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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

Vágó Magdolna, azaz a Vágó Magdi
a Magyar Nyomdászatért díj idei kitüntetettje

mastertan325 junius

2017/05/28

16:33

Page 2

A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség (CSAOSZ) az idén 34. alkalommal hirdeti meg az
alapításának 50. évét ünneplô, 1967-ben életre hívott, és a Csomagolási Világszövetség (WPO) által nemzeti
rendezvényként elismert HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Versenyt.
A verseny alkalmat nyújt a magyar csomagolóipar fejlettségének, felkészültségének nemzetközi szintû
megmérettetésére is, miután a verseny szervesen kapcsolódik a Csomagolási Világszövetség (WPO)
WorldStar versenyéhez. A rendezvény mindezeken túl hozzá kíván járulni mindazok munkájának
elismeréséhez, akik a csomagolástechnika elôrehaladása érdekében figyelemre méltó szakmai tevékenységet
fejtettek ki és kiemelkedô eredményeket értek el.
A HUNGAROPACK 2017 két kategóriában kerül lebonyolításra:

I. Fogyasztói, valamint gyûjtôcsomagolás,
II. Szállítási csomagolás.
Az egyes kategóriákban pályázni lehet a 2015. június 1. és 2017. május 31. között sorozatgyártási
technológiával elôállított, illetve rendszeres forgalomba bevezetett csomagolóanyaggal, -eszközzel,
illetve csomagolási segédanyaggal.
JELENTKEZÉS ÉS FELTÉTELEI
A versenyen bármely Magyarországon bejegyzett cég vagy egyéni vállalkozó részt vehet, ha a nevezett
csomagolást magyarországi üzemben (telephelyen) állította elô (a csomagolószer szükség szerint lehet
külföldi eredetû). Részletes információ a www.csaosz.hu weboldalon található.

A nevezések beérkezési határideje: 2017. június 30.
A nevezési lapokat és a 2-2 mintadarabot a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség címére
(1113 Budapest, Bartók Béla út 152.) kérjük megküldeni.
ÉRTÉKELÉS
A pályázatokat neves szakértôkbôl és a különdíjakat felajánló szervezetek képviselôibôl álló Bírálóbizottság
(zsûri) pontozással értékeli, és ennek alapján ítéli oda a

HUNGAROPACK 2017,
HUNGAROPACK Save Food 2017,
HUNGAROPACK Marketing 2017,
HUNGAROPACK Ipari Kreativitás 2017,
HUNGAROPACK Fenntarthatóság 2017 díjakat,
a különdíjakat, továbbá az elismerô okleveleket. A Bírálóbizottság a díjmegosztás jogát fenntartja.
A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére várhatóan 2017 októberében a CSAOSZ által szervezett,
konferenciával egybekötött díjátadó keretében kerül sor.
A versennyel kapcsolatos bármilyen kérdésben készséggel ad felvilágosítást Pelczer Ágnes szervezôtitkár,
illetve Nagy Miklós fôtitkár.
Budapest, 2017.
Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
1113 Budapest, Bartók Béla út 152., telefon/fax: 06 1 210 0107,
E-mail: csaosz@csaosz.hu, web: www.csaosz.hu
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Hogyan lesz 16-ból 3, 28-ból 4…?
A kommunikáció hatékonyságára, az „üzenet célba érkeztetésére” vonatkozó
kutatások azt állapították meg, hogy amit sokszor ismételnek, csak az rögzül.
Ám akkor legyen: ismétlem önmagam, merthogy nagyon szeretném, ha
a „meszidzs” átmenne! A meszidzs pedig nem más, minthogy megadatott
a lehetôség, amelyre a nyomdásztársadalom – mint jelezte – olyannyira várt!
Ez pedig az akut munkaerôhiány mérséklésének megoldása, vagyis a
szakképzetlen nyomdai dolgozók számára némi nyomdászati ismereteket
biztosító tanfolyam. Nos, kész az ipar elvárásai alapján összeállított tananyag,
megvannak az oktatók, és a helyszín is rendelkezésre áll. „Tokkal-vonóval” kész
az az akut munkaerôhiány enyhítésére szolgáló alaptanfolyam, amelynek
elvégzése után ugyan nem magas szintû, ám a gyakorlatban jól használható
nyomdászati – elsô körben ofszetgép-mesteri – ismeretekre tehet szert még egy
eredetileg szakács végzettségû (de mondhattam volna bármely más
„rokonszakmát”), vagy akár csak nyolc általánost végzett ember.
Amikor megszületett az ötlet, hogy a munkaerôhiány csökkentése érdekében –
amolyan „tûzoltásként” mûködô – alapképzés kellene, és „nem baj, ha nem ad
papírt” (sic!), 16 cég azonnal jelezte, hogy egészen biztosan élni fognak
a lehetôséggel, és összességében 28 fôt már küldtek is volna „beiskolázni”.
Ehhez képest most, amikor a Szövetség megteremtette ennek az alapképzésnek
minden feltételét és körülményét, tehát lehetne küldeni a „tanulókat”, a 16 cégbôl
mindössze három tartott ki szándéka mellett, és 28 helyett jelenleg négy fô az, akit
a tanfolyamra küldenének… – Ám (legalábbis lapzártánkkor), még ez sincs
szerzôdésben rögzítve…! Márpedig, ha nem éri el a létszám a minimum nyolc fôt,
nem lehet elindítani a tanfolyamot. Amennyiben ez így lesz, a további tanfolyamok
– könyvkötô, gyek-es stb. –, amelyek iránt elôzetesen szintén meglehetôsen
komoly igény mutatkozott, minden bizonnyal el sem indulnak…
Ne feledjük: az ágazat kérte ezt az alaptanfolyami lehetôséget, és meg is kapta!
Akkor tán élni is kéne vele…!
Az alaptanfolyam egyébként teljes mértékben nyitott, nem szükséges hozzá
a szövetségi tagság: bármely nyomdaipari cég, bármelyik és bármennyi
dolgozóját beiskoláztathatja!
Bár ne legyen igazam abban, amit meglehetôs pesszimizmussal még az április
13-i (323.) számunkban írtam a Nyomtatott Kommunikáció Akadémia kapcsán,
miszerint: tényleg meglehet, hogy akaratával egyezôen sem lehet senkit – vagy
csak nagyon keveseket – boldoggá tenni.

PRINTinfo

Kiadja: a PRINTinfo Kft. • Cím: 1111 Bp., Kende u. 11., I. em. 1. • E-mail: printinfo@t-online.hu • www.printline.hu
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Közgyûlés – beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–7. oldal
Hess András-díjasok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–10. oldal
Gazdasági konferencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–12. oldal
Gálaest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15. oldal

fedprint.hu Együtt vagyunk erôsebbek

Díj info

Gyôztesek
a hazai
nyomdaiparból

Gépmester-alaptanfolyam – felhívás . . . . . . . . . . . .13. oldal
Nyomdalátogatáson a „Lázáros” diákok . . . . . . . . .13. oldal

Díj info

…35 országból 291 termékkel neveztek be, amelyek közül 11 volt magyar.
Ezzel a mennyiséggel
egyébként Magyarország
a legtöbb terméket beküldô elsô tíz nemzet közé…

A Magyar Nyomdászatért díj
idei kitüntetettje

Vágó Magdi

Cég info

…ízig-vérig „könyves ember”, gyermekkora óta. Elsô útja is – még mózeskosárban – a nyomdába vezetett.
Ám a szakmai pályája nem elôre
megtervezett úton indult, ugyanis…

Elôljáróban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 oldal

Életpálya . . . . . . . . . . . . . . .16. oldal

STI Petôfi Nyomda Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. oldal

„…érdemes »megfogdosni«, mert
jobban elmondanak…”

Ezerarcú
kreatívpapírok
Gmund – Papyrus
…mely cégek (…) döntenek
a Gmund kreatívpapírjai
mellett…
Beszámoló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20–21. oldal

Cég info
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WorldStar 2017

Codex Értékpapírnyomda Zrt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. oldal

Magán info

Nyomdászok civilben (28.)

„…Azután kapott egy libatojást,
amibôl infralámpa segítségével
kikeltette Vilit, az elsô libánkat,
„akinek” természetesen kellettek
társak is. És nôtt és nôtt a baromfifarm, azután egyre inkább én vettem
át az ezzel járó feladatokat, és sok
örömöm telik benne. Ám azt is tudni
kell, hogy egynek sem a konyhai
fazékban ér véget földi pályafutása…”
Jankó Gábor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

„Vevôorientáltak vagyunk”

20 éves a Dupro Kft.

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26. oldal

„…igyekszünk minden kívánságukat
kielégíteni. Ez ebben az idôben még
hangsúlyosabbá vált. Talán ez a
személyes kapcsolattartás segített a
leginkább túlélni a nehéz éveket…”

Vándorgyûlés – felhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. oldal

Interjú Probst Máriával . . .22–23. oldal

Szakmai utazások: TOYO Ink, Kína . . . . . . . . . . . . 27. oldal

Köz info
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XLV. Közgyûlés
Nyíregyháza, 2017. május 25.
gérôl szóló beszámolóját
hallgatták meg a jelenlévôk. Nos, a tavalyi év is
– mondhatni – eseménydúsan telt a szövetség
életében: továbbra is
részt vesznek a nemzetközi Print Power kampányban, s jelentetnek
meg és küldik el a print
döntéshozóinak a nyomtatott kommunikáció
hatékonyságát bemutató
magazinokat. Az ügyvezetô-igazgató asszony
ezzel kapcsolatosan külön felhívta a figyelmet
arra, hogy az internet
világviszonylatban is az

dr. Horváth Csaba

A Nyomda- és Papíripari Szövetség
évi rendes közgyûlését idén Nyíregyházán, a Hotel Pagonyban tartotta, mégpedig 2017. május 25 délelôttjén.
Ahogy az megszokott, nem pusztán a
közgyûlés jelentette a programot, hanem
ezúttal is összekötötték a Hess Andrásdíjak ünnepélyes átadásával (a kitüntetettek bemutatása a 8–10. oldalon), továbbá
a délután folyamán gazdasági konferencia várta az érdeklôdôket (beszámolónk
elsô része a 11–12. oldalon). Este pedig
a gálavacsora (14–15. oldal) keretei
között a Magyar Nyomdászatért díj idei
díjazottját (róla szóló írásunk a 16. oldalon) is ünnepelte a vendégsereg.
A közgyûlés résztvevôit dr. Horváth
Csaba, a szövetség elnöke üdvözölte –
külön is köszöntve az új tagvállalatok
(FlexoLine, Oláh Nyomda) képviselôit.
Majd a „kötelezô köröknek eleget téve” –
jegyzôkönyv-vezetô és -hitelesítôk megválasztása –, elkezdôdött a napirendi
pontok szerinti beszámolók, eredmények
és tervek ismertetése.
Elsôként dr. Peller Katalin ügyvezetô
igazgató a szövetség tavalyi tevékenysé-
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dr. Peller Katalin

álhírek terjedésének „melegágya”, éppen
ezért egyre határozottabban nô a bizalom
a print iránt! Beszélt a szakmunkás-, illetve a munkaerô-utánpótlás érdekében
létrehozott Print: a Te jövôd projektrôl,
amelyhez már 20 cég csatlakozott. Azt is
elmondta, hogy a szövetség a nyomdák
felôl megfogalmazott elvárásoknak megfelelôen megteremtette az ofszet-gépmesteri alaptanfolyam teljes körû feltéte-

leit – tematika és tananyag összeállítása,
elôadók és helyszín biztosítása –, és június 16-án indulhatna is a képzés. Ám –
az elôzetes jelzések ellenére – egyelôre
nagyon visszafogott a jelentkezés…
Majd arról is beszélt dr. Peller Katalin,
hogy a munkaerô-utánpótlás megoldásának érdekében felvették a kapcsolatot a
Kormányhivatalok Munkaerô Központjaival és a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamarával is, hogy részben a regisztrált munkanélküliek, részben a szakmát
választók körében népszerûsítsék a
nyomdász szakmákat, illetve erôteljesen
lobbizni tudjanak a hiányszakmává minôsítés mellett. Ez utóbbiban még a nem
tagvállalat Korrekt Nyomda tulajdonosügyvezetôje, Barkó Imre – aki éppen
azért, mert a BKIK elnökségi tagja – is
felajánlotta a szövetségnek a segítségét.
Továbbra is megvan a szövetség által
létrehozott energiabeszerzési társulás,
amelynek célja, hogy elôsegítse tagjainak
a kedvezô áron történô áram-, illetve
földgázbeszerzést. Ez a tavalyi évben
összességében 52 millió forint megtakarítást eredményezett az ebben résztvevô
31 cégnek. Dr. Peller Katalin végezetül
felsorolta, milyen rendezvényekre,
valamint egyéb projektekre – konferenciák, hírlevelek, sajtókapcsolatok, alapítvány stb. – került sor a tavalyi évben.
Ezt követôen a felügyelôbizottság
elnöke, Szentendrei Zoltán tartotta meg
beszámolóját a szövetség mûködését
áttekintô vizsgálódásuk eredményérôl.
Idézem vonatkozó értékelésüket:
„Összességében megállapítottuk, hogy
nagyon fegyelmezett, precíz dokumentálás folyik, és ami a legfontosabb, a Szövetség vagyonának megôrzése mellett, az
ott dolgozók tevékenységük során a tagság érdekében végzik munkájukat.”
Következô napirendi pontként dr. Horváth Csaba elnök számolt be a szövetség
2016-os gazdálkodás eredményérôl,
amelyrôl továbbra is messzemenôkig elmondható, hogy konzervatív mértékletességet mutat: pozitív nullszaldós. A „vagyona – ami jelenleg több mint 90 millió
forint – pedig ôrizve vagyon”…
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Közinfo

A szövetség gazdálkodását a
könyvvizsgálói jelentés is a legnagyobb rendben találta.
A 2017-re vonatkozó pénzügyi tervet ismertetve az elnök elmondta,
hogy folytatni kívánják a konzervatív
gazdálkodást, ugyanakkor a jövôbe
történô befektetésként a munkaerôutánpótlás elôsegítésére, az oktatásra,
továbbképzésre, tanfolyamokra is
áldozni kívánnak. Erre a 2017-es évben 7,5 millió forintot szánnak, így a
szervezet idénre 5,5 millió veszteséggel kalkulál. Azért nem a teljes ráfordított összeggel, mert a különbséget –
kb. kétmillió forintot – várhatóan kigazdálkodják.
Egyéb napirendi pontként elsôként
jómagam, mint a szövetség által alapított Nyomtatott Kommunikációért
Alapítvány kuratóriumának tagja
ismertettem az alapítvány tavalyi
tevékenységét és pénzügyi helyzetét.
Az alapítvány tavaly 2 062 000 forint bevételt ért el aukcióból, illetve
adományokból, költsége pedig össze-

…a vagyona – ami jelenleg több
mint 90 millió forint – pedig ôrizve
vagyon…
sen 189 000 forint volt. Ez utóbbi
banki költségbôl, ösztöndíj-kifizetésekbôl, illetve a debreceni nyomdászszakmunkás tanulók nyomdalátogatásának buszbérléséhez való hozzájárulásból tevôdött össze.
Az alapítvány vagyona 2016. december 31-én 3 864 000 forint volt
(ma már jóval több!).
Ugyancsak az egyéb napirendi
pont alatt számolt be dr. Horváth Csaba még két dologról. Az egyik a Nyomtatott Kommunikációért Akadémia
lehetôsége, a másik, hogy az Óbudai
Egyetemen is elindult a duális képzés, amelyhez eddig az Alföldi, az
Edelmann, a Marzek Kner, a NyomdaTechnika, a Pauker, a Pátria, a Prospektus, a Reálszisztéma Dabasi és az
STI Petôfi Nyomda csatlakozott.

Továbbra is várják azonban
a gyakorlatot biztosító nyomdák jelentkezését. A duális
képzésnél nappali tagozaton
történik az elméleti oktatás, a
gyakorlatra pedig a nyomdáknál kerül sor. Ugyan némi bért fizetni
kell a tanulóknak, ám ennek költségét
a cégek levonhatják a szakképzési
alapból, tehát anyagilag nem jelent
számukra pluszkiadást. Kétségtelen
viszont, hogy a hallgatókkal való
foglalkozás pluszenergiát igényel.
Érdemes azonban azt is tudni, hogy
ha bármely cég partnerséget is vállal
a duális képzésben, attól még nem
kötelezô érvényû, hogy bárkit is foglalkoztasson…
Valamennyi beszámolót, illetve
tervezetet a tagság egyhangúan fogadott el. Ezzel véget is ért a Nyomda- és Papíripari Szövetség XLV.
közgyûlése, s rövid szünet után sor
került a Hess András-díjak ünnepélyes átadására. ■
Ilona

Még mindig a vastagabb BOPP lamináló fóliában hiszünk!
Nálunk a fényes fólia még mindig 24 mikronos, míg a matt 25–27 mikronos!
www.lemmaco.com
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Nyomda- és Papíripari Szövetség

Hess András-díjasok 2017 – ábécé sorrendben
Barcsa
Magdolna
nyugdíjas
üzletkötô,
Alföldi
Nyomda Zrt.
Eredményes
és példaértékû
életútja elején,
1972-ben tanulóként került az Alföldi Nyomdába, 1974tôl montôrként kezdett el dolgozni. Volt
szakoktató, formakészítô-üzem részlegvezetôje, kereskedelmi osztályon gyártás-elôkészítô, majd 2000-tôl üzletkötô. Partnerei
ragaszkodtak személyéhez. 2012-es nyugdíjba vonulása után még négy évet maradt
üzletkötô munkakörében az Alföldi Nyomdánál. Nagy szakmai tudással rendelkezô,
megbízható személyiség. ■

Huszár Péter
termékfejlesztési vezetô,
Pénzjegynyomda Zrt.
Huszár Péter 2004-ben csatlakozott a Pénzjegynyomdához, azóta több vezetô munkakörben is tevékenykedett, jelenleg, mint termékfejlesztés-vezetô dolgozik. Az elmúlt évek
során fô feladata elsôsorban – a hagyományos
nyomdai tevékenység mellett kitörési pontot
jelentô – kártyagyártáshoz kapcsolódott. A
plasztikkártyák elôállításán túl gondolkodása
és érdeklôdése mindig kiterjedt a kártyák kiadásához kapcsolódó
informatikai szolgáltatásokra, illetve azok használatát biztosító
rendszerek mûködésére, mind a bankkártyák, mind pedig az okmány-, vagy kereskedelmi kártyák esetében. Szakértelme, komplex
gondolkodása és rendkívüli munkabírása számos sikeres üzleti projektet eredményezett a Pénzjegynyomda számára, nemcsak itthon,
hanem nemzetközi szinten is. Irányításával egy új szemléletû, fiatal
informatikus csapat dolgozik a nyomdában, és mivel a materiális
nyomtatványok világába egyre jobban beintegrálódnak az elektronikus megoldások, ôk Péter vezetésével, a nyomdászokkal karöltve
modernizálják a hagyományos biztonsági nyomdai termékeket.
2009-ben vállalati kitüntetésben részesült. ■

Imre Géza okmánybiztonsági szakértô, ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Iskolai végzettségét tekintve okleveles gyógyszerész. Imre Géza okmánybiztonsággal kapcsolatos kutató-fejlesztô tevékenységét az MK Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértôi Intézetében kezdte, ahol az 1990-es évektôl kezdôdôen jelentôs szerepet vállalt a magyar okmányés bankjegyreform keretében készült új generációs nyomdatermékek biztonsági rendszerének
kidolgozásában. Fô kutatási területe a foto-lumineszcencia, mint fizikai jelenség okmánybiztonsági célra történô alkalmazásához kötôdik. 1998-ban került az ANY Biztonsági Nyomda
állományába, ahol addig megszerzett ismereteit hatékonyan kamatoztatta és tovább fejlesztette
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a Nyomda által gyártott biztonsági nyomdatermékek megtervezése és gyártása során K + F tevékenysége kapcsán
számos magas biztonsági értéket képviselô, úgynevezett biztonsági nyomdafestékrendszer és egyéb papírbiztonsági
megoldás kifejlesztésében játszott kiemelkedô szerepet. A témában elért eredményeirôl számos hazai és nemzetközi
konferencián és kiállításon számolt be. Napjainkra Imre Géza az okmánybiztonság terén hazai és nemzetközi
viszonylatban is elismert szaktekintélynek számít. Magánéletét tekintve: nôs, három gyermek édesapja. ■

Kiss Mária Klára

Markó Béla

gyártás-elôkészítô vezetô,
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.

nyomdabiztonsági
vezetô,
Pénzjegynyomda Zrt.

Kiss Mária Klára – vagy ahogy mindenki nevezi a nyomdában, Mara – már
a fôiskolai évei alatt diákmunkát végzett a nyomdában. A fôiskolát befejezve, 1996-ban került az ANY Biztonsági
Nyomdába. Munkáját az anyaggazdálkodási osztályon kezdte, majd a
digitálisnyomtató-üzemben folytatta, mint mûvezetô.
Jelenleg gyártás-elôkészítési vezetôként az új, illetve
visszatérô feladatok gyártásba indításáról gondoskodik. Az eltelt évek alatt széleskörû tapasztalatokat szerzett a különbözô nyomdaipari technológiákban, amit
nagyszerûen használ fel a mindennapokban, a hatékony gyártások megszervezésében. A nyomda életében
gyakoriak az új feladatok, amelyek megvalósításában
kreatívan részt vesz. Kiválóan tudja megszervezni a
munkafolyamatokat a legbonyolultabb munkák esetében is. A felmerülô akadályokat gyorsan és hatékonyan
kezeli. Új munkatársakat nagy örömmel és szakmaisággal tanít be a nyomda bonyolult munkafolyamatába. Három gyermeket nevel. ■

Markó Béla 2000 januárjától a Pénzjegynyomda Zrt.
dolgozója. Munkába lépésétôl
kezdve a nyomda biztonsági
szakembere. Jelenleg ô a
nyomdabiztonsági szervezeti
egység vezetôje. Az elmúlt 17 évben közremûködôként vagy irányítóként részt vett a Pénzjegynyomda jelenlegi biztonsági rendszereinek kialakításában. Pénzjegynyomdai helyismerete páratlan, valamint a gyártási, raktározási, kiszállítási folyamatokat legjobban ismerô és értô kollégák közé tartozik. Irányítója a
biztonsági nyomdai mûködéshez elengedhetetlen információbiztonsági, nyomdabiztonsági
auditokra történô felkészülésnek. Érdemei
vitathatatlanok az auditok eredményességében
és a pénzjegynyomdai dolgozók biztonságtudatosságának fejlesztésében. ■

Mohor Balázs segédanyag-üzletág-vezetô,
manroland Magyarország Kft.
A Tótfalusi Kis Miklós Nyomdaipari iskolában szerzett szakmát 1992-ben, majd 1996-ban a kecskeméti Gépipari és Automatizálási Mûszaki Fôiskolán diplomázott gépészmérnökként.
Tanulmányai befejezése után dolgozott a Gutenberg Pressnél, az Aduprintnél és a Révai Nyomdánál,
majd 2001-ben helyezkedett el jelenlegi munkahelyén, a manroland Magyarország Kft.-nél. Itt
kezdettôl a nyomdai segédanyagok – lakkok, festékek, nedvesítô adalékok, mosók, kenôanyagok,
tisztító vegyszerek, ragasztók – értékesítésével foglalkozik. Emellett az ô területéhez tartoznak a
nyomólemezek, alátétkartonok, törlôkendôk, gumikendôk, hengerek, sôt még a törô-kopó alkatrészek
is. Több nemzetközi céggel tart közvetlen kapcsolatot, a legjelentôsebbek a Vegra, Weilburger,
DruckChemie, Epple, Westland, Rotadyne, Fuller, Elkalub, Fuji, és képviseli a Manroland saját
márkáját, a Printcom termékeket. Felügyeli a nyomdaiparban egyedi segedanyag.hu webáruházat, amely egyre
népszerûbb az olyan nélkülözhetetlen, többszáz-féle apróság beszerzésekor, mint a szívógumik, raklapékek, lupék stb.
Munkáját nagy szakértelemmel végzi. Az nyomdászok gyakran fordulnak hozzá tanácsért, ha egy új feladattal
találkoznak, például egy speciális csomagolóanyag kifejlesztésekor. Összetett feladatait sikerrel végzi, partnerei
gyakran éjszaka kapnak választ tôle kérdéseikre, merthogy akkor is elérhetô… Szakmai ismereteit szívesen osztja
meg, rendszeres elôadója a nyomdász rendezvényeknek, és idônként felkérésre az Óbudai Egyetemen is tart órákat.
Munkája mellett a családja a legfontosabb számára, két kislányt nevel feleségével. A manrolandnál végzett 15 éves
munkáját szeretné a cég megköszönni Balázsnak a Hess András-díjjal. ■
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Palyik Gabriella pénzügyi igazgató, Prosystem Print Kft.
Gabi 17 éve munkatársa a Prosystem cégcsoportnak. Ô a cégcsoport pénzügyi igazgatója.
Megbízható munkájával, gazdasági szemléletével a Prosystem életében fontos szerepet vállal. Pénzügyi és adózási témákban a munkatársak bátran fordulhatnak és fordulnak is hozzá.
Segítôkészsége példamutató. Bár Gabi a cégcsoportnál pénzügyi területen dolgozik, a
nyomda- és csomagolóipar mindig is közel állt hozzá. Papíripari üzemmérnökként diplomázott a Könnyûipari Mûszaki Fôiskolán 1983-ban, és elsô munkahelyeként a Papíripari Vállalat Csomagolóanyag-gyárát választotta, ahol termelésprogramozóként került közel a nyomdaipar egy szegletéhez, a csomagolóanyagok nyomtatásához. Öt évvel késôbb munkahelyet
váltott: a Zrínyi Nyomda csepeli üzemegységében gazdasági vezetôként folytatta pályafutását. Munka mellett 1990-ben nyomdaipari szