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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Nyomdászvándorgyûlés – 2015
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CSAK EMLÉKEZTETÔÜL…
Jó másfél évvel ezelôtt írtuk Élményjavak birtoklása címmel azt az esszét, amelyben
a minôségi élet – véleményünk szerinti – feltételeirôl elmélkedtünk. Talán emlékeznek:
a mondandónk lényege az volt, hogy az élet minôsége nem a megvásárolható javakon
múlik. Felidézve a Dalai Lámát, valamint az akkor kilencvenéves Tomcsányi Pál
akadémikust – és nem mellesleg az élményjavak kifejezés megteremtôjét –, arra hívtuk fel
a figyelmet, hogy a boldogsághoz, az elégedettséghez, az élet kiteljesedéséhez –
szerintünk – három egység harmóniája szükségeltetik: a lélek (ha tetszik: szív), a szellem
(de mondhatnánk észt vagy elmét), és persze az anyagi/fizikai sík. Ám egyik sem
helyettesíthetô a másikkal, vagy annak túlsúlyával. A szív ügyeit sem a szellem, sem az
anyagiak nem tudják intézni, a szellem dolgaival sem a lélek, sem a pénz nem tud mit
kezdeni, és tény: az anyagiakat nem lehet szívvel vagy elmével pótolni. A három rész
egymást nem kiváltható módon, és egyenlô arányban alkot egységet, s ez biztosítja, hogy
az életünk olyan legyen, amilyennek szeretnénk, és úgy éljünk, hogy ha bármikor is, és
bármi okból kifolyólag is visszatekintünk, ne érezzünk hiátust vagy megbánást.
E három részbôl többé-kevésbé az anyagiság rendben van, hiszen a materiális világ
kényszere megoldja. A szellem, az elme is kiköveteli a magáét – legalábbis valamilyen
szinten, és az arányokat most hagyjuk –, hiszen e nélkül megoldhatatlan például az anyagi
rész megteremtése. A lélek dolgai vannak/lehetnek a legkevésbé szerencsés helyzetben,
mert az esetleges belsô, és alkalmasint meg sem fogalmazódott okú nyugtalanságérzésen
kívül, más eszközük nincs arra, hogy méltó arányú figyelmet szerezzenek. Pedig talán,
éppen ez az a terület, amelynek legegyszerûbb megadni mindazt, ami jár, nem neki, hanem
nekünk. A lelket, a szívet ugyanis az élményjavak táplálják. Persze – ahogy Tomcsányi Pál
mondta – ebbe beletartoznak a sikeres munkából fakadó élményjavak is, sôt ez a terület
jelenti az egyik legnagyobb forrást. Az élet azonban ezen kívül is megszámlálhatatlan
élményjavat kínál, amelyek kiélvezéséhez, begyûjtéséhez még csak pénzre sincs szükség
– vagy ha igen, akkor megengedhetô módon éri meg az árát! –, és szinte korlátlanul
bôvíthetô a mennyisége.
És hogy mindez miért jutott ismét eszembe? Nos, egyszerû a magyarázat: kizárólag
azokra a napokra, helyekre és eseményekre emlékezünk, az marad meg bennünk, azt
visszük magunkkal, abból töltekezünk, és azoktól gazdagodik életünk, amelyekhez élmény
– lehetôleg persze jó! – fûzôdik. És most vonatkoztassunk el a magánszférától, maradjunk
kizárólag az ágazati közéletnél: igen, a szakmai rendezvények, a céges találkozók és
partik, a szakkiállítások és vásárok is élményjavak begyûjtésére (is) lehetôséget kínáló
alkalmak.
Szóval: aki még nem tartozik az élményjavakat – az élet valamennyi területén – gyûjtô
csapathoz, annak ajánlanám a csatlakozást!
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Köz info
Nyomdászvándorgyûlés – 2015

Elkezdôdött, sôt javában tart az
„országos Papírmánia”, és hogy…

Beszámoló (1. rész). . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal
…most közel 150 fô regisztrált és vett részt a
rendezvényen, amely teljes egészében a jövôre
megrendezésre kerülô drupa „lázában égett”,
mondhatni: afféle drupa-tour állomás volt. És ez
nagyon is rendjén lévô, hiszen a drupa Európa –
sôt, talán a világ – egyik, ha nem a legmeghatározóbb nyomdaipari kiállítása és vására, a hazai
ágazat számára pedig tradicionálisan kiemelkedô
fontossággal bír…

Országos

Alföldi Nyomda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. oldal
Dürer Nyomda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. oldal
Marzek Kner Packaging . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15–16. oldal
Palatia Nyomda és Kiadó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. oldal
Pauker Holding – OSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17. oldal
Prospektus Nyomda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. oldal
STI Petôfi Nyomda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal

Az élet megy tovább…

Cég info
Cég info

Térmeg Kft.
„…ám amikor János meghalt, néhányuk
részérôl – tisztelet a kivételnek – sokkal
kíméletlenebb lett ez a harc…”

partners 25
– a buli

Beszélgetés Bánát Erikával . .20–21. oldal
…igencsak emelkedett
hangulatú parti nagyjából
hajnali kettôig tartott, bár
néhány kitartóbb ember…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8–9. oldal

Köz info
Spartvis: Megállj, megállj kutya… . . . . . . . . . . . . . 21. oldal
PNYME-programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23. oldal

Cég info

Kreatív Klub
– a tizenötödik
…amit képviselnek, amilyen lehetôséget
hordoznak, az kiválthatatlan és
meghatározó érvül, bizonyítékul szolgál a
nyomtatott termékek mellet…

Csalássorozat - felhívás! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23. oldal

Cég info

hubergroup 250! . . . . . . . . .22. oldal

Magán info

Nyomdászok civilben – 17.

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . .10–11. oldal

Cég info

Canon
– Digitális
Könyvnyomtatási
Pályázat

Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal
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„…Soha nem akarok csinálni – és nem
is csináltam – semmit csak azért, mert
olyan kihívást jelent, amit ha teljesítek,
vállon veregetnek, vagy vállon veregethetem önmagam… Valami vagy érdekel, és
akkor…”
Tolnai László . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26–27. oldal
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Nyomdászvándorgyûlés – 2015 (1. rész)
A Papír- és
Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület
nagyhagyományú
Nyomdászvándorgyûlésére idén a
Lajosmizséhez közel található Sarlóspusztán került sor
2015. szeptember
24–25-én.
Örömteljes tény,
hogy a tavalyi 120
fôs létszám helyett
most közel 150 fô regisztrált és vett
részt a rendezvényen, amely teljes
egészében a jövôre megrendezésre
kerülô drupa „lázában égett”,
mondhatni: afféle drupa-tour állomás
volt. És ez nagyon is rendjén lévô,
hiszen a drupa Európa – sôt, talán a
világ – egyik, ha nem a legmeghatározóbb nyomdaipari kiállítása és
vására, a hazai ágazat számára pedig
tradicionálisan kiemelkedô fontossággal bír. Még az „ínséges” években is –
2008., 2012. – csak az egyesület szervezésében több mint 400 fô látogatott
ki a vásárra, és akkor azokról nem is
ejtettünk szót, akik saját maguknak
intézték a részvételt, vagy éppen egyegy cég direkt meghívásának tettek
eleget. Kétségtelen, ha onnan nézzük,
hogy a legutóbbi drupa látogatóinak
száma meghaladta a 300 ezret, akkor
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ez a létszám nem oly magas. Ám, ha a
hazai viszonylatokat tekintjük, akkor
igazán nincs ok a szégyenkezésre, azzal együtt, hogy azért lehettünk volna
többen is… De majd 2016-ban – legalábbis remélhetôleg. Az biztos: ahhoz, hogy ez valójában így történjen,
igen komoly erôfeszítéseket tesz a
Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület a BD-Expóval karöltve.
Az egyesület – ahogy az köztudott –
kiállítója is a drupának, és ez 2016ban sem lesz másként. Vagyis: egy
kicsit azért igen, hiszen ezúttal a Varga
Flexóval közös standon PNYME
drupa village-ként lesz jelen. Ám ez
nem befolyásolja semmilyen szinten
azt, hogy a hazai nyomdászok a drupa
kapcsán és a drupán is – legyen szó
akár szakmai, akár utazással, szállással
vagy éppen a különbözô programokkal

kapcsolatos kérdésrôl – meszszemenôkig számíthatnak az egyesület
támogató, segítô jelenlétére.
De térjünk vissza a vándorgyûlés
programjához!
A menetrend a szokásos volt: az
elsô nap az ebédet követôen hangzottak el az elôadások, este sor került a
bankettvacsorára, majd másnap délelôtt a házigazdák – ezúttal a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó Nyomda, valamint a MizsePack – üzemeit
nézhették meg az érdeklôdôk.
Miután Fábián Endre, az egyesület
elnöke köszöntötte a jelenlévôket, átadta a szót a házigazdáknak: elsôként
Czifra Zoltán nyomdai üzletág-igazgatónak (Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Nyomda), majd Csuthi
Béla kereskedelmi és termelési igazgatónak (MizsePack).
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Házigazdák
Czifra Zoltán (bal oldali kép) csak
üdvözölte a jelenlévôket, ám egyáltalán nem beszélt a cégrôl, inkább azt
javasolta, hogy a másnapi üzemlátogatás keretei között ismerkedjenek
meg velük alaposabban.
Csuthi Béla (jobb oldali kép) azonban élt a bemutatkozás lehetôségével,
és rövid, de átfogó elôadásban mutatta
be a cég elmúlt 25 évének fejlôdését.
Ennek eredményeként a ma már 84,5
százalékban magyar tulajdonban lévô
nyomda éves árbevétele eléri a 3 milliárd forintot, és rendkívül stabil üzleti
hátteret tudhat magáénak. „Mi nem
tartozunk senkinek, ellenben nekünk
tartoznak…” – érzékeltette kiegyensúlyozott és megnyugtató anyagi helyze-

tüket az elôadó. A cég
1975 óta
gyárt mûbelet, amely
napjainkban
is egyik fô
üzletága.
Másik
üzletáguk az
öntapadó
címkék
gyártása, amellyel 1994 óta foglalkoznak, majd 2006-ban létrehozták a harmadik üzletágat is, a fóliacímke-gyártást. 2011-ben hatalmas – 2,2 millió
euró értékben – gépfejlesztést hajtottak végre, amelynek eredményeképp

Sabine Geldermann
drupa-igazgató

A 2016-os drupára
50 országból érkezik
a mintegy 1500 kiállító. Tematikus felosztását tekintve pedig a korábban ismert
tagolt ágazati struktúra némileg megváltoztatásra került annak érdekében, hogy
a látogatók számára
könnyebbé váljon a
kínálat áttekintése.
Az új megközelítés
szerint hat kínálati
csoportot alakítottak
ki – digitális nyomtatás, nyomdai-,
illetve média-elôkészítés, crossmédia;
csomagolás és feldolgozás; nyomtatás
és utómunkálatok; anyagok; a jövô
technológiái és 3D nyomtatás –, és
ezen belül is tagolással éltek.
„Külön erôteljes hangsúlyt kapnak
a kiállításon a növekedés új motorjai,
azaz a csomagolás-, az ipari, valamint
a funkcionális nyomtatás, hiszen ezek
a területek a legnagyobb piaci növeke-

Sabine Geldermann világkörüli
drupa-tourjának harmadik állomásaként érkezett a Nyomdászvándorgyûlésre, ami – ismerjük el – igazi megtiszteltetés a hazai nyomdaipar számára. A rendkívül közvetlen és szimpatikus igazgatóasszony elôadásában
részletesen beszámolt mindarról, amelyet most, a nyitás elôtt nyolc hónappal egyáltalán tudni lehet és érdemes
is a 2016-os drupa kapcsán.
A legfontosabb – ahogy fogalmazott
–, hogy „újrapozicionálták” a drupát,
vagyis új megközelítésben, új stratégiai orientációval, tizenegy napra –
2016-ban május 31-tôl június 10-ig
tartó – optimalizált idôtartammal és
három évre rövidített gyakoriságra
alakították át a szakvásárt, hogy a
világszerte alapjaiban megváltozott és
változóban lévô nyomdaipar számára
érdemi válaszokat adjon.

elképesztôen impozáns gépparkkal
rendelkeznek. Ehhez 2014-ben egy HP
Indigo WS6600 digitális nyomdagépet
is vásároltak, és ezzel elkezdôdött
náluk a digitális címkegyártás is. ▼

dést ígérôk” – hívta
fel a hallgatóság
figyelmét Sabine
Geldermann.
Természetesen a
jövô évi drupán is
lesznek kísérô szakmai rendezvények, és
ezek fôbb elemei: a
drupa innovation
park, a drupa cube, a
PEPSO, gazdagítva a
3d fab + print és a
touchpoint packaging
kínálatával, és számos érdekes elôadásra is számíthatunk.
Az elôadáshoz Máté Szilvia, a drupa hazai képviseletét ellátó BD-Expo
ügyvezetôje csak annyit fûzött még
hozzá, hogy a drupával kapcsolatos
valamennyi témában készséggel állnak
az érdeklôdôk rendelkezésére.
(Következô – 305., 2015. október
22-én megjelenô – számunkban folytatjuk a beszámolónkat.) ■
Ilona
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partners 25 – a buli

Karsten Nygaard

Elôzô (303.) számunkban a partners 25. születésnapja
alkalmából már beszélgettünk Ratkovics Péterrel, a cég
tulajdonos-ügyvezetôjével.
Egy születésnap azonban nem múlhat el ünneplés
nélkül sem: természetesen a partners is hatalmas bulit
rendezett e negyed évszázad tiszteletére. A rendezvényre
2015. szeptember 10-én került sor, helyszínéül pedig a
Bugyiban található Forster Vadászkastély szolgált, amely
igazán festôi környezetet biztosított az ünnepséghez. A
több mint száz vendég között pedig nemcsak a partners
partnereivel találkozhattunk, hanem jelenlegi és régi
kollégáikkal, illetve szakmai barátaikkal is.
Alapvetôen – ahogy a meghívóban is fogalmaztak – az
elmúlt 25 év legfontosabb eseményeit idézte fel a parti,
amelynek részeként interaktív játékokban próbálhatták ki
a vendégek, mennyire vannak „otthon” 25 évnyi retróban.
Emlékeznek-e, milyen zenét hallgattunk, hogyan táncoltunk, mit hordtunk, melyek voltak
a „sláger” parfümök, vagy éppen
milyen technikai
eszközöket és mire
használtunk. Azt
gondolom, nem
vagyok egyedül, aki rácsodálkozott, és jószerint ôskövületnek tartotta ezeket az alig 25 éves dolgokat… Mindenesetre, igencsak szórakoztató volt szembesülni velük!
A születésnapi parti „hivatalos” programjaként Ratkovics Péter idézte fel a partners elmúlt 25 évének legfontosabb céges és szakmai eseményeit, nem elhallgatva
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Hubert Steffan

Cég info

mastertan304 okt-I zs

Ishu Khurana

Jana Blazickova

sem a sikereket, sem a nehézségeket. Részletesen beszélt
azokról az állomásokról, amelyeken keresztül az egykor
számítástechnikával foglalkozó cég mára a csomagolóanyag-gyártás, azon belül a flexó-elôkészítés területén a
legmeghatározóbbá vált, mint az ESKO kizárólagos hazai
képviselete.
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nak és DuPont Cyrel® üzletágának képviselôi is – Karsten
Nygaard, Hubert Steffan, Jana
Blazickova és Ishu Khurana –,
akik egy-egy elôadást is tartottak.
Miközben zajlottak az elôadások, elkészült a vacsora,
amely igazi magyaros ételeket
is felsorakoztatott – például
bográcsban fôtt marhalábszárpörkölt nokedlivel –, de a vendéglátók azért gondoltak a könnyedebb
gasztronómia kedvelôire is. És ahogy
kell, innivaló is
akadt bôséggel:
pompás pálinkákból, nemes
borokból és jófajta sörökbôl

Céginfo

A születésnapra természetesen
hivatalosak voltak a partners két legnagyobb beszállítójának, az ESKO-

17:11

válogathatott kedvére a társaság. Rendben: üdítôitalok is voltak… A vacsorát követôen pedig elkezdôdhetett a
tánc: a talpalávalóról a Tutti Frutti
Duó mûfajokon átívelô repertoárja
gondoskodott. És persze, a szülinapi
torta sem maradt el: este tízkor gördült be a mintegy százszeletes Szamos-torta, tetején a partners logójával, amit egyszerre hárman döftek
le… Az igencsak emelkedett hangulatú parti nagyjából hajnali kettôig
tartott, bár néhány kitartóbb ember
csak négy óra tájt tért nyugovóra.
Nos, nyugodtan kijelenthetô, hogy
a partners és barátai igazán remekül
ünnepelték a cég 25. születésnapját. ■
Ilona
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Kreatív Klub – a tizenötödik

Hogy elszaladt az idô…!
Immáron 15 éve, hogy még a
Budapest Papír égisze alatt létrejött a
Kreatív Klub, amelyet azután a felvásárlást követôen természetesen az Europapier Budapest is megtartott.
A több szempontból is speciálisnak
nevezhetô rendezvény, avagy „klubélet”
az elmúlt másfél évtized alatt – köszönhetôen a már megszületését is elôsegítô
Murai Gabriella, valamint az utóbbi
években társául szegôdött Godány Zsuzsa termékmenedzsereknek – igazán
nagyszabásúvá nôtte ki magát. Az elmúlt
jó pár évben a klubtagok száma rendre
meghaladja a száz fôt, és évente tartott
„találkozójuk” jelentôs ágazati esemény.
Ugyanakkor tény: maga a termékkör, a
kreatív nyomathordozók mennyiségileg
nem jelentenek igazán „tételt” egy papírnagykereskedésnek – emiatt talán nem
„járna” számukra egy nagyszabású rendezvény –, ám amit képviselnek, amilyen
lehetôséget hordoznak, az kiválthatatlan
és meghatározó érvül, bizonyítékul szolgál a nyomtatott termékek mellett, tehát
nagyon is megérdemlik a kitüntetett
figyelmet.
A kreatív hordozókban azonban „gondolkodni” kell, és a Kreatív Klubnak
mindenkori célja is, hogy a különféle
alapanyagok megismertetésével további
inspirációt adjon az egyébként is kreatív
és rendszerint szárnyaló fantáziával
rendelkezô grafikusoknak, dizájnereknek, nyomdászoknak és persze a megrendelôknek.
De nemcsak
magukkal a hordozókkal ismertetik
meg ilyen alkalmakkor a meghívottakat, hanem
egyúttal olyan háttérinformációkat
és ötleteket, üzleti
lehetôségeket is
megosztanak velük, amelyek érdemi segítségül szolgálnak mindenki
számára, aki bármilyen fajta krea-
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tív nyomdatermék mellé teszi le voksát.
És ha már Kreatív Klub, akkor maga a
rendezvény helyszíne, programja is mindig magán hordozza a kreativitást, de
legalábbis mindig tartalmaz olyan elemet, amely meghökkentô, és szokványosnak egyáltalán nem mondható.
Nem volt ez másként most, a tizenötödik alkalommal sem, amelyre 2015. szeptember 17-én került sor az A38 hajón,
házigazdája, ceremóniamestere pedig –
ahogy a kezdetektôl – Kaszás Géza színmûvész volt.
A több mint százfôs
vendégsereget Erdély
Zsolt, az Europapier Budapest Kft. ügyvezetôje
köszöntötte. Rövid üdvözlôbeszédében elsôsorban arról szólt, hogy
a kreatív hordozók mekkora hozzáadott értéket
képviselnek. Ugyan
mennyiségileg nem
jelentenek jelentôs tényezôt a cég forgalmában, mégis kiemelkedô
jelentôségük van az
ezekbôl készült termékeknek, hiszen ékesen
reprezentálják és bizonyítják a nyomdai
termékekben lévô minôségi erôt. És míg
a klasszikus papírszegmens iránt finoman
szólva sem mutatkozik fokozódó érdeklôdés, a kreatív hordozók iránti igény
növekszik. Majd megköszönve a partnereik, vevôik Europapier Budapest iránti

elkötelezôdését, bizalmát, átadta a szót az elsô
elôadónak, Tomasz Peretnek, az Arjo Wiggins
képviselôjének.
Tomasz Peret elôadása elején az Arjo Wigginst mutatta be, illetve
a cégnél az utóbbi idôkben történt változásokat
ismertette röviden a hallgatósággal. Majd ezt
követôen részletesen
kitért a luxuscsomagolóanyag-piac fejlôdésére,
és számos gyakorlati tapasztalatot osztott
meg a jelenlévôkkel. Mint mondta, errôl
a piacról esetleg gondolhatnánk, hogy a
gazdasági válság, illetve stagnálás következményeként csökken, azonban ez
messze nincs így! Ez a szegmens hihetetlenül növekszik, és nagyon is perspekti-
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vikus. Viszont, aki luxusmárkáknál szeretne beszállító lenni, rendkívül nehéz
dolga van, hiszen elképesztôen magas az
elvárás, a minôségi követelmény, amelynek cseppet sem egyszerû megfelelni.
Hosszas procedúra elôzi meg már azt is,
hogy egyáltalán a lehetôséget bárki is
megkapja. Itt nem lehet alacsony árakkal elônyhöz jutni, kizárólag az egyenletesen extra magas minôség, valamint az
evidenciaként kezelt kiszolgálás és rugalmasság képezi az esetleges munkakapcsolat alapját. Elôadásában idézte is
néhány olyan
nyomda vezetôjét, amelyek
luxuscsomagolást gyártanak. Ôk a következôképpen
fogalmaztak:
„…luxusmárkának gyártani
maga az »ôrület«, ám ha
sikerül, nagyon
nagy üzlet!” Hogy mást ne is említsünk,
például elképzelhetetlen egy luxustermék
a hozzá méltó luxuscsomagolás nélkül.
Az Arjo Wiggins pedig arról híres, hogy
az általuk gyártott kreatív papírok a
lehetô legjobb minôséget képviselik a
luxuscsomagolások számára. Elôadása
befejezô részében Tomasz Peret röviden
emlékeztette a társaságot, hogy milyen
sokféle felhasználási területre – papírral
kasírozott szürkelemez (rigid box), dobozkarton, bevásárló- és ajándéktáskák
stb. – kínálnak terméket, és ezen belül
külön felhívta a figyelmet a hazai ágazat
körében is jól ismert Curious Collection
tagjaira, valamint a fôleg csomagoláshoz
ajánlott Keaykolour termékcsaládra.
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Természetesen az Europapier Budapest
kínálatában
mindkét termékcsoport hozzáférhetô.
A következô
elôadó, a Yupo
Europe képviselôje, Erminio Gortanutti volt, aki a cég
által gyártott és az Europapier Budapest
által 2000-tôl forgalmazott szintetikus
nyomathordozóra, a Yupóra hívta fel a jelenlévôk figyelmét. Maga a Yupo cég
1969-ben jött létre, mégpedig a japán
vegyipari Mitsubishi Yuka és a papírral
foglalkozó Oji Paper vegyesvállalataként
azzal a céllal, hogy speciális alapanyagot
hozzanak létre. Meg is született a Yupo
termékcsalád, amely jelenleg mintegy 45
fajta szintetikus papírféleségbôl áll. Számos felhasználási területe lehet ennek a
hordozónak, és ezek között igen elôkelô
helyet foglal el a grafikai felhasználás,
különösen a dekoráció területén. Ennek
ellenére, Magyarországon talán ma még
kevesen ismerik a Yupót, ám a cég világszerte meglehetôsen jól ismert: két gyárral – az egyik természetesen Japánban, a
másik az USA-ban – rendelkeznek, továbbá Európában és Ázsiában is van
értékesítési központjuk. Jelenleg mintegy
500 alkalmazottat foglalkoztatnak.
De térjünk vissza termékükhöz, a
Yupóhoz, azon belül is a grafikai felhasználásra kínáltakhoz! Szóval, ez egy
szintetikus papírcsalád, amely különbözô
vastagságban (80-tól 300 mikronig) és
kiszerelésben (tekercses, íves) hozzáférhetô, és különleges tulajdonságokkal ren-

delkezik. Például vízálló, karcálló, téphetetlen, továbbá bizonyos típusa (Tako,
Jelly, Static) ragasztóanyag nélkül tapad
meg a felületeken, visszaszedhetô, majd
újra feltapasztható. Van kültéri és kizárólag beltéri alkalmazásra használható is,
sôt olyan is, amely közvetlenül érintkezhet élelmiszerrel. És ami nagyon lényeges: szinte valamennyi nyomdatechnikával – ofszet, UV-ofszet, inkjet, lézer,
flexó, mélynyomtatás stb. – nyomtatható.
Felhasználási területére pedig – amolyan
ötletadóként – számos példát sorakoztatott fel az elôadó: térkép, élelmiszer-, illetve ruhacímke, promóciós tikett, padlógrafika, dekorációs felhasználás, szakácskönyv stb. Környezeti szempontból a
Yupo, mint hordozó környezetbarátnak
mondható, mert ugyan biológiailag nem
bomlik le, ám száz százalékban újrahasznosítható, és nincs benne sem PVC, sem
semmilyen más mérgezô anyag. Természetesen rendelkeznek az ISO 14001 környezetvédelmi tanúsítással is.
A Kreatív Klub szakmai programja
után következett a pazar vacsora a hajó
fedélzetén, majd – a szokásos rövid kvízjátékot követôen – egy igen szokatlan
produkció szolgáltatta a meglepetés
programot. Ez pedig nem volt más, mint
egy Paint Jam bemutató, azaz egy
képzômûvészeti performance, amellyel
Gyulai Attila László festômûvész kápráztatta el a társaságot. De ezzel még mindig nem volt vége az est programjainak,
ugyanis Puskás Krisztina, elképesztô
papírhajtogatási (de nem origami) tudományát is megcsodálhatták a vendégek,
sôt maguk is próbálkozhattak vele. ■
Ilona
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Canon – Digitális Könyvnyomtatási Pályázat
Hetedik alkalommal került
kiírásra a Digitális
Könyvnyomtatási
Pályázat, amelyet
még az Océ Hungária indított útjára,
és amelyet az Océ
cég felvásárlását
követôen, a Canon
is folytatott.
Az idei pályázatot a Magyar Írószövetséggel közösen hirdette meg a Canon Hungária,
fôvédnöke pedig Kányádi Sándor
költô volt.
Ez évben több mint húsz pályamû
érkezett, amelyek között szépirodalmi
és ismeretterjesztô mûvek egyaránt
megtalálhatóak voltak, és amelyek
közül tizet ítélt a zsûri megjelentetésre
alkalmasnak. Az ünnepélyes díjátadóra 2015. szeptember 15-én került sor,
egy igazán adekvát – és a magam részérôl különösen kedvelt – helyszínen,
a Hadik Kávéházban.
A Digitális Könyvnyomtatási Pályázat – túl azon, hogy lehetôséget
kínál íróknak mûveik megjelentetésére, és ilyen formán kulturális missziót
is ellát – elsôdleges célja, hogy felhívja a kiadók figyelmét a digitális nyomtatás elônyeire a könyvelôállítás terén.
Mindazonáltal, a Canon részérôl nem
pusztán „marketingfogás” a pályázat
kiírása, és ezt az is jól mutatja, hogy –
ahogy elmúlt években is neves partnerek és védnökök álltak az ügy mellé –
ezúttal a Magyar Írószövetség vállalta
fel a partnerséget. S míg az indulás
elsô pár évében a pályázatokra érkezett könyvek értékelésekor kifejezetten
kivitelezési szempontok szerint – papírválasztás, nyomtatás, kötészet –
ítéltettek meg a beadott mûvek, ma
már a belbecs, az irodalmi érték, valamint a kész könyv szakmai és esztétikai szempont szerinti összbenyomása
együttesen jelentik a megmérettetés
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alapját. Ennek egyik
természetszerû oka,
hogy már egy jó ideje
a digitális technológia
a minôségi könyvelôállítást illetôen semmilyen kívánnivalót nem
hagy maga után, még a
kritikus „nyomdászszem” szerint sem…
Amire viszont az
utóbbi években egyre
nagyobb hangsúly kerül – nemcsak a könyvek, hanem bármilyen
nyomdatermék
kapcsán
–, az az
üzleti,
gazdasági megfontolás.
Mikor,
melyik
technológiában
érdemes
gondolkodni,
mi jelenti, jelentheti egy-egy termék kapcsán a
kedvezôbb kivitelezést. Már régen
nem „vív” egymással az ofszet és a
digitális. Nem kérdés: mindkettônek
megvan a maga létjogosultsága, hiszen
máshol, máshogyan jelentenek elônyt.

A probléma inkább az, hogy alkalmasint sem a nyomdászok, de fôleg a
kiadók nem használják ki a különbözô
technológiákban lévô elônyöket, lehetôségeket. A nyomdászok nyilván – és
teljesen érthetô módon – meglévô,
jellemzôen ofszettechnológiájuk
kapacitását szeretnék a könyvkiadók
számára eladni, a kiadók pedig alighanem nem igazán ismerik, hogy van
egy számukra esetleg kedvezôbb technológiai megoldás, amit úgy hívnak,
hogy digitális nyomtatás…
Ezért aztán, a Canon Digitális
Könyvnyomtatási Pályázata a kiadók
számára mondhatni egyfajta továbbképzést is jelent, hiszen egyrészt a
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gyakorlatban „kóstolhatnak” bele a
digitális könyvelôállításba, másrészt
az ünnepélyes díjátadó keretén belül
elhangzó elôadásból is rendkívül
sokat profitálhatnak. Nem volt ez
másként ezúttal sem.
Szalai István, a Canon üzletágigazgatója ez alkalommal sem technikai részletekkel „fárasztotta” a
jellemzôen írókból, költôkbôl és
kiadókból álló társaságot, hanem
rövid, de mégis átfogó elôadásában
egy olyan üzleti modellt mutatott be,
amellyel jóval hatékonyabbá, gazdaságosabbá, rugalmasabbá, és persze
magasabb nyereségtartalmúvá tehetô
az alacsony példányszámú könyvek
kiadása. Hogy mit nevezünk alacsony
példányszámnak, az persze kérdés,
hiszen ma Magyarországon a könyvek átlagos példányszáma 1737 darab, amibe beleszámoltattak a több
tízezres bestsellerek is… Mindenesetre, a 250 példány – amelyben a pályamûvek készültek – feltétlenül annak
számít! De egyébként sem kevés
úgynevezett rétegkönyv kerül kiadásra, amelybôl ugyan összességében
elkel akár pár ezer példány is, ám
fogyása rendkívül lassú, és ezért érdemesebb lenne mindig csak a felmerülô igény szerint nyomtatni, semmint
a kiadónak az egészet elôre megfinanszírozni, majd költeni a raktározására.
Szóval, Szalai István számos olyan, a
digitális könyvelôállításban lévô
„okossággal”, lehetôséggel ismertette
meg ezúttal is a hallgatóságot, amelyet minden kiadónak érdemes átgondolni és alkalmazni.

A díjátadó következô elôadója
Szentmártoni János költô, a Magyar
Írószövetség elnöke volt, aki természetesen tartalmilag, irodalmi értéküket tekintve méltatta a beadott pályamûveket, és kivétel nélkül mindegyikrôl az elismerés hangján szólt.
(Valamennyi könyvbe beleolvastam,
és tényleg nem volt elfogult az ítész:
nagyon jók! – a fôszerk.)
A belbecs értékelését a könyvszakmai ítélet követte: a háromtagú
zsûri – Kroó Gyôzô, a Canon Hungária ügyvezetô igazgatója; Münnich
Dénes, a LUPE Magazin kiadója;
Pesti Sándor, a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület ügyvezetôje –
nevében Pesti Sándor beszélt az
értékelés szempontjáról, metodikájáról, illetve mindezek eredményeként
fogalmazott meg néhány jó tanácsot
is. Tette ezt azzal együtt, hogy az
elkészült pályamûvek könyvszakmai
és esztétikai szempont szerinti összbenyomása tökéletesen illeszkedik a
hazai minôségi könyvgyártás sorába,
továbbá döntô többségük hordozza a
tartalom és a forma harmóniáját.

Javítani azonban mindig és
mindenen lehet…
A „Legszebb könyv” díjat az idén
Békefi Dorka: 10.32 címû könyve
nyerte, amely az Álomgyár kiadó
gondozásában jelent meg. Persovits
József: Vándornyomdászok Magyarországon a 16. században címû munkája lett a második, Veress Tamás:
Vargabetû címû kötete pedig harmadik helyezett. Nemcsak e három,
hanem valamennyi pályamû nyomdai
és kötészeti kivitelezését a Stanctechnik Kft. végezte, a hordozókat pedig
az Europapier Budapest Kft. biztosította – ezzel támogatva a pályázatot.
Az ünnepélyes eredményhirdetés
és díjátadó befejezéseként Kováts
Botond, a Canon Hungária kommunikációs vezetôje reményét fejezte ki
az iránt, hogy a jövôben is lesz lehetôségük folytatni a pályázatot, mert –
mint mondta – „…jól esik, hogy
nemcsak üzletrôl, hanem elsôsorban
a kultúráról, annak támogatásáról
szól a Canon Digitális Könyvnyomtatási Pályázata”. ■
Ilona

EMINENS97 Papírvágó Kft.
(5000 Szolnok, Kôrösi út 43.)
Nyomdai és egyéb papírtekercsek ívesítése,
kiszerelése és csomagolása különbözô
méretekben.
Tel.: 06-30/571-9297
06-30/511-5215
E-mail: eminens97kft@gmail.com
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Országos
Alföldi Nyomda

Még ez év márciusában adtunk hírt lapunk hasábjain
arról, hogy a Nyomda- és Papíripari Szövetség Papírmánia
elnevezéssel országos rajzversenyt hirdet, mégpedig többes
céllal. Egyrészt, a papír és persze a nyomdatermékek környezetkárosító voltának tévhitét szeretné eloszlatni a társadalom
– és nem elhanyagolható módon a megrendelôk – széles
körében, gátat vetni azoknak a „zöld köntösbe” bújtatott
félrevezetéseknek, amelyekkel nap mint nap élnek a digitális
eszközök használatában érdekeltek.
A Szövetség mindezt azért is teszi, mert túl a mindegyikünkben meglévô társadalmi felelôsségvállalás okán,
valamennyiünk számára üzleti értelembe véve nemhogy
hátrányos, kifejezetten káros a közvélemény eme „rosszul
tudása”. Másrészt a Szövetség egyáltalán nem titkolt célja a
rajzversennyel, hogy az abban lévô kommunikációs lehetôségeket kihasználva a verseny bonyolításában részt vevô,
vagy azt támogató tagvállalatait a figyelem középpontjába
állítsa. A verseny ugyanis kitûnô alkalmat nyújt arra is, hogy
a cégek szorosabb kapcsolatot alakíthassanak ki közvetlen
környezetük, városuk vezetésével és – az oktatási intézményeken keresztül – lakosságával. További cél pedig, hogy ráirányítsa a figyelmet magára a nyomdászatra, mint életpályára,
hiszen – ahogy azzal többen már szembesültek is – kezd egyre
komolyabb gondot okozni a szakmai utánpótlás…
A Papírmánia verseny a 2015/16-os iskolakezdéskor került
országos meghirdetésre, mégpedig 10–14 év közötti gyermekek számára, az ünnepélyes díjátadóra pedig még a karácsonyi szünet elôtt sor kerül. A Papírmánia rajzverseny témája
természetesen a papír, pontosabban az ahhoz fûzôdô nyolc
mítosz és tény állításpár. Ezekbôl az állításpárokból, amelyek
egyben kategóriákként is szolgálnak, választhatnak a
gyerekek, és készíthetik el pályázatukat.
A Papírmánia országos rajzverseny szervezéséhez és lebonyolításához a következô cégek csatlakoztak: Alföldi Nyomda, Dürer Nyomda, Marzek Kner Packaging, OKK-Press,
OSG, Palatia Nyomda és Kiadó, Pauker Holding, Pátria
Nyomda, Prospektus, STI Petôfi Nyomda.
És persze, vannak olyan nyomdaipari cégek is, amelyek
egyéb módon – pénzzel, munkával, alapanyag biztosításával
– támogatják a versenyt: ilyen az Avaloni, az Interpress Külkereskedelmi Kft., a Papyrus, a Pénzjegynyomda. Médiatámogatóként pedig az e-Communication, az Idea Fontana, a
Media Works, a Zsiráf Online, a Print & Publishing segédkezik, valamint természetesen mi is, a PRINTinfo.
Elkezdôdött, sôt javában tart az „országos Papírmánia”, és
hogy milyen fogadtatása volt, hol tart, milyen tapasztalatok
vannak, arról – a teljesség igénye nélkül – a következôkben
számolunk be.
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A Papírmánia debreceni
versenyének operatív irányítását, felügyeletét Nagy Kata,
György Géza vezérigazgató
titkárnôje, „jobb keze” végzi.
Tôle tudtuk meg, hogy az
Alföldi Nyomda által szervezett helyi fordulóba bevonták a KLIK Debreceni Tankerületét, és a szervezet
messzemenôkig támogatja a versenyt. Az ô csatornáikon keresztül jutott el a felhívás Debrecen valamenynyi, azaz több mint 30 általános iskolájába, és ilyen
formán összességében minimum 2000–2200 gyereknek nyílt lehetôsége a versenyen való részvételre. Már
érkeztek is pályamûvek, de mivel beszélgetésünkkor
még nem járt le a beadási határidô, egyelôre nem lehet
tudni, végül is hányan fognak indulni a versenyen. Az
viszont már most tudható, hogy az egyik mûvészeti
képzéssel foglalkozó iskolából többen is, ugyanis ôk a
pályázati kiírás némi módosításával éltek, ugyanis az
A4-es helyett A3 méretû rajzokat szerettek volna
küldeni, amihez a kiíró, a Szövetség, természetesen
hozzá is járult… (De mindenkit szeretnénk ezúton is
megnyugtatni, hogy a méret nem befolyásolja a zsûri
ítélkezését! – a fôszerk.)
A helyi versenyrôl kategóriánként egy-egy fô juthat
az országos döntôbe, ám az Alföldi Nyomda valamennyi kategória elsô három helyezettjét könyvcsomaggal jutalmazza. Sôt, az elsô helyen végzettek egy
Agora-belépôt is nyernek, amely nem más, mint a
Debreceni Egyetem Tudományos Élményközpontja, és
igen vonzó program a gyerekek körében.
Az Alföldi Nyomdának a Papírmánia debreceni
fôvédnökéül dr. Papp László polgármestert sikerült
megnyerni, és igen illusztris személyekbôl áll a helyi
zsûri is. Az elnök Pappné Gyulai Katalin, a KLIK
Debreceni Tankerület vezetôje, tagjai: Márton Melinda, a Lájk magazin fôszerkesztôje, László Ákos grafikusmûvész, valamint Burai István festô- és grafikusmûvész.
Arra a kérdésünkre, hogy függetlenül az országos
kiírástól, helyi szinten folytatja-e az Alföldi Nyomda a
Papírmániát, Nagy Kata elmondta, hogy elképzelhetô,
de még nem gondolkodtak rajta. Az viszont egészen
biztos, hogy csatlakoznak a Marzek Kner Packaging
által életre hívott „Gyere közénk nyomdásznak” elnevezésû programhoz, amely bizonyítottan alkalmas arra,
hogy a gyerekeknek – és persze, az értük aggódó szülôknek – megmutassa, milyen vonzó és perspektivikus
pályát, egzisztenciát kínál számukra a nyomdaipar. ➧
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A Dürer Nyomdában
Mihálka Szilárdné Judit
foglalkozik operatív szinten a helyi versennyel. Mint megtudtuk, Gyula városának mind a hét általános iskoláját megkeresték a
Papírmánián történô részvétel kapcsán, s valamennyi
iskola valamennyi tanára részérôl maximálisan
pozitív fogadtatást tapasztaltak, amelyet – reményeik
szerint – minden bizonnyal a gyerekek felé is
közvetíteni fognak!
Szponzori támogatásra is szert tettek, mégpedig a
Mogyoróssy János Városi Könyvtár, a Gyulahús Kft.,
valamint a Gyulai Várfürdô Kft. is a kezdeményezés
mellé állt, és a helyi forduló gyôztesei számára díjakat ajánlott fel. A Dürer Nyomda Kft. pedig könyvés írószercsomaggal díjazza a nyerteseket. A Papírmánia helyi figyelemfelhívásában segítségükre volt a
„Kisváros” címû helyi ingyenes újság, valamint a
BEOL megye portálja is, ahol cikkek jelentek meg a
Papírmánia verseny kiírása kapcsán. Az pedig természetes, hogy a Dürer honlapján és Facebook oldalán
valamennyi információ megtalálható. A gyerekek
körében nyilván az is vonzerônek számított, hogy a
versenyt támogatja Szabó Eszter, a Megasztárban
feltûnt helyi énekesnô.
A fôvédnökséget Gyula város polgármestere, dr.
Görgényi Ernô, a zsûrizés feladatát pedig Oroján
István gyulai festômûvész (elnök), valamint Gyarmati
Gabriella mûvészettörténész és Gyarmati Adrienn
rajztanár vállalta fel.
Azt is megtudtuk, hogy a
helyi forduló –
október 4-i –
eredményhirdetésével, a
nyertesek országos fordulóba történô
továbbjutásával lezárul a
gyulai verseny,
és egyelôre
nincs szó a
helyi szinten
történô folytatásról. ➧

Közinfo

Dürer Nyomda Marzek
Kner Packaging
A Marzek
Kner Packaging – mint
Szûcs Ildikótól, a verseny
bonyolítását
operatív szinten végzô felelôstôl megtudtuk – nem
várt az iskolakezdésig, hanem már elôtte eljuttatta a kiírást a gyerekekhez, így egész nyáron készülhettek a pályamûvek. Nyolc
iskolához került el a Papírmánia verseny felhívása, és már
a kezdetekkor hét iskola csatlakozott, szeptemberben
azonban mind a nyolc oktatási intézmény jelezte részvételét. A felhívást közzétették a web- és Facebook oldalukon
is, továbbá dolgozóik gyermekeinek figyelmét külön is
felhívták rá.
A békéscsabai verseny fôvédnöke Szarvas Péter polgármester, és jó értelemben vett „celeb” is támogatja a helyi
Papírmániát: Varga Viktor énekes, a Csillag Születik tehetségkutató mûsor versenyzôje, örömmel fogadta el a nyomda felkérését a zsûrizésre, és természetesen a díjátadó
ünnepségen is részt vesz. A zsûri további tagjai is neves
mûvészek: Virág Éva békéscsabai festômûvész, BerényiNagy Péter grafikus-meseíró-elôadómûvész (Tücsök Peti,
Hangya Levi megalkotója), Prisztavok Tibor
szobrászmûvész. A zsûri elnöke pedig Muzsik István, a
Marzek Kner Packaging Kft. termelési igazgatója.
A Papírmánia helyi fogadtatása igen jó volt. Még a
nyári szünetet megelôzôen széles körben osztottak meg
információkat, mintegy beharangozva a szeptemberi
nagyszabású eseményt, és a tapasztalatok azt mutatják,
hogy igen eredményesen sikerült megszólítani a célközönséget. Már akkor elkötelezôdtek az iskolák, a tanárok, a
gyerekek és szüleik a program iránt.
Természetesen van helyi díjazás is: az I–III. helyezettek
vásárlási utalványokat, oklevelet kapnak, továbbá a pályázatot benyújtó valamennyi diákot és felkészítô tanárt is
jutalomban részesítik.
A Marzek Kner a Papírmániát nagyon jó kezdeményezésnek tartja, így a lehetôségeiktôl, és a verseny résztvevôinek számától függôen fontolóra veszik a folytatást. (→)
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Ugyanakkor, náluk nem ez
lenne az elsô olyan projekt,
amely a nyomdász szakma és
kapcsolódó területeire kívánja felhívni gyerekek figyelmét. A Kása
István Zoltán vezette Marzek Kner
Packaging már jóval korábban létrehozta a „Gyere közénk nyomdásznak!”
elnevezésû projektet, amelynek keretei
között üzemlátogatásokat szervezve
rendre bemutatják a fiataloknak a teljes
nyomdát, beszélnek a technológiáról,
de fôleg arról, hogy milyen lehetôségeket, illetve perspektívát kínál számukra ez az iparág. A program eredményeképp az idén mintegy 67 tanuló
jelentkezett a békéscsabai Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola gépmesteri oktatására – ez országosan az utóbbi évek legmagasabb
létszáma! Ehhez a kezdeményezéshez
egyébként valamennyi nyomdaipari
képzéssel foglalkozó középszintû intézmény csatlakozott, a program kitalálói
pedig a teljes know-how-t átadják a
nyomdák számára is.
Társadalmi felelôsségvállalásuk
másik ékes példája a „Gondoskodjunk
a gyermekekrôl hét végén is!” elnevezésû projekt, amelynek keretében havonta a hét végi napokon más-más
Békés megyei településre látogatnak el,
és az ott lévô általános iskolásokat
meleg ebéddel látják vendégül, továbbá
érdekes és hasznos délutáni elfoglaltságot is biztosítanak számukra. Mindkét
programjuk már eddig is elérte a célját,
így biztosak abban, hogy tovább
folytatják azokat. Ám ezen túlmenôen
további lehetôségeket is keresnek, amivel támogathatják a megye fiataljait. ➧

Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.
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Palatia Nyomda és Kiadó
A Palatia Nyomda és Kiadó Kft.-nél Kiss Gábor végzi
a Papírmániával kapcsolatos operatív teendôket. Mivel a
cég egy székhellyel és egy telephellyel is rendelkezik
Gyôr-Moson-Sopron megyében, ezért úgy gondolták, nem lenne fair csak a székhelyük városában, Gyôrben meghirdetni a versenyt. Így mind a 119 általános képzéssel foglalkozó megyei intézménynek elküldték a felhívást és a jelentkezési lapokat.
A kezdeményezéshez több helyi céggel is felvették a kapcsolatot, amelyek vezetôi
szívesen adták nevüket és segítségüket a versenyhez. Ezen cégek közül a Mobilis
Interaktív Kiállítási Központ ajánlotta fel minden kategória gyôztesének a fôdíjat,
1–1 családi belépôt. Emellett segítségükre volt a helyi média is: a Kisalföld címû
megyei napilap kiadója, a Lapcom Zrt. hirdetési felületet biztosított az újságban,
illetve cikket jelentettek meg a versennyel kapcsolatban. Hasonló támogatást kaptak
a Gyôr+ Média Zrt.-tôl, akik a Gyôrben megjelenô Gyôr+ hetilapban adtak lehetôséget a megjelenésre. Még májusban megkeresték a Gyôri Pedagógiai Oktatási
Központot, amelynek munkatársai elektronikus úton tartják a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, és vállalták, hogy kiküldik az iskolák számára a felhívást, és az
általuk elektronikusan megjelentetett POK hírekben is közzé teszik a pályázatot a
Versenynaptár rovatban. A verseny fogadtatása igen ígéretes volt, akadt olyan gyerek, aki már májusban elkészítette a pályamûvét, pedig még akkor volt néhány kérdôjel a szervezésben is: nem volt pontos határidô, sôt a díjazást se hirdették még ki.
Helyi fôvédnöke ugyan nincs az ügynek, ám a zsûri igen rangos személyekbôl
áll: elnöke dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár
igazgatója, tagjai pedig: Borbély Károly festômûvész, fôiskolai docens; Bombicz
Barbara, a Gyôri Tánc- és Képzômûvészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és
Kollégium igazgatója, valamint a Palatia Nyomda képviseletében Venter-Tamasics
Ágnes és Kiss Gábor.
Természetesen van helyi díj is a helyi fordulók gyôzteseinek. Egyrészt azért, mert
– ahogy a pedagógusok fogalmaztak –: „kell valami megfogható a gyerekeknek,
amit otthon megmutathat: ezt én nyertem!”, másrészt minden munkának kell
elismerés. A következô díjakat ajánlották fel: az I. helyezetteknek Mobilis családi
belépô, oklevél; a II. helyezetteknek Cinema City mozijegy, oklevél; a III. helyezetteknek pedig ajándékcsomag, oklevél.
A Papírmánia helyi folytatásán még nem gondolkoztak. Mint Kiss Gábortól megtudtuk, az év végén összegzik a fogadtatás és a szervezéssel járó munka eredményét, utána hoznak csak döntést. De – ahogy fogalmazott – „eddig is és továbbra is
fontos a Palatia számára a környezetvédelem támogatása, környezetünk és az
élôvilág megóvása”. A „Gyere közénk nyomdásznak!” programhoz eddig még nem
csatlakoztak, ám helyi szinten volt már hasonló kezdeményezés, amit akkor nagy
sikerrel segítettek. ➧

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

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu
RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C
Tel./fax: 06-1/239-4502
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359
www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között
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Pauker Holding – OSG
A Pauker Holding
az OSG Hungaryvel
együttmûködésben
vállalta fel, hogy részt
vesznek a Papírmánia
rajzverseny szervezésében, bonyolításában. Mint Vértes Dánieltôl – aki a Pauker részérôl az operatív
felelôs – megtudtuk, mindkét cég nagyon
örült a kezdeményezésnek. Véleményük
szerint – amivel teljesen egyet értünk! – a
Papírmánia verseny zseniális táptalajt
biztosít a papírral kapcsolatos tévhitek
eloszlatására, illetve a nyomdaipar bemutatására. Az OSG-bôl egyébként
Gellért Viktória vett és vesz részt aktívan
a verseny szervezésében.
Összesen 24 intézménnyel vették fel a
kapcsolatot, így nagyságrendileg 2000
gyermek fantáziáját próbálták, próbálják
életre kelteni. Egyelôre mégcsak remélni
tudják, hogy minél többen vesznek részt
a versenyen, merthogy kiemelten fontosnak tartják a verseny témáját.
A Pauker-OSG esetében abszolút csak
a két cég bonyolítja a Papírmániával kapcsolatos teendôket, nem vontak be „cele-

bet” sem, ugyanis egyelôre nem találták
meg a verseny számára optimális személyt. Helyi támogató szervezetekkel
elkezdték ugyan a konzultációkat, de
együttmûködések legfeljebb a következô
évtôl várhatók.
Fôvédnökük azonban Wintermantel
Zsolt, Újpest polgármesterének személyében van, és a zsûri náluk is illusztris
személyekbôl áll. A zsûri elnöke Kocsis
András, a Kossuth Kiadó vezérigazgatója, tagjai: Szunyoghy András rajzmûvész, szerzô; Nagy Gábor György festômûvész-rajztanár; Vértes Gábor ügyvezetô vezérigazgató; Mile Csaba ügyvezetô igazgató.
A fogadtatás kapcsán elmondható,
hogy a szülôk részérôl csekély mennyiségû visszajelzés érkezett. Az a néhány észrevétel, amit kaptak, az alapján a verseny
témáját illetôen nagyon pozitív a fogadtatás, de negatív az idôpontját tekintve. Az
iskolakezdés és a szeptemberi témazárók
ugyanis sok idôt vonnak el a gyermekektôl a rajzok „tökéletesítési” idôszakában.
Helyi díjakat is ajánlott fel természetesen a Pauker-OSG páros: AquaPark és
TarzanPark családi belépôket és mozibérletet, valamint számos egyedi nyereményt, amelyeket a gyermekek saját maguknak készíthetnek el a Whumm
nyomdai webshopjában.
Az pedig biztos, hogy az
elsô Papírmánia verseny
kimenetelétôl függetlenül
évi rendszerességgel folytatni fogják a versenyt, és
ezzel azt is remélik, hogy
leendô munkatársakra is
lelnek majd a verseny során. Sôt, mivel a szakmai
utánpótlást illetôen azonosan gondolkodnak a Marzek
Kner Packaginggal, és ôk is
jónak tartják a gyermekek
kezébe adni a nyomdász
szakmát, mint lehetôséget,
csatlakoznak a „Gyere
közénk nyomdásznak!”
projekthez is. ➧

17

Köz info

mastertan304 okt-I zs

2015/09/27

17:12

Page 18

Prospektus Nyomda
Noha Veszprém megyét tekintve igazából három cég – a Prospektus, a PLT és az OOK-Press – vállalta fel a Papírmánia verseny megszervezését, bonyolítását, ám a
Prospektus volt az, amely az ezzel kapcsolatos
feladatok, teendôk oroszlánrészét operatív
szinten magára vállalta és végezte. Tóth Gábor,
a Prospektus idén januárban kinevezett ügyvezetô igazgatója a projekt koordinátora, és tôle tudom, hogy szeptember közepén „pörgették fel igazán a gépezetet”, és akkor több
csatornán keresztül is eljuttatták a gyerekekhez a versenyrôl szóló
kiírást. A KLIK veszprémi szervezetének segítségével küldték el
a felhívást az összes Veszprém megyei általános iskolába, a PLT
pedig abban bizonyult igazi segítségnek, hogy a Napló címû
napilapon keresztül biztosított háttértámogatást és hírverést a
Papírmániának. De a Prospektus direktben is megkereste a
nagyobb létszámú általános iskolák rajztanárait. Tíz veszprémi
iskolával közvetlen kapcsolatban állnak, és ezekben nagyon
pozitívan álltak a versenyhez. „Nehéz megmondani, hogy végül
hány pályamû fog beérkezni, de a fogadtatásból nagy számú
pályázatra számítunk” – fogalmazott Tóth Gábor.
A Prospektus tehát majdhogynem egyedül, más szervezet
bevonása nélkül bonyolítja a megyei szintû pályázatot, legfeljebb
némi segítségként vette és veszi igénybe a PLT-t, mint médialehetôséget, illetve egyéb együttmûködéseit és kapcsolatait, beleértve
az OOK-Presst is. Fôvédnökük nincs, ellenben náluk is igen
illusztris a zsûri: Hegyeshalmi László, a Mûvészetek Háza igazgatója/grafikusmûvész, Környei Ágota festômûvész, valamint
Kádár Tibor festômûvész.
Az pedig egyenesen lenyûgözô, hogy helyi szinten milyen
díjakat ajánlott fel a Prospektus Nyomda, a PLT és az OOK-Press
közösen: a 8 kategóriagyôztes családi élményfürdô belépôt, a 2.
helyezettek 8000 Ft-os, a 3. helyezettek pedig 5000 Ft-os könyvutalványt kapnak. Ráadásul, minden résztvevô iskolának ezerezer A4-es ív rajzlapot is felajánlottak. Sôt, különdíj is van: a legtöbb értékelhetô pályamûvet beküldô iskola 100 000 forintot kap.
Tóth Gábor azt is elmondta, hogy a Papírmánia esetleges helyi
folytatását a mostani projekt zárásától teszik függôvé, ugyanakkor persze ôk is igyekeznek „megfogni” a fiatalokat, vonzóvá
tenni számukra a nyomdász pályát. Éppen ezért például a Prospektus eddig is rendszeresen szolgált iskolák számára gyakorlati
helyszínül, és ezt a gyakorlatot a jövôben is egészen biztosan
folytatni fogja. ➧

STI Petôfi Nyomda
Az STI Petôfi Nyomdában Csordás Marianna a helyi Papírmánia operatív felelôse.
A cég a versenyt 12 helyi (kecskeméti), és
kettô környékbeli (Városföld és Izsák)
iskolá-ban hirdette meg még május közepén.
Ahogy ennek kapcsán a projektfelelôs fogalmazott: „Szerencsére a kollégák nagyon
segítôkészek voltak, mert lelkesen ajánlották
azokat az iskolákat, ahová gyermekeik
járnak”.
Néhány olyan kecskeméti céget, amelyek
a célcsoport számára érdekes ajándékokat
tudtak felajánlani vagy valahogyan kapcsolódnak a témához, különdíjak felajánlására
buzdítottak. Ennek meg is lett az eredménye:
a Tarapcsik Könyvkötészet, a Kecskeméti
Fürdô, a Libri Malom Könyváruház és a
Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár ajánlott fel különdíjat, amelyek
között könyvek, színházjegyek, fürdôbelépôk, múzeumbelépôk is megtalálhatók. Sôt,
a helyi fordulón a „kedvencnek” választott
rajz készítôje külön ajándékutalványban
részesül.
A helyi (fô)védnök szerepére nem kértek
fel senkit, úgy gondolták – jogosan –, ezt a
tisztet az STI Petôfi Nyomda töltse be. És
természetesen – mint különdíjat is felajánló
– ôk is csatlakoztak a zsûrihez, amely a
következô személyekbôl áll: Lóránd Klára
kurátor (Bozsó Gyûjtemény), Sirkó László
színmûvész (Katona József Színház) és
Szappanos István festômûvész.
A verseny fogadtatása kapcsán Csordás
Marianna a következôképpen fogalmazott:
„Ôszintén szólva, nagyobb lelkesedésre számítottunk a verseny meghirdetése kapcsán
mind az iskolák, mind a gyermekek részérôl.

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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kiemelt áron vásárol
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Sok iskolából jelezték, hogy számos
hasonló jellegû rajzverseny-felhívást
kapnak. Többször tájékoztattuk ôket a
versenyrôl, a nevezési határidôkrôl, és
hatalmas méretû (1x1,3 méter) plakátot
készítettünk… Ennek ellenére sajnos
kevés pályázat érkezett. A pályázatok
többségét jellemzôen a kollégák gyermekeitôl, azok osztálytársaitól kaptuk.”
Ezzel együtt, a Papírmánia helyi
folytatását nem tartják rossz ötletnek,
ugyanis a központi téma iránt rendkívül
elkötelezettek – ha nem is rajzverseny
formájában. Még nem látni pontosan,
milyen eredménnyel ér véget a Papírmánia idén, de mindenképpen jónak
tartják a kezdeményezést abból a szempontból, hogy a verseny szervezôi, közremûködôi által sok emberhez eljutottak
olyan információk, amelyek a szakmát
érintô tévhiteket segítenek eloszlatni.
Az STI Petôfi Nyomda egyébként
napi szinten tesz annak érdekében, hogy
a nyomdákat, nyomdai folyamatokat ne
érjék ezekhez a tévhitekhez köthetô
negatívumok. „Gyerekkoromban nagy
divat volt mindenféle kartondobozból
városokat építeni. Egy nagy kartonlapra
ragasztgattuk rá a dobozokat – volt,
amelyiket be is csomagoltuk vagy filccel
rajzoltunk rá –, így alakultak ki az
emeletes és kertes házak. Köréjük utakat, zöldövezetet rajzoltunk, és örültünk

a végeredménynek. Szívesen látnék hasonló, »háromdimenziós«
alkotásokat… Ha nem is rajzverseny formájában, de biztos vagyok abban, hogy valamilyen
kreatív pályázat meghirdetésével
támogatni tudjuk majd a szövetség által felvázolt mítoszok eloszlatását a fiatalok körében” – fogalmaz a jövôt illetôen Csordás
Marianna.
A „Gyere közénk nyomdásznak!” programot szintén jó kezdeményezésnek tartják. Ám ezen
a téren ôk is érdemi erôfeszítéseket tesznek: sok helyi rendezvényt támogatnak dobozok,
papírtermékek felajánlásával
vagy olyan – számukra már hulladék – anyag biztosításával, amelyet a
gyerkôcök fel tudnak használni kézmûves foglalkozásaikhoz. Rendszeresen
fogadnak óvodás csoportokat is. Az
üzemlátogatás után eddig minden egyes
odalátogató ovis személyesen ígéretet
tett, hogy a nyomdászatot választja
jövôbeli szakmájának. „Én elhittem
nekik” – mondja Marianna, majd így
folytatja: „Úgy vélem, gyermekkorban,
általános iskolában meg lehet és kell is
alapozni a szakmánk iránti figyelemfelkeltést olyan általános (a papírt középpontba helyezô) témákkal, mint a környezetvédelem, hulladékkezelés, újrahasznosítható alapanyagok, illetve
például alapvetô színismeret és ábrázolástechnikák, digitális és nyomtatott
média stb. Ám konkrétabban a középiskolától érdemes igazán elkezdeni a
gyermekek nyomdászat iránti érdeklôdésének felkeltését. Itt visszautalnék a
rajzversenyre: a tapasztalat azt mutatta,
hogy nehezen nyúltak a gyerekek a témához, mert még nem érezték át, értették teljesen a lényegét. Az STI Petôfi
Nyomda egy helyi középiskolával
együttmûködésben saját berkein belül
gépmesterképzést folytat. Az idei évtôl
kezdve pedig a GAMF-fal együttmûködve elindítjuk duális képzésünket”. ■
Az összeállítást készítette: Ilona
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Az élet megy tovább…

Térmeg Kft.
Szomorúan adtunk mi is hírt arról,
hogy 2015. április 24-én meghalt
Térmeg János. Szûk családi körben
temették el április 30-án. Az élet
azonban megy tovább, és persze a
Térmeg János nevével fémjelzett cég
sem áll, állhat meg. És nem is állt
meg. Az „aranyozó király felesége”,
Bánát Erika ugyanis nemcsak
a magánéletben volt messzemenôkig
társ, hanem szakmai téren is, hiszen
tudását, felkészültségét tekintve
méltó utódja a mesternek. Az utóbbi
közel tíz évben már elsôsorban ô vezette a céget, irányította – vagy, ha éppen úgy alakult –, végezte
a munkákat. Mindezzel együtt, Térmeg János halála némileg megtorpantotta az aranyozó mûhelyt.
És nem a gyász, a szomorúság volt ennek az oka. A cég vélt, de azért némileg valós sebezhetôsége váltott
ki némelyekbôl méltatlan reakciót…
Bánát Erikával beszélgettem.

● Tudom, hogy nehéz most önnek.
Sikerül azért megnyugodnia?
– Nincs más választás: igen. Muszáj
tovább menni. A munkavégzést tekintve
nincs nagy változás, hiszen János az
utóbbi jó pár évben csak olykor-olykor
folyt bele a napi munkába, így szakmailag nem jelentkezik a hiánya. E téren már
réges rég átadott minden tudást és ismeretet, amivel csak rendelkezett, és olyan
szakmai fogásokat is, amit ma már sehol
és senki nem tud megtanítani vagy megtanulni. Ezek az ô ötvenéves szakmai
gyakorlatának az eredményei. Szellemi
hagyatékként ez is rám szállt, pontosabban az alatt a közel 23 év alatt, amíg
együtt voltunk, minderre is megtanított.
Egyébként nagyon hiányzik… Arról meg
nem beszélve, hogy néhány versenytárs
elég csúnyán használja ki, hogy ô már
nincs közöttünk…
● Mi történt?
– Természetesen az aranyozók is küzdenek egymással a megrendelésekért, ám
amikor János meghalt, néhányuk részérôl
– tisztelet a kivételnek – sokkal kíméletlenebb lett ez a harc. Sorra keresték fel a
partnereinket, egyrészt próbálták aláásni
a Térmeg Kft. renoméját, másrészt pedig
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mindezt „megtámogatták” egy rendkívül
alacsony árajánlattal. És – sajnos – több
megrendelônket is sikerült elcsábítaniuk.
Igaz, azért vannak olyanok, akik már
vissza is jöttek…
● Mivel sikerült visszacsábítani ôket?
– Nem volt semmilyen visszacsábítás,
nem is próbálkoztam ezzel: egész egyszerûen szembesültek a partnereink azzal,
hogy nem kapták meg a tôlünk megszokott minôséget és kiszolgálást. A minôség
iránti igényük miatt tértek vissza hozzánk.
Persze, olyan is akad bôven, akinek az
árfekvés az elsôdleges szempont, és háttérbe szorul a minôségi elvárás…
● Lehet, hogy egy kicsit jobban is
kellene küzdeni a megrendelôkért…
Régi marketingigazság, hogy nem elég
a „tojást megtojni, kotkodácsolni is
kell”!
– Tudom, de ezt még tanulnom kell!
Jánost ismerte jószerint a szakma egésze,
és ô nagyon jó volt a szakmán belüli kapcsolatok ápolásában. Számomra viszont
az lenne az evidens, hogy a nálunk készült munkák „beszéljenek” az általunk
képviselt minôségrôl, és ez szolgáljon
érvül. Ennél azonban nyilván többre van

szükség. Nagyon úgy tûnik, ki kell
lépnem a háttérbôl, és személyesen felvenni a kapcsolatot az ágazat szereplôivel. Azt gondolom, kicsit újra fel kell
építenem a céget, annak ellenére, hogy a
Térmeg Kft.-tôl megszokott szakmaiság,
minôség és kiszolgálás terén semmivel
nem nyújtunk kevesebbet, mint a korábbi
években – amit joggal értékeltek a partnereink. Tény: János meghalt, és ez nekem, mint a feleségének és persze, a
most 16 éves János fiunknak nagy veszteség, ám a cég mûködését nem érinti.
● Említette, hogy a versenytársak a
rendkívül alacsony áraikkal (is)
próbálják elcsábítani a partnereiket.
Nagyon erôs az árverseny?
– Igen. Olykor annyira irreálisan alacsony árakkal találkozom, hogy nem is
értem: szinte még a cég fizet azért, hogy
elvégezhesse a munkát… Kétségtelen,
hogy az elmúlt években tapasztalható
gazdasági nehézségek miatt némileg
szûkült a felületnemesítés iránti igény, és
ilyen formán mindenki igyekezett és
igyekszik megfelelô mennyiségû megrendeléshez jutni, ezért aztán alkalmasint
alacsonyabb nyereségtartalom mellett is
elvállaljuk a munkákat.
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● Ez teljesen igaz, de akkor hogyan
tovább?
– Az biztos, hogy nem fogunk beszállni
egy ôrült árversenybe. Meglehet persze,
hogy némileg „igazítunk” az árainkon, hiszen abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy igen komoly és korszerû gépparkkal
rendelkezünk, így nincs fejlesztési kényszerünk, tehát kisebb nyereségtartalom mellett
is képesek vagyunk tartalékot képezni az
esetleges új beruházásokra. Mindazonáltal,
továbbra is azt tartom, hogy elsôsorban nem
a gépek, hanem a szakmai tudás a garancia
a minôségre. A gépek, az automatizálás a
hatékonyságot, gyorsaságot hivatott szolgálni. A Térmeg Kft.-nél továbbra is mindkét,
sôt minden feltétel adott. És persze azt is
gondolom, hogy valóban nem elég várakoznom a megrendelésekre, hanem aktívan
részt kell vennem az ágazati társadalmi
életben. Újra ki kell építenem a közvetlen
személyes kapcsolatot a szakma szélesebb
körével, tudatosítanom kell mindenkiben,
hogy a jelenlegi Térmeg Kft. minden tekintetben méltó utódja alapítójának. ■
Ilona

termegkft@t-online.hu

Megállj, megállj kutya…*
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Ám van egyfajta határa annak – kellene
lennie –, hogy meddig szabad csökkenteni
az árakat ahhoz, hogy ne kerüljön veszélybe hoszszabb távon sem a cég fennmaradása, sem a mûködése, sem a fejlesztés. Az a
túlélési stratégia, amit a rendkívül alacsony
árak jelentenek, rövid távon valóban mûködhet, valóban alkalmas arra, hogy – nem
kis megrázkódtatást okozva – ideig-óráig el
lehessen csábítani a másiktól a partnereket.
Ám hosszú távon öngyilkos módon visszaütnek annak a cégnek, amely ezzel él.
Kétségtelen, a versenytársakat is alaposan megtépázza ez az idôszak. Szóval, senkinek nem jó!
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Én is hiányoztam? Hát még nekem most az ékezetek! Éppen vonaton ülök, mint az egyik alkotmányozó nagyunk, aki ha nem is kôtáblába, de
tabletbe véste legújabb kori ezeréves alkotmányunkat. Talán ezért is a helyesírási
reform. Megjegyzem, hogy én mindig is az új szerint írtam. Idén nyáron sokat
utaztam. Itthon is, közel is és távol is. Kerestem azt a bizonyos európai érzést.
Úgy igazán sehol sem találtam. Sôt, itthon még meg is szeppentem: két sátor áll
a kertben unokák és egyéb vendéggyerekek révén. Már elôre rettegek, hogy
mikor törik rám az éppen illetékes hatóságok a kertkaput, hogy adjam ki az
alieneket.
Nem is olyan régen ünnepeltük, hogy megnyíltak az egek csatornái, és végül
a nyomdák is bôven részesülnek a hûsítô forrásból. De láss csodát, bekövetkezett
az elképzelhetetlen: a kiíró csak megalapozott pályázatokat fogad el. Ja, és az
ingyen pénz sincs már mindig ingyen. Lehet, hogy felfut a jegybanki „ingyen
hitel”? Ott talán nem annyira szôrös szívûek. Megint nem irigylem a nyomdai
gépszállítókat.
Már említettem, hogy más dolgom nem lévén, idén elég sokat kolbászoltam a
világban. Elég sok helyen találkoztam a Metroval, és az azonos nevû ingyenes
napilappal is. Érdekes, hogy csak itthon nem hívják (hívhatják) becsületes nevén.
Jó, tudom, hogy Kelet-Európában a polgári forradalmakat szinte mindenhol a
reformkor és vele párhuzamosan futó nyelvújítás elôzte meg. Még az a szerencse, hogy a földalattit metrónak hívhatjuk.
Csôdegyezség hiányában megkezdôdött az idei tavaszi-nyári szezon buktahôsének, az Ulpiusnak a felszámolása. Nézem a számokat. Nem eget verô, de
azért több mint 600 milliós a beszállítók felé a tartozás. És a bankok irányában is
több 100 millió. És nincsen már olyan sok professzionális könyvnyomdánk. Nem
tûnt ez fel senkinek sem? Ezek szerint nem. Pedig kora nyaranta minden nyomdatulajdonos tûkön ülve várja a mérlegek nyilvánosságra hozatalát. Egyébként
kevés olyan menedzsert ismerek, aki hajlandó elôfizetni valamelyik céginformációs rendszerre. Na mindegy, izgatottan várom az ôszi-téli szezon buktáit. Vannak tippjeim. És hol van még a másik agyaglábakon nyugvó kolosszus?
Emlékeztek még a törire? Tudjátok, amikor még mi portyáztunk a schengeni
határok környékén. Akkoriban a magyarok nyilaitól féltek. Most az arabok pillepalackjaitól. De remélem, feltûnt az analógia a kürtös Lehel és a szócsöves arab
között. Majd, ha béke lesz, megnézhetjük a damaszkuszi Nemzeti Múzeumban,
hogy van-e a szócsövön repedés. A helyi kobzosok addig is kitalálják hozzá a
sztorit. ■
Spartvis
*(…Szerbia

nem lesz soha tiéd, Bosznia – elsô világháborús katonadal)

www.aranyozas.hu
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Negyed évezred, az bizony nem semmi

250 éves a hubergroup

Alapításának napra pontosan 250. évfordulóját ünnepelhette 2015. szeptember
29-én a nyomdaipari festékgyártással
legrégebb óta foglalkozó olyan cég,
amely ma is mûködik, és amelyik ma is
nyomdaipari festéket gyárt. Ez pedig
nem más, mint a hubergroup. Az 1765ben kelt engedély (képünkön) imígyen
szól:

élô bizonyíték arra, hogy az elmúlt 250
év politikai és gazdasági változásai
között is, a sikeres üzlet fenntartható. A részvénytulajdonosainkkal és az alkalmazottainkkal szemben kötelességünknek érezzük,
hogy a sikert – jól meghatározott
üzletpolitikánkkal, amely alkalmazkodik a folyamatosan változó
piaci körülményekhez –
továbbra is megôrizzük.”
„A választási bíróság egyházközösségének
A Huber cég elsô központjának
legnagyobb tekintélyû kapitánya megadta
München-Haidhausen adott otthont
a kegyes engedélyt a Haidhausen lakosú
egészen 1965-ig, majd – a folyamakôfaragó mester, nemes Mathias Mittermayr
(Georg Huber apósa) alázatos indítványára,
tos fejlôdésnek köszönhetôen – új
melyben kérvényezte, hogy mind bel- és
épületbe, Kircheimbe költözött, a
külföldön szabadon szállíthassa saját gyártású
város keleti részére. Ennél azonban
termékeit, melyek a következôk: Sienner lakk,
sokkal több meghatározó állomás
Berlin kék, Carmine vörös és sárga festékek.
volt a cég immáron 250 éves múltA választási bíróság hivatala hozzájárulását
jában, amit azért érdemes röviden
adta termékei szabadalmaztatásához.
áttekinteni:
München, i.sz. 1765. szeptember 29.
Központi választási bíróság
Josef Vogt,
a választási bíróság titkára”

A cég vezetôsége számára e 250. évforduló tökéletes lehetôséget nyújt arra,
hogy visszatekintsen a napjainkban is
családi vállalkozásként mûködô cég
sikertörténetére, és megköszönje alkalmazottai elkötelezettségét, valamint a
részvénytulajdonosok támogatását.
A hivatalos ünnepség megtartására
2015. október 22-én kerül majd sor,
amelynek a müncheni Hofbräukeller ad
otthont, nem messze onnan, ahol a fenti
engedély megadásával minden elkezdôdött. A születésnapi ünnepségre több
mint kétszáz nemzetközi vendég kapott
meghívást, köztük a politikai és az üzleti
élet jeles képviselôi, részvénytulajdonosok és természetesen az alapító család
tagjai is. De még elôtte, szeptember 29ére, a cég alapításának napjára, minden
munkatárs meghívást kapott egy kellemes délutáni ebédre, egy szórakoztató
programmal egybekötve.
„Nagyon büszkék vagyunk a régi
hagyományainkra – mondja Ulla Borgmann, a vezetôség tagja – Mi vagyunk az
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1765 – Mathias Mittermayr,
Georg Huber apósa festékgyártásba
kezd, hogy értékesítse azokat
Németországban és külföldön.
1797 – Kônyomás fejlesztése Alois
Senefelderrel.
1806 – A vállalat Münchenbe költözik,
és együttmûködik Senefelderrel.
1812 – Az elsô hengeres nyomtatás
fejlesztése Friedrich Koeniggel történô
szoros együttmûködésben.
1885 – III. Michael Huber fia és Julius
megörökli a müncheni vállalat vezetését.
1945 – A II. világháborúban a cég
épülete és felszerelése megsérült.
1965 – Az ez évben 200 éves vállalat
Kircheim-Heimstettenbe költözik.
1976 – A Gleitsmann Security Inks
(Berlin), a hubergroup tagjává válik.
1977 – A Hostmann-Steinbergische
Farbenfabriken felvásárlása, valamint
további néhány cég megalapítása és felvásárlása – ezáltal is erôsítve a nemzetközi piaci jelenlétet.
2002 – A hubergroup tagjainak megjelenése az egységes, közös hubergroup
logó alatt, valamint további cégek alapítása, mindez erôteljesen hozzájárult
ahhoz, hogy globálisan egyre inkább

lefedje és elérhetôvé tegye a szolgáltatásokat.
2005 – A GMP bevezetése a kartoncsomagolás nyomtatására alkalmas festékekhez, MGA elnevezéssel.
2006 – Jelentôs terjeszkedés az ázsiai
piacon, például az indiai Micro Inks Ltd.
a hubergroup többségi tulajdonába kerül.
Technológiailag pedig a Gecko oldószer
alapú festékek bevezetése a flexó- és
mélynyomtatásba.
2007 – Az INKREDIBLE ívesofszetfestékek bevezetése.
2008 – Vízbázisú HIDRO-X festékrendszer bevezetése a papír- és kartonnyomtatásban, továbbá a NewV festékrendszer bevezetése az UV nyomtatásban.
2014 – A cég átnevezésének kezdeményezése annak érdekében, hogy globálisan egységes hubergroup márkanév alatt
jelenjen meg.
2015 – A két tradicionális vállalat, a
Michael Huber München és a HostmannSteinberg összeolvadása hubergroup
Deutschland néven, és ezzel párhuzamosan számos leányvállalat változtatja meg
cégnevét a 250. évforduló évében.
Napjainkban a hubergroup 40 vállalatból és 130 képviseleti irodából áll, az
éves árbevétele tavaly elérte a 835 millió
eurót, alkalmazotti létszáma pedig 3500
fô volt. A sikeres családi vállalkozás 250
éves tapasztalattal és szakértelemmel
rendelkezik: kiváló minôségû termékeket
gyárt a csomagolóipar számára, valamint
a kereskedelmi kiadványokhoz és az
újságnyomtatáshoz. ■
hH–

mastertan304 okt-I zs

2015/09/27

17:12

Page 23

Közinfo

Csalássorozat!
Hegedûs Tibor, a Metál-Sprinter ügyvezetôje kereste meg szerkesztôségünket,
hogy legyünk segítségre abban, hogy minél több nyomdai vállalkozáshoz eljusson
a következô közérdekû információ.
„Felhívjuk valamennyi nyomdász
szíves figyelmét az utóbbi idôben több
nyomdában is tapasztaltakra. A MetálSprinter Kft. tevékenysége során országosan sok nyomdával áll szoros munkakapcsolatban. Sajnos, egyre több helyen
– ráadásul az ország egymástól távol esô
részein – szembesülünk félrevezetett és
becsapott nyomdászokkal! Feltehetôleg
egy több emberbôl álló szervezett csoport járja az országot, és a nyomdákban
egy visszautasíthatatlan ajánlatot tesznek,
miszerint kimagasló áron felvásárolják a
papírhulladékot, és egyúttal az alumíniumlemezt is elviszik, egy megtippelt
súlyt mondva a lemezre. Ami persze, a
valós súly és érték csekély töredéke!
Azonban itt jön a csavar: a lemez öszszegét kifizetve, azt azonnal beteszik autójukba, a papír elszállítására pedig ígéretet
tesznek, hogy majd elviszik azt is, csak
most a szomszédos utcában van a papíhulladékot szállító autójuk, és éppen rakodnak, majd ha végzett, akkor jön a papírért,
és ô fogja kifizetni az elôbb említett hihetetlenül kiemelkedô összeget!
Az idô múlásával válik egyértelmûvé a
csalás, mert a papír a nyomdában marad,
senki nem jön érte. A csalók számára
ugyanis ez felesleges: a cél az alumíniumlemez megszerzése volt – potom
összegért!
Az alumíniumlemezek elszállítása – a
2009. évi LXI. tv. (a „fémtörvény”) és a
312/2009. (XII. 28.) Korm.rendelet elôírásai értelmében – engedélyköteles. Elszállítása még a dolgozók, illetve semmilyen más személy számára sem lehetséges. Csakis fémkereskedelmi engedéllyel
rendelkezô fémkereskedônek adható át,
kizárólag az viheti el, akinek van ilyen!
Kérünk mindenkit, fokozottan figyeljen, ha ilyen vagy ehhez hasonló helyzettel találkozik! Éljen a gyanúval, nehogy
Ön legyen a következô áldozat!
Reméljük, hogy jelen felhívásunkkal
ezek a csalások kivédhetôvé válnak!”
Metál-Sprinter Kft.

TPM és minôség
Minôségügyi Fórum XVII. konferenciája
2015. október 8., Kiskunhalas (Csipke Hotel)
A hagyományosan kiemelkedô színvonalú szakmai elôadások mellett idén a
Kunert csoporthoz tartozó Halaspack fogadja üzemlátogatásra a résztvevôket.
Jelentkezés http://pnyme.hu/esemenynaptar.php?act=esemeny&eid=990

„Biztonságos üzemeltetés”
2015. október 29–30. (Helyszín még egyeztetés alatt!)
Az idén már így nevezzük a nagy múltú „Karbantartó szimpózium”
rendezvényünket, de továbbra is a mindig megbízhatóan mûködô géppark és
komplex termelés biztonságáért tenni akaró mûszaki vezetôknek szól.
Tervezett program:
Október 29., csütörtök:
Délelôtt: regisztráció, ebéd
Délután: szakmai elôadások a következô témakörökben: Mikor mondható el,
hogy biztonságos az üzemeltetés – SAFETY; Karbantartások környezetre
gyakorolt hatása; Termelés-tervezés és a karbantartás kapcsolata (biztonságos
üzemeltetés kicsit másképpen); TPM jellegû elôadás a minôség és megbízhatóság harmóniája témakörben; TPM alapon is megbízható berendezések,
TPM fejlesztés; Lean és a biztonságos üzemeltetés viszonya (Anyag- és
információáramlás, hogy valóban folyamatosan menjen a gép)
Este: bankett, baráti találkozó
Október 30., péntek: A szakmai elôadások folytatása és/vagy üzemlátogatás

manroland – gyárlátogatás
+ Frankfurter BuchMesse
Frankfurt, 2015. október 12–15.
Szakmai tanulmányút a manroland Magyarországgal közös szervezésben a
manroland gépalkatrész-öntödéjének és gyárának, majd a Frankfurter
BuchMesse, a világ meghatározó könyvvásárának a megtekintésére.
Tervezett program:
Október 12., hétfô: Utazás csoportosan vagy egyénileg
Október 13., kedd: Közös szakmai program a manroland
Frankfurt/offenbachi üzemeiben
Október 14., szerda: Látogatás a Frankfurti Könyvvásáron
Október 15., csütörtök: Hazautazás
A programot az igényektôl függôen szervezzük meg csoportos utazással a
teljes programra (4 nap, 3 éj), de lehetôség van egyéni kiutazással csak a 13-i,
keddi programhoz csatlakozni.
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Nyomdászabb a nyomdásznál, ám mégsem nyomdász

Tolnai László
Tolnai László édesapja és édesanyja is nyomdász volt,
és az akkoriban még a Várban mûködô Állami
Nyomdában dolgoztak. Természetes volt, hogy fiuk
a nyomda bölcsôdéjébe, majd óvodájába járt, és az
általános, illetve középiskolai évek alatt az akkortájt
szokásos nyári munka helyszínéül is a nyomda szolgált.
Sôt, a sport, nevezetesen a vízi sportok iránti
szenvedélye is a nyomdához kötôdik: még egész kis
gyerekként az Állami Nyomda Római parti evezôs
klubjában szeretett bele az evezésbe, illetve magába
a természetbe, de fôleg a vízbe. Ez utóbbiba olyan
erôsen, hogy a középiskolát követôen hajómérnökként
képzelte jövôjét… Ezzel együtt, egyáltalán nem
kompromisszumként választotta a nyomdamérnöki
pályát: a németországi Technische Universität
Chemnitz (TU Chemnitz) Nyomdagépmérnöki szakán
végzett, és abban a „szerencsében” is része volt, hogy
egyúttal a betekintésnél jóval többre nyílt alkalma a kor legmodernebb
nyomdaipari fejlesztô laboratóriumába…
Tolnai Lászlóval beszélgettem, és noha általában kerülöm a szakmai témát,
az ô esetében – merthogy ugyan nyomdász, de mégsem az, vagy ki tudja… –
ez némileg másként alakult. Nézzék el nekünk, hogy írásban is tegezôdünk!

● Az anyatejjel szívtad magadba a
nyomdászságot, egész eddigi életed
során soha egyetlen pillanatra nem
távolodtál el a szakmától. Már a németországi tanulóéveid alatt elképesztô tapasztalatokat szereztél a legújabb
fejlesztésekrôl, majd miután hazajöttél,
a Kutatóban (TFL) is, meg a Nyomdaipari Egyesülés Iparfejlesztési Osztályán is nemcsak rálátásod volt az iparág egészére, hanem az új technológiák
hazai bevezetése is kiemelt feladatod
volt. Ám mégsem nyomdászként keresed a kenyered… Nem is akartál soha
– a szó klasszikus értelmében – nyomdászkodni?
– Úgy alakult, hogy ez komolyan fel
sem merült, vagy ha felmerült, annak
mindig jó oka volt, hogy mégsem vállaltam… Ha az ember hozzászokik, és azt
tartja természetesnek, hogy bármit is
csinál, professzionális szinten tegye,
akkor eleve nem megy bele olyan szituációkba, ahol ezt nem teheti. A németországi tanulóévek alatt – fôleg a fejlesz-
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tôlaborban – olyan technológiai szinttel
ismerkedtem meg, amitôl az itthoni állapotok nagyon messze voltak…
Engem pedig mindig is inkább az
érdekelt, érdekel, hogy a hazai nyomdaipar egészét miként lehetne elômozdítani.
● Hogyan kerültél éppen egy németországi egyetemre? Evidens volt, hogy
folytatod a családi hagyományt?
– Valóban több íziglen nyomdászfelmenôim vannak. A víz, a természet iránti
erôs kötôdésem miatt azonban a középiskolát követôen elsôsorban hajómérnök
szerettem volna lenni. Nagynéném, aki
idôrôl idôre bölcs kérdéseket szokott
feltenni nekem, akkor is így tett:
rendben, hogy az akarok lenni, de hol
akarok majd dolgozni? Mondtam: a hajógyárban. Mire felhívta a figyelmemet,
hogy egyetlen hajógyár van Magyarországon, és mi lesz, ha az, mint
munkahely, mégsem fog tetszeni nekem… Beláttam, hogy igaza van: így a
nyomdászság, pontosabban a nyomda-

gépmérnökség mellett döntöttem.
Magyarként akkoriban három helyen
– az NDK-ban, Lengyelországban és a
Szovjetunióban – lehetett ilyen végzettséget szerezni, és mivel én az általános és
a középiskola alatt is bojkottáltam az
orosz nyelv tanulását, ellenben németül
viszonylag jól beszéltem, ezért a TU
Chemnitz nyomdagépmérnöki szakára
adtam be a jelentkezésemet. Felvettek, és
ösztöndíjat is kaptam. Ez utóbbi ugyan
nem volt valami sok, éppen ezért az
egyetem mellett mindig dolgoztam is
valahol: elôször olyan munkahelyeken,
ahol nem volt annyira fontos az anyanyelvi szintû nyelvtudás, amikor viszont
már meglett, fôleg tolmácsként. Ebbéli
minôségemben bejártam az egész országot – mármint az NDK-t –, és a mai
napig tartó, meglehetôsen nagy ismeretségi körre tettem szert. Közben persze
tanultam, tettem le a vizsgákat, jártam
gyakorlatokra: például hûtôgépgyárban is
voltam, ahol a nyomdagépekhez esetlegesen alkalmazható hûtéstechnikát
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érezni – és nem alaptalanul –, hogy egyre
több „vízásásra” kényszerítenek… Ami
viszont egyértelmûen jó volt ez alatt az
idôszak alatt, hogy hihetetlen mennyiségû szakmai anyagot fordítottam. Ennek
köszönhetôen gyakorlatilag a szakmát
érintô legfrissebb technikai és technológiai újdonságokkal azonnal találkoztam,
ráadásul egyúttal kivonatokat készítettem, azaz az ágazat széles köre számára
„fogyaszthatóvá”, egyértelmûvé tettem,
hogy tulajdonképpen mirôl is van szó. És
bejárhattam Magyarország összes nyomdáját, megismerhettem a kollégákat a
portástól az igazgatóig, a legkülönbözôbb gyakorlati megoldásokkal találkozhattam. Ez is egy szép és tartalmas idôszak volt.

● Inspirálnak, fontosak számodra a
kihívások?
– Abban az értelemben, ahogy gondolod, nem! Soha nem akarok csinálni – és
nem is csináltam – semmit csak azért,
mert olyan kihívást jelent, amit ha teljesítek, vállon veregetnek, vagy vállon
veregethetem önmagam… Valami vagy
érdekel, és akkor kihozom belôle azt,
amit lehet, azaz eljutok benne egy professzionális szintig, vagy nem érdekel, és
ez esetben nem kívánok foglalkozni vele.

● Hogyan született az újság, a Print &
Publishing?
– Németországi éveimbôl nagyon sok
kapcsolatom maradt, és egyszer találkoztam Rudolf Messerrel – Rudikámmal –
is, aki felvetette az újság gondolatát.
Azonnal megtetszett az ötlet, már csak
azért is, mert egyrészt ismét olyan dologgal foglalkozhattam, ami az iparág egészét érinti, másrészt minden feltétel –
szakmai felkészültség, beszállítói ismeret, nemzetközi és hazai kapcsolatok –
adott volt a professzionális megvalósításra. Így belevágtunk…

● Ehhez képest beosztottként dolgoztál kezdetben a Nyomdaipari Kutatónál, majd a „kis minisztériumnak”
hívott Iparfejlesztési Osztályon. Igaz,
szakmai szempontból mindkettô nagyon érdekes és izgalmas munkahely
volt, lehetett…
– Én magam jelentkeztem a Kutatónál,
hogy most végeztem, és – többek között
– a német nyomdaipari fejlesztô laboratóriumban is voltam szakmai gyakorlaton, és jönnék ide dolgozni. Örömmel
fogadtak. Akkoriban sok érdekes, „jó
ôrülttel” volt tele a Kutató, és technológiák szerint voltunk munkacsoportokba
osztva: én a magasnyomtatókhoz kerültem. Majd amikor átalakításra került az
intézet, hívtak át dolgozni az Iparfejlesztési Osztályra. Itt is érdekesnek indult a
feladat, azután kezdtem egyre inkább azt

● Most itt ülünk a Rómain, a Duna
partján, ahol viszont a vízi sportok
iránti vonzalmad született…
– Mielôtt egyáltalán megszülettem
volna, édesapám sokat és szívesen járt le
evezni ide a Rómaira, az Állami Nyomda
Délibáb csónakházába – míg el nem
adták, mondhatnám: el nem kótyavetyélték… De visszatérve a szüleimhez:
ilyen alkalmakkor rendszerint magával
cipelte édesanyámat, aki viszont nem
tudott úszni, ezért aztán a biztonság
kedvéért mindig partközelben maradtak,
ami teljes mértékben ellent mondott az
evezés ésszerûségének, szabályának.
Amikor megszülettem, és már nagyobbacska lettem, édesapám engem vitt
magával, és végre úgy evezhetett, ahogy
kell: sodrással szemben a szélén, sodrással a Duna közepén. Nagyon élveztem,
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tanulmányoztuk. Persze, leginkább a
lipcsei IGT és a chemnitzi nyomdaipari
fejlesztô laboratórium volt hatással rám,
amelyek egyrészt nagyobbak voltak,
mint a hazai nyomdák túlnyomó
többsége, másrészt a legmodernebb
gépekkel és technológiákkal felszereltek.
A szakdolgozatommal kapcsolatosan
pedig meglehetôsen „érdekes” szituációba keveredtem, ugyanis a diplomamunkám megvédésénél az a tanszékvezetô is
a bizottságban ült – és nem véletlenül! –,
akinek doktori munkájából az egyik
alaptételt éppenséggel megcáfoltam…
De volt az illetôben annyi intelligencia,
hogy ha nem is retirált, legalább „nyitva
hagyta” a lehetôséget, hogy nekem van
igazam, és jó minôsítést kaptam. Ja, és
Németországhoz kapcsolódik az is, hogy
megszerettem a sört…

Page 25

és amint lehetett, azonnal
jelentkeztem úszni a Postásba,
hogy az anyai tiltást legyôzve
egyedül is mehessek a Dunára,
hiszen tudok úszni, nemcsak
papírom van róla! Majd
következett egy evezôs
egyesület – szóval, így indult
az aktív sportolásom 14 éves
koromtól kezdôdôen.
Edzettem, és – a kor lehetôségeinek megfelelôen – „doppingoltam” is, azaz megittam
egy liter tejet, amibe elôzôleg Robaby-B
gyermektápszert és nyers tojást kevertem, így növelve az erônlétet. De mivel
nagyjából mindenki ugyanezt használta,
végeredményben mégiscsak a teljesítmény döntötte el a versenyek kimenetét… És igazán nincs okom szégyenkezni
a gyôzelmeket illetôen…
Késôbb pedig évekig kosárlabdáztam
és síeltem is.
● A tengeri vitorlázás is jelentôs helyet foglalt el az életedben – legalábbis
egy ideig…
– A tengeri vitorlázást Rudinak köszönhetem, addig a Balatonon és Lengyelországban, a Mazuri tavakon vitorláztam. Szóval, Rudinak Görögországban
van egy háza, és egyszer meghívott magához vitorlázni. Azután annyira „elfajultak” a dolgok, hogy elkezdtünk
tengerivitorlás-versenyeken indulni,
mégpedig nem is rossz eredménnyel.
Kétségtelen, néha a szerencse is mellénk
pártolt, hiszen a nélkül nem biztos, hogy
megúsztuk volna az 5–10 méter magas
viharos hullámokat… De nagyon
élveztem!
● Mégis elhagytad mindkét „vízi
szerelmedet”…
– Mindkét esetben azon a szinten, ahol
voltam, eljutottam odáig, ameddig lehetett. Ahhoz pedig, hogy a következôn is
hozzam a magamtól elvárt professzionális szintet, minden más tevékenységet
– beleértve a továbbtanulást vagy éppen
a munkámat – be kellett volna áldozni.
És én nem akartam soha profi sportoló
lenni.
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● Bármibe is fogsz, muszáj,
hogy ameddig csinálod,
professzionális szinten ûzd?
– Nekem igen: számomra
másként semminek nincs
értelme!

● Az ember olykor kedvtelésbôl, pusztán örömbôl is foglalkozhat valamivel… Tényleg,
egyáltalán van valamilyen
hobbid?
– Nincs! Általában az emberek egyszerre egy-két dologgal
képesek foglalkozni, én ennél
sokkal többel, így egész
egyszerûen nem is marad olyan idôm,
energiám és kapacitásom, hogy azt
bármilyen hobbival kelljen kitöltenem,
illetve amit és ameddig csinálok, az a
hobbim, utána csak egy szép emlék.
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● Mit jelent, hogy egyszerre sok
dologgal foglalkozol? Mikkel például?
– Mikor mivel, de soha nem ébredek
úgy, hogy azon kelljen gondolkoznom,
ma mit csináljak, mivel töltsem el az
idôt… Az élet mindig elém hozza a
teendôket, a feladatokat.
● A borászkodást is eléd hozta?
Köztudottan „sörös” vagy…
– Tényleg „sörös” vagyok, a borászkodásba azért vágtam bele, mert üzleti
lehetôséget láttam benne. Akkoriban a
levilágító stúdiónk, a Profi-L igen eredményes volt – több filmet dolgoztunk fel,
mint a többi nyomdaipari cég összesen –,
és a Print & Publishing is fénykorát élte,
így keletkezett egy kis befektetni való
tôke. Vettem egy kis „szôlôbirtokot”,
ahol elkezdtem két emberrel a gazdálkodást. Az általunk készített bor minôsége

meg is ütötte azt a mércét, amit elvártam,
de ez megint csak egy bizonyos szintet
jelentett, a továbblépéshez viszont már
részemrôl is egész embert kívánt volna,
és persze további befektetett tôkére is
szükség lett volna. Több pénzem nem
volt erre, arról meg nem is beszélve,
hogy nem akartam én borász lenni.
● Azt hiszem, te a lelkedben mindig az
is maradsz, ami alapvetôen voltál és
vagy is: nyomdász, aki mégsem
nyomdászkodik…
– Így látod…? Én mindig is nyomdásznak tartottam magam, és maradok is
a – németesen szólva – Schwarze
Kunstnál, a fekete mûvészetnél, ami
nagyon színes és sokrétû, életünk minden
területét átszövi, megkerülhetetlen és
örök! ■
Ilona
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jó
jelenleg is gyárt
nagyon jó
nagyon jó
megkímélt
jó
jó
jó
nem mûködik
alkatrésznek
jó

JÄGENBERG
NORDSON
GUK
STAHL VBF
STAHL

54-F4
COPYPLATE D 63633
HD 102 ZP 2+0, 1+1
1 színes
GTO-46 ZP, 2+0, 1+1
SF 56
DM 300 2.Z.S
Rímat Simples
Espert ES 5040 2N
SB 455-6-CFF
Cilinder, B2
Cilinder, B3
TS 96/1
Universal 875/1
BM20
SAF 35

1993
2001
1992
2000
1984
1974
2001
2003
1997

1998
1989
1989
1988
2001
1991
1982
1973
1988
1980
1989

jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
jó
mûködôképes

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
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Meleg síkfóliázás,
stancolás,
szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés
Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.
UV-lakkozás B2-es méretig.
Prégelés B3-as méretig.

2015-ben még:

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

október 22.,
november 16.,
december 14.

Nyugdíjba vonulás miatt

eladó
Pestszenterzsébeten

szitanyomómûhelyként
használt 233 m2-es
lakóingatlan.
Irányár: 19,9 MFt
E-mail: icsobo@gmail.com

17:12
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Ívszámlálás
a nyomógép
kirakónál

INVENCIÓ®
Kereskedelmi Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562

REACTO

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

Két ragasztókötô gép
rendkívül kedvezô
feltételekkel eladó:
◆ Bufalo 500
(svájci gyártmány),
automata borítófelrakóval

◆ Purlux

(Autominabinda MK II),

kézi borítófelrakóval
Érdeklôdni:
30/9643-613
mobilszámon

Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. 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.

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

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

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

TAMPON-MIX Kft.

TAMPOPRINT cég képviselete

mastertan304 okt-I zs

– 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

Eladó
Crosfield 656 dobszkenner,
FUJI Lanovia A3-as síkszkenner,
Crosfield Celix 2000 filmlevilágító
(35 cm széles),
DuPont hívógép (50 cm széles),
Screen denzitométer,
átvilágítóasztal (120 x 94 cm).
Érdeklôdni: 06-20/332-8177
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