszámíthatatlanság! A
nyomdák megrendelései nagyon hullámzóak, emiatt bizonytalanok abban, hogy
megéri-e, szabad-e fejleszteni. Egyrészt
nagyon is szeretnének, másrészt ott a
kérdôjel, hogy mi van, ha nem úgy megy
az üzlet… Ám, ha nem fejleszt, akkor
meg lemarad… Én azt gondolom, átgondoltan, megfontoltan érdemes – és muszáj
is – fejleszteniük. Azok a használt gépek,
amelyeket kínálunk, optimális megoldást
jelentenek, hiszen egyrészrôl kiváló
állapotú gépekrôl van szó, amelyek
növelik a versenyképességet, másrészt
lényegesen kedvezôbb áron lehet hozzájuk jutni. A finanszírozásban is tudunk
segíteni, bár kétségtelen, hogy ma ez nem
éppen könnyû terület.
● Optimista vagy inkább pesszimista a
jövôt illetôen?
T. A. – Nincs más választásom, mint
optimistának lenni. És ez így van rendjén:
hiszem, hogy a nyomdaiparnak, a
nyomtatott termékeknek lesz jövôje is, a
nyomdáknak pedig mindig szükségük
lesz újabb gépekre, és olyanokra is,
amelyek nem vadonatújak. És akkor –
remélhetôleg – hozzánk, a Polytekhez
fognak fordulni. ■
Ilona
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Két „legyet” – digitálisat és ofszetet – egy csapásra (1.)

Hohner-dimenzió
Napjainkban már teljesen megszokott felállás, hogy egy nyomda rendelkezik
digitális és hagyományos nyomtatási technológiával is. Kezdetben azonban a
kötészet terén igen szûkös volt a kínálat a digitálisan nyomtatott ívek
feldolgozásához kifejlesztett berendezésekbôl, ám nem kellett azért túl sokat várni,
és megjelentek a technológiához illeszkedô speciális kötészeti gépek. Nem sokkal
késôbb pedig a gyártók elôálltak az úgynevezett hibrid berendezésekkel, amelyek a
bármelyik technológiával is készült íveket, és az igen alacsonytól a ma már
közepesnek számító 1500–2000 példányszámig képesek feldolgozni, természetesen
hatékonyan és gazdaságosan.
Most induló sorozatunkban olyan berendezéseket mutatunk be, amelyeket digitális
és ofszetnyomdák figyelmébe egyaránt ajánlhatunk, hiszen mindkét technológiát
kötészetileg tökéletesen kiszolgálják. Úgy is fogalmazhatnánk: két legyet – a
digitálisat és az ofszetet – egy csapásra ütünk ezekkel a gépekkel.

Brosúrakészítôk
Hohner Foldnak M2
A Foldnak M2 brosúrakészítô ofszet és digitális nyomatokból A5–A3
formátumban professzionális brosúrákat készít. Opcionálisan lehetôség van
normál és omega tûzésre. A berendezés integrált blokktûzô funkciója lehetôséget biztosít arra, hogy egyszerû átállással brosúrák vagy blokkok tûzésre
kerüljenek. Használata nyomógombok
segítségével nagyon egyszerû.

Hohner Foldnak 40
A Foldnak 40 házi nyomdák és
CopyShopok részére ideális megoldást
jelent. A berendezés mindenfajta papírminôséget feldolgoz normál és
omega tûzéssel egyaránt. Ezen kívül
sarok és blokktûzést is kínál opcióként. 105x210 mm-tôl kezdve SR A3ig és azon belül minden egyéb formátumra beállítható. A Hohner Foldnak
40 más gépekhez csatlakoztatva órán-

ként akár 1 500 brosúrát is képes legyártani. Ez egy megbízható, tökéletes
és csúcsminôségû berendezés.

Hohner Foldnak 8
Tökéletes tûzés, tiszta hajtás, verhetetlenség, sokoldalúság, jól felszereltség és rövid átállási idô jellemzi a
Hohner Foldnak 8 berendezést.
A5–SR A3 formátumú nyomatokat
dolgoz fel, mégpedig tökéletes minôségben. Kisebb formátum – például a
105x210 mm méret – egyszerû átállítással szintén lehetséges. A normál
tûzésrôl az omega tûzésre történô váltás átállítási procedúra nélkül lehetséges (brosúránként 4 tûzés esetén). Sarok és blokktûzés szintén lehetséges.
A rövid átállási idônek köszönhetôen a
munka hatéko-nyabb. Az oldal- és
gerincütközôkön kívül nem kell beállítani semmit. Négy tûzôfej állandóan
felrögzítve maradhat, még akkor is, ha

csak két tûzôfejet használunk. Ezzel
szintén idôt spórolhatunk. Zárt oldalütközôk biztosítják a tökéletes papírtovábbítást, amelynek beállítása
nagyon egyszerû. Az integrált rázó
berendezésnek és vezetôgörgôkkel
ellátott bevezetôszalagnak köszönhetôen az OnlineBox problémamentesen
dolgozza fel a statikusan feltöltôdött
papírt is. A szabadalmaztatott Foldnak
8 tökéletes gerinctûzést garantál. A
széles körû felszereltség elektromosan
szabályozható átlapolásos kirakást,
automata indítást, oldalkiigazítást,
példányszámlálást, világító kijelzést,
gépellenôrzést, magazinellenôrzést és
tûzésellenôrzést biztosít. A hibakeresô
szenzorok megakadályozzák a selejtgyártást. Az egyszerû kezelhetôségnek
köszönhetôen idôt és pénzt takaríthatunk meg. Kopóalkatrészek könnyedén
kicserélhetôk, és a karbantartási
költségek nagyon alacsonyak.

Pályázati lehetôségek
Kiemelt pályázatok, prioritások a nyomdaipar szempontjából: eszközbeszerzés: 20–70% támogatás; telephelyfejlesztés:
30–90% támogatás; ingatlan- vagy telephelyvásárlás: 45–90% támogatás. (Vissza nem térítendô támogatás összege
jellemzôen: 5–100 millió forint.) A pályázatokon indulhat: egyéni-, mikro-, kis- és középvállalkozás.
Amennyiben Önöknél is fejlesztési igény merülne fel, úgy szívesen segítünk díjmentes elôzetes pályázati minôsítésben. ■
Prosystem Csoport

20

mastertan292 okt-I gmn

2014/09/26

19:50

Page 21

A jut-eszembe-hogyról jut
eszembe, hogy egykori fônökömnek a
magyar honvédség egyik fegyvernemének legfelsôbb vezetôi elôtt kellett
szakmai prezentációt tartania. Úgy
kezdte, hogy: „Ööö… honvédség…
Errôl jut eszembe, hogy a Honvédban
vívtam.” És el is mesélte. Sôt, néhány
állást, szúrást is megmutatott. Az éles
prezentációt már nem ô tartotta.
Nekem a múltkori szám vezércikkének elolvasása után jutott eszembe,
hogy valami hasonlóról akartam írni.
És jut eszembe, hogy a fôszerkesztô
asszonnyal eszünkbe sem jutott összebeszélni a témaválasztással kapcsolatban. Már többször kiveséztük, hogy az
ipari evolúció során bizonyos szakmák
kihalásra ítéltettek, hiszen a népesség
növekedésével a kereslet is ugrásszerûen megnôtt, amit kezdetben mechanizálással és késôbb automatizálással
lehetett kielégíteni. A hôskorban az
autókat sufnikban és kis mûhelyekben
kezdték el falusi kovácsok, mûszerészek és asztalosok gyártani. Meg is
kérték az árukat. Henry Ford ismerte
fel, hogy az autózás iránti igény és
ezzel a motorizáció ugrásszerû fejlôdése szükségessé teszi az autók
tömeggyártását, futószalagon történô
elôállítását. Ezáltal a Ford T-modell
megfizethetô lett, és így vált Amerika
a világ legmotorizáltabb, legmobilisabb országává. A termelés növelésével egyes kiváltságosnak számító
termékbôl mindenki számára megszerezhetô tömegtermék vált (v. ö. Spartvis elôzô szám). Az új szervezési és
termelési módok bevezetése és az I.
világháború utáni keresletnövekedés a
II. világháború elképzelhetetlen

anyagigényét, majd az azt követô
békeévek fogyasztási boomját már
nem lehetett egyszerû taylorizmussal*
kielégíteni. Ehhez szükség volt a
hatékonyság további szignifikáns
növelésére, amit viszont már csak az
automatizálással lehetett megoldani.
De térjünk vissza a szakmánkhoz!
Emlékeztek még az ólomszedésre? És
a klisékészítésre? És az oldaltördelésre? De egy B1-es forma zárása se volt
kutya! Aztán jött a fényszedés, az
elektronikus színrebontás, a kép-szövegintegrálás. Végül szakmák haltak
ki. Szakmák azonban nemcsak a
mûszaki fejlôdés és a hatékonyság
növelése miatt halnak ki, hanem mi is
hozzátesszük a magunkét. A szakiskolák panaszkodnak, hogy a nyomdászat
már nem egy lukratív** szakma. Alig
jelentkeznek szakmunkástanulónak.
Pedig valaha mi voltunk a munkásarisztokrácia. Már csak az a kérdés,
hogy miért nem. Miért nem tudnak a
vállalkozók olyan béreket fizetni, mint
a világ keresztény felén, hogy megérje
nyomdásznak menni? A magyar
nyomdák nagy része azonos eszközökkel és anyagokkal dolgozik, és azonos
termékeket állít elô, mint nyugati
vetélytársaik. Végül is, az ilyen-olyan
formában kifizetett bérek is azonos
arányban jelentkeznek az elôállítási
árban. Lehet, hogy ez pont a hatékonyság kérdése? Lehet.
Mindettôl függetlenül egyes
szakmák kezdenek kiöregedni, illetve
belátható idôn belül kihalni, hiszen
nincs, vagy alig van utánpótlás: tudok
olyan gépmester osztályról, amelyben
néhány éve csak hat fô végzett. Nem

hiszem, hogy ez a szám nôtt volna az
elmúlt pár évben… Egyébként, ez egy
nemzetközi trend. Hozzá kell azonban
tenni, hogy vannak olyan furcsa
országok, ahol a vállalati szakképzés
nem teher, hanem dicsôség.

Közinfo

Jut eszembe, hogy…
De hogy jön ide a mûszaki fejlesztés és automatizáció? A könyvkötôgép-gyártók már régen felismerték,
hogy a nyomdák többségét a kis- és
közepes nyomdák teszik ki (itt nem az
uniós klasszifikációra gondolok,
amely szerint egy közbeszerzési
pályázatban az ország legnagyobb
lapnyomdája is középüzemnek számított), amelyek nem mindegyikében
dolgozott könyvkötô szakmunkás, így
általában az hajtogatott, aki éppen
ráért – néha maga a tulaj. Elkezdtek
kis formátumú, automatizált hajtogatógépeket gyártani. Honnan is ismerné
a vágó a hajtási sémákat? A hernyófûzôket is felváltották a lapösszehordók.
Hiszen honnan tudná a szakképzetlen
hajtogató, hogy melyik ívnyitási
módhoz, hogyan kell hajtani, illetve a
gépkezelô, hogy melyik ívet, hogyan
kell nyitni. Sok gyártó marketingjének
fontos elemévé vált, hogy ehhez nem
kell érteni. Csak a gombot kell megnyomni, sôt közben el is lehet menni
dohányozni. Ismertem denzitométerszemû gépmestereket, akik a szervomotoroknál gyorsabban tudtak zónát
állítani. Most ismerek olyanokat, akik
mérôs pult nélkül belegabalyodnak a
zónák és a nedvesítés állításába. Tehát
az automatizálás nemcsak a munkaerôt váltja ki, hanem a szakképzéshiány vagy a kiöregedés miatt megszûnô szakmákat is át tudja venni.

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662

kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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Beszéljünk azért a hatékonyságról is, ami inkább a többmûszakos nagyüzemek számára egy
kényszerítô parancs. A rendelkezésre álló idô és erôforrások optimális kihasználása a nemzetközi versenyképességet növeli.
Mi az alultôkésítettségre
panaszkodunk. Máshol pedig
„csinálják a pénzt”. És ha van
pénz, meg is fizetik az embereiket – sôt, be is jelentik ôket.
Persze, megengedhetik maguknak: a kiélezett árversenyben
ugyanis nem mindegy, hogy a
terméknek 25 vagy 40 százalék
az élômunka-tartalma.
Na jól van, ez egy öregember
fecsegése, pedig nálam mindig
van tanulság. Jut eszembe, abban
a távolabbi világban nem is váltanak munkahelyet a nyugdíjhoz
közeledve ugyanannyiért, csak
bejelentve. Nálunk sajnos igen.
És mi lesz az esetleg azonos
profilú nyomdából, ha elfogy a
szakképzett munkaerô. Nem
nehéz kitalálni. A többi munkahely is szép lassan kiürül, a hatékony meg csak erôsödik, erôsödik. A tôke meg csak koncentrálódik, koncentrálódik. És lehet
utálni a tôkét és a koncentrációját
is. Aztán majd szép lassan kihalunk: mint a dinoszauruszok, az
ólomszedôk, a kalapkészítôk és
sorolhatnám. ■
Spartvis
*Taylorizmus – A taylorizmus
deklarált célja a munkafolyamattal
kapcsolatos szaktudásnak a munkástól való elszakítása, egyszer s mind a
munkafolyamat legapróbb részletekig menô ellenôrzése. A közvetlen
munkafolyamatot illetôen ez merev
specializálódást, a munkafolyamatnak mozdulatokra való felbontását, a
mozdulatok mikéntjének és idôtartamának részletes meghatározását, és
minden kis részmozdulat más-más
munkáshoz való telepítését jelentette.
**Lukratív – hasznos, hasznot hozó
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Hírek az egyesület
háza tájáról
Innen nézve
Csapongó, mégis egy irányba
mutató gondolatok – 4.

Csapongó gondolatainkat ott hagytuk
abba, hogy a mai infó világban, a
computerem társaságában otthon, avagy
a munkahelyemen egyedül is lehetôségem
van kitekinteni a nagyvilágra, a
szakmámra, a szakmai újdonságokra, a
versenytársakra stb. stb., sôt lehetôségem
van kapcsolatokat építeni, ápolni. Egyet
azonban nem lehet: személyes
kapcsolatokat teremteni, fenntartani,
élvezni a mások társaságát, a csapatot, jól
elbeszélgetni errôl-arról, személyes
dolgokról és a munkánkról. Az ember
társas lény – frázisként szokták ezt
hangsúlyozni. Ez vonatkozik a szakmai
tevékenységre is. Szakmai oldalról
természetesen az erre való emberi igényt
általában a munkahelyi környezet és
kollektíva biztosítja.
Egyesületünk célja, hogy ezt kicsit
szélesebb körben a nyomdásztársadalom
egészében biztosítsa. Lehetôséget adjunk
arra, hogy rendezvényeinken a szakmai
személyes kapcsolatok erôsödjenek
egyrészt úgy, hogy formálisan, a szakmai
elôadás révén megismerjük, hogy

Iparági Karbantartók
éves szakmai találkozója
2014. október 9–10.
Döbrönte, Pápa + Gyôr

Látogatás és tapasztalatcsere
az MH Pápai Bázisrepülôterén,
és fakultatív nyomdalátogatás
Gyôrben, a Palatia Nyomdában

kollégánk mit szeretne elmondani,
bemutatni saját, illetve cége
tevékenységérôl, másrészt, hogy kötetlen
beszélgetésekben ismerjük meg egymás
gondolatait.
Úgy gondolom, hogy ennek jelentôsége
folyamatosan nô azáltal, hogy a
nyomdaipar átalakult az elmúlt 20 évben,
és ma is folyamatos átalakulásban van.
Érdekes, hogy amíg az ipart a globalizáció
és a centralizáció jellemzi, addig a hazai
nyomdaiparban a decentralizációs
folyamat ma is jelen van, részben
köszönhetôen a digitális technológia
térhódításának. Rengeteg nyomdaipari
kisvállalkozás él, létezik, hisz van egy
ipari-szolgáltó réteg, ami igényli ezeknek a
kis cégeknek a termékeit és szolgáltatásait
– miután a nyomtatott marketing
jelentôsége még erôs. Mi ezeket a kis
cégeket is megszólítjuk mind a
programjainkon, mind a Magyar Grafikán
keresztül. Felelôsséget érzünk, hogy mint
egy független szakmai szervezet, segítsünk
minden szakmai szereplôt a számára
legszélesebb szakmai ismeret, tudás,
tapasztalat megszerzésében. Kiemelt
feladatunknak tekintjük, hogy ezeket a kis
vállalkozásokat is megszólítsuk. Erre
nagyszerû alkalmat kínálnak a PPDexpo
és a PPFest rendezvényei 2015-ben is,
amelyekre minden szakmai szereplôt
várunk, és hiszünk abban, hogy ezt a
küldetésünket ott is betöltjük.
Fábián Endre elnök

2014. október 9., csütörtök
10.00–13.00 Érkezés, regisztráció
Döbröntén, a Hasik Hotelben
12.00–13.30 Ebéd a hotel éttermében
14.00–18.30 Szakmai konferencia
20.00-tól Bankett vacsora a hotel éttermében
2014. október 10., péntek
09.30–12.00 Szakmai bemutatók Pápán,
a HM légibázison
12.30-tól Ebéd Gyôrben, azt követôen
üzemlátogatás a Palatia Nyomdában
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Nyomdászok civilben
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„A legfontosabb: a józan ész…”

Id. Keskeny Árpád
Szinte napra pontosan négy évvel ezelôtt
beszélgettem utoljára idôsebb Keskeny
Árpáddal. De legutóbbi találkozásunk óta
legfeljebb annyi változott, hogy már nem napi
három doboz cigarettát szív, hanem csak
kettôt, lemondott a kávézásról, és már nem
hajnali fél hattól minimum délután ötig
dolgozik a nyomdában, hanem rendszerint –
vagy majdnem rendszerint – fél négykor eljön
onnan. A munkát persze igazából ilyenkor sem
hagyja abba, mert délutánjainak, illetve
estéinek egy része a pénzügyek áttekintésével
telik.
Egy cseppet sem változott viszont abban, hogy
hiába áll rendelkezésére saját iroda, a nyomda
összes más helyiségében meg lehet találni,
csak ott nem… És persze, továbbra sem
használ kimutatásokat, grafikonokat,
számítógépet, esetleg laptopot vagy
határidônaplót – és mégis mindenrôl tud.
Minden – szó szerint minden: a raklapok szortírozásától az éppen futó vagy tervezett
beruházásokig, a megrendelések, munkák, egyéb feladatok jelen állásától a pénzügyek fillérre
pontos pillanatnyi helyzetéig! – ott van a fejében. Na jó, legfeljebb emlékeztetô cetlik
formájában valamelyik zsebében.
Vajon létezik-e „magán” Keskeny Árpád? Vagy ami látható, és ami nem, az pontosan ugyanaz?

● Nem beszélnénk a nyomdáról…
– Akkor mirôl?
● Az életrôl, az életérôl.
– Az kemény! Dohányzik?
● Igen.
– Akkor gyújtsunk rá! Milyen
marhaság, hogy a munkahelyi elôírások
arra kényszerítik az embereket, hogy
menjenek ki a szabadba dohányozni.
Kezdetben külön helyiséget kellett csak
kijelölni, megépíteni – vagy 10 millióba
került, hogy megoldjuk itt a nyomdában
–, most meg még azokat sem szabad
használni. Nem sok esze volt annak, aki
errôl rendelkezett! Rendben, hogy
legyünk tekintettel a nem dohányzókra,
de ésszel kéne megoldani a kérdést!
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Kizavarni melegben, hidegben az
embereket, aztán meg megfáznak, én
meg fizethetem a táppénzt. Sokkal
ésszerûbben meg lehetett volna oldani
ezt a problémát.
● Mindig tudja, hogyan lehet valamit
ésszerûen megoldani?
– Igen: de errôl nem tehetek. Így
születtem, látom belülrôl, egész egyszerûen tudom, hogy egy dolognál – legyen
az bármi –, mi a legmegfelelôbb, legcélravezetôbb megoldás. Mint ahogy arról
sem tehetek, hogy olyan az agyam, hogy
mindent lefényképez és megjegyez, vagy
éppen arról sem, hogy mindent lefordítok
pénzre, és arról sem, hogy megvan a
képességem, hogy két forintból hármat
csináljak.

● Fontos önnek a pénz?
– Nem, illetve abból a szempontból
igen, hogy biztonságot ad, viszont nem
azon múlik egy ember értéke, hogy
mennyi pénze van. Sok pénzzel is lehet
valaki rongy ember, és kevéssel is
értékes.
● Ön nemcsak két forintból tud
hármat csinálni, hanem képes arra is,
hogy megtartsa.
– Megkeresni és megduplázni
alkalmasint nem olyan nagy mûvészet, a
megtartására azonban – és ezt itt a
nyomdaiparon belül is példák sokasága
mutatja – már meglehetôsen kevesen
képesek. Ez megint csak egy olyan
képességem, amely velem született adottság: szemem van arra, hogy egyrészt a
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● Gyermekkorában is ilyen volt?
– Égetôen rossz gyerek voltam,
joggal nem bírt velem az édesanyám,
és teljesen megértem ôt, hogy 11
éves koromban intézetbe adott, ahol
egészen 18 éves koromig nevelkedtem. Sokan szidják, és keserûséggel
emlékeznek az intézetben töltött
évekre, de én nagyon sokat köszönhetek ennek. Hihetetlen rendre és
fegyelemre szorított és szoktatott rá,
aminek a mai napig igen nagy
hasznát veszem. Csak egyetlen példa:
pontosan tudom, hogy a lakás vagy a
kocsi kulcsát melyik zsebemben
találom, illetve melyikben van az a
cetli, amelyiken meg tudom nézni,
hogy éppen ebben a pillanatban miként állunk a pénzügyeinkkel. Teljesen értelmetlen pazarlás a keresgetésre fordított idô. És rettentôen idegesít
az is, ha valaki az én idômet fecsérli.
Sokszor hallhatják tôlem: a lényeget
mondd, ne magyarázz!
De visszatérve az intézeti évekhez:
ott kezdtem el sportolni is. Középtávfutásban kimagasló eredményeket
értem el, olimpiai reményeket
dédelgettek velem kapcsolatosan.
Aztán közbeszólt a sors: egy súlyos
izomszakadás nemcsak az olimpiai
karriert és álmokat szakította széjjel,
hanem egyáltalán a sportolóként való
létezést is. A sérülésbôl annyira
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ugyan felépültem, hogy versenyezzek, de csak második-harmadik
helyezéseket értem el, és ez nekem
kevés volt.
● Nehezen viseli, ha nem ön az
elsô?
– Nem. Fiatalon persze más volt:
akkor nem viseltem el, pláne úgy
nem, hogy elôtte az voltam.
Egyébként meg egyáltalán nem
érdekel, hogy mások mit gondolnak
rólam, vagy éppen minek tartanak.
Néztek már portásnak, segédmunkásnak, takarítónak – percig nem zavart,
hiszen én tisztában vagyok önmagammal, az önbizalmam nem szorul
külsô megerôsítésre. Sokzsebes
ingekben és sokzsebes, amíg lehet,
rövidnadrágban járkálok, tôlem jöhet
a nyomdába akármilyen „fontos”
ember – legyen az beszállító vagy
megrendelô –, nem változtatok ezen
a szokásomon. Érdemes viszont
megnézni ezeknek az embereknek az
arcát akkor, amikor kiderül, ki is
valójában az, akit ôk segédmunkásnak néztek…
● Ki is valójában?
– A Skorpió havában, novemberben születtem, és hozom is a skorpió
tulajdonságait: ha nem bántanak, én
sem bántok, de ha igen, akkor
nagyon megtorlom, és persze senkinek semmit – se jót, se rosszat – nem
felejtek el. Volt rá példa, hogy négy
évet vártam arra, hogy visszavágjak
az igazságtalanul ért sérelmemért.
● Mindig biztos abban, hogy igaza
van?
– Igen!
● Mibôl gondolja, hogy tévedhetetlen?
– Azt nem mondtam, hogy tévedhetetlen vagyok, de más észjárásom
van, mint az átlagembernek, ezért
másként látok dolgokat, és másként
is nyúlok hozzájuk. Fogalmazhatok
úgy, hogy megmaradt a józan eszem,
és ez segít ahhoz, hogy tisztán,
világosan és pontosan ítéljek meg
helyzeteket és embereket is.

Manapság egyre kevesebb az olyan
ember, aki rendelkezik a józan ész
képességével. Akinél pedig ehhez
tisztesség és felelôsségtudat is
párosul, az olyan ritka, mint a fehér
holló. A civil életbôl is szinte teljesen kiveszett. Nagyon nem jó felé
megy a világ…
● Mi az, amit nem visel el, amit
legkevésbé fogad el másokban?
– Az értetlenkedést és az igazságtalanságot: ettôl mindig ideges
leszek, és olyankor meglehetôsen
szélsôséges kirohanásokra vagyok
képes.

Nyomdászokcivilben

legkisebb pazarlást, felesleges pénzkidobást észrevegyem és megakadályozzam, másrészt a józan eszemet
soha nem írja felül semmi. Pontosan
tudom, hogy mit akarok elérni, ahhoz
mit, mikor és hogyan kell tennem, és
ettôl nem tántorít el semmi.
Emlékszem, már a második vagy
harmadik új Heidelberg nyomógépet
vettem, nem kevés millió forintért,
miközben a házunk nappalijában nem
volt még sötétítô függöny… És hiába
bonyolít a nyomda többmilliárdos
forgalmat, a mai napig odafigyelek,
hogy például minimális legyen az
eselék, a raklapokat pedig optimális
áron értékesítsék. Nincsenek ugyanis
„kis” és „nagy” dolgok: aki a kis dolgokban nemtörôdöm, az a nagyokban
is az, mert ez az alaptermészete.
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● Hát, errôl többeknek – beszállítókat és megrendelôket is beleértve
– van fogalma, mondhatnám, személyes tapasztalata…
– Tény, hogy nem jellemzô rám a
langyos középszerûség: az
indulataim jellemzôen végletekben
jelentkeznek. Igen, alkalmasint
kiabálok, és nem túl cizelláltan
fogalmazok, de legalább ilyen
vehemenciával segítek, ha úgy hozza
az élet.
● Élet! Beszélgetésünk elején úgy
reagált ezzel kapcsolatosan: az
kemény…
– Merthogy az is! Visszatekintve
semmit nem bánok, és semmit nem
csinálnék másként, de tény, hogy
világéletemben keményen megküzdöttem mindenért. Ajándékba nem
kaptam semmit, „legfeljebb” olykorolykor magát az életet, hiszen nem
egyszer álltam közel a halálhoz. A
nyomda is egy ilyen halálközeli
helyzet eredménye, ugyanis azért
adtam bérbe a házunk földszintjét
egy tsz melléküzemágaként mûködô
nyomdának – amibôl végül is lett a
mostani –, hogy ha nem élném túl a
mûtétet, legyen bevétele a feleségemnek, amibôl el tudja tartani a családot. Ennek majd’ harminc éve, de
azóta is jó pár – nem számolom,
mennyi – mûtétem volt, és eddig még
megúsztam a véget: az ôrangyalom
vigyáz rám.
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Eladó használt gépek
● És saját maga?
– Nem vagyok hajlandó a betegségeimmel
foglalkozni, csak annyit teszek meg, amennyit
muszáj: szedem a gyógyszereket, és betartom az
étkezési elôírásokat. De meggyôzôdésem, hogy az
életünk hossza nem igazán ezen múlik…
Ha eljön az idô, akkor kész, vége. Édesapám
ejtôernyôzött, és egyik alkalommal a vele együtt
ugró barátjának köszönhette, hogy épségben a
földre ért. Azután nem telt el fél év, és úgy csapta
halálra egy áramütés, hogy a közelben áramforrás
sem volt… Ott maradt édesanyám özvegyen, két
kisgyermekkel.
● A sorsát – tény – egyikünk sem tudja elkerülni…
Önnek viszont megadatott a teljes és viszonylag
nagy család: feleség, gyerekek, unokák.
– A család az életben a legfontosabb, de nem
egyszerû összetartani… Szerettem volna, ha mindkét
gyermekem a nyomdában találja meg az egzisztenciális boldogulást, de végül is csak a fiam választotta ezt
az utat. Öt leányunokám van, és persze mindegyiküket
szeretem, de a legjobban a legidôsebbet, a most 9 éves
Dettit, aki iszonyú hátránnyal indult az életben, hiszen
koraszülött volt, a súlya nem érte el még az egy
kilogrammot sem. Nagyon sokat kellett vele
foglalkozni, fejleszteni a különféle képességeit. Ebben
a feleségemmel együtt nagyon aktívan vettünk részt,
és emiatt egy rendkívül erôs érzelmi kötôdés alakult ki
a kislány felé. Detti pedig testileg-lelkileg-szellemileg
nemcsak beérte a korosztályát, hanem le is körözte
ôket. De mindegyik unokámmal „normális” nagypapai, nagyszülôi kapcsolatban vagyunk: ha szükség van
rá, vigyázunk rájuk, vagy éppen elmegyünk közösen
biciklizni. És hát a feleségem: az életem valamennyi
területén mindig igazi társ és partner volt, és ma is az.
Annak idején, ha kellett, az öreg Passattal leszállította
az elkészült munkákat, ha arra volt szükség, dolgozott
a nyomdában, mindemellett ô intézte a családdal
kapcsolatos dolgokat, ápolt az aktuális mûtétem után,
és a mai napig is figyelmeztet, hogy a cukrom miatt
ideje ennem valamit, vagy éppen azért hív, hogy
vegyem be a gyógyszert. Ha ô nem lett volna nekem,
biztos, hogy nem tudom elérni a még gyerekkoromban
kitûzött célomat.
● Mi volt ez a cél, ez a vágyálom?
– Azt szerettem volna, hogy a leszármazottaimnak
soha ne kelljen nemhogy nélkülözni, szûkösködve
élni, hanem egyáltalán soha ne kelljen anyagi
gondokkal küzdeni.
● Maradt valami még a „bakancslistán”?
– Nem: maradéktalanul teljesítve. ■
Ilona
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SCHMEDT

Prädeka – kompakt táblakészítô rendszer
(2013, új és tökéletes)

PETRATTO

Digi Folder – hajtogató- és ragasztógép
(2013, új és tökéletes)

STAHL

– VBF BL 500 beakasztó gépsor
(1998, nagyon jó)

SIGLOGH

SB 6000/1E – könyvblokk-készítô sor
(1998, nagyon jó)

KOLBUS

ZU801, KM470, HD140 rag-köt. gépsor
(1997, 2007-ben felújítva)

KOLBUS

SU 125 Type 630 – védôborító-felrakó
(jó)

INTEGRA

OOSTVEN – flexibilisfedél-készítô gép
(1993, jó)

POLYGRAPH 882/2-18 – Összehordógép
(sérülésmentes)

ADPAK 400
RIMA
PURLUX
OSAKO 368
KDO Flexo

zsugorfóliázó (2005, nagyon jó)
RS 3110 SL – keresztkirakó (2001, jó)
Europa QD8E – irkafûzô sor (2000, jó)
irkafûzô sor (1992, jó)
Seltec 7C10G – flexó nyomógép
(2000, nagyon jó)

PERFECTA

SDY-EZ – háromkéses vágógép
(1984, mûködôképes)

HEIDELBERGPrintmaster 52-4 nyomógép
(2000, nagyon jó)

GTO 46 egyszínes nyomógép (jó)
Printmaster GTO 52-5 nyomógép
(2001, nagyon jó)

KSD cylinder magasnyomó és stancoló
(mûködôképes)

GALLUS
R 250 B – flexó nyomógép (1988, jó)
ZIRKON
Forta – kétszínes nyomógép (jó)
BUHRS ZAANDAM – fóliacsomagoló gép (1990, jó)
FAI
pántológép (2001, nagyon jó)
GUK
54-F4 – hajtogatógép (2003, nagyon jó)
MBO
B30E-FP95 – hajtogatógép
(2007, nagyon jó)

DUPLO

B30E-C – hajtogatógép (2007, nagyon jó)
B30E-R – hajtogatógép (2007, nagyon jó)
4000 – összehordó torony
(2000, nagyon jó)

COPYPLATE D 63633 – lemezlevilágító (1997, jó)
A gépek Magyarországon megtekinthetôk.
Fényképeket és videókat tudunk e-mailben is küldeni
További információk: www.prosystem.hu,
Érdeklôdni lehet: Tel: 06 27 537-873,
usedmachines@prosystem.hu

Kötészeti (elméleti) oktatót keres
Vácott mûködô iskola. Összesen heti 5 órai
elfoglaltságot jelentene, hétfô és keddi napokon.
Bérezés: 3000 Ft/óra Sürgôs!

Bôvebb információ: +36 20 944-2228
(Vargáné Nagy Anna)

2014/09/26

Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.
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30/221 7770
30/330 2946

info@dpdstancuzem.hun
30/221-7770, 30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
Flexibilistábla-készítés; Melegfóliázás;
dpdstanc@t-online.hu

UV-lakkozás; Stancolás; Gépi dobozragasztás;
BeMelegfóliázás
vontdoboz-gyártás; CD-tok-ragasztás;
UV
Szelakkozás
rszámkészítés; Kézi kötészet

Braille
írás nyomtatás
A postpress
szolgáltatások teljes választéka
Stancolás
egy kézbôl – egy helyen.
Gépi dobozragasztás
www.dpdstancuzem.hu
Bevont doboz gyártás

REACTO

kreatív
kreatív kartonok!
1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

Meleg síkfóliázás,
stancolás,
szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés
Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.
UV-lakkozás B2-es méretig.
Prégelés B3-as méretig.
2142 Nagytarcsa, Naplás út 16.
Tel.: 06-1/9-200-026, 9-200-027
Mobil: 06-70/385-6507
e-mail:
bzsstanckft@bzsstanc.hu
web: www.bzsstanc.hu

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu

DIGITÁLIS nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser
bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,
Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus
vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
T.: 260-0562

Stancolás tégelysajtón,
akár többrétegû merev
anyagokból, maximum
800 x 1100 mm méretig!
Árajánlatkérés:
László András részlegvezetô
Tel.: 06-30/815-7981
Erdei Szilvia menedzser
Tel.: 06-30/867-2576
Pesterzsébet Önkormányzat
Szociális Foglalkoztató
1201 Bp., Baross u. 91–95.
erdeiszilviszoci@freemail.hu
www.szocifogixx.hu

TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPOPRINT cég képviselete
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KLISÉKÉSZÍTÉS
ARANYOZÁS,
STANCOLÁS

B2 MÉRETIG

„Az iparágunk
jobban teljesít.”
Teljesítsen Ön is!
Sorszámozás, bígelés,
perforálás:
Morgana FSN
sorszámozógéppel
Szezonindító akció!
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
T.: 260-0562

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI., IX. kerületben
risograph gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

T-Graphic Bt.
+36.30.533.0555
e-mail: nyomda3@gmail.com

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

B1

- es ívig
A névjegytôl a
– automata üzemmódban,
teljes felületen –
fogadjuk megrendeléseiket.

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS

Kollégáink segítségével Ön bármikor megtalálhatja
a legmegfelelôbb ragasztót munkájához. Rendelkezésre
álló mintáink segítségével pedig azonnal ki is próbálhatja
a kiválasztott anyagot.

Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
K l i s é k é s z í t é s : 06-30/212-6457

Térjen be hozzánk!

1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu

Ragibolt: 1134 Budapest, Apály utca 2/c
Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között
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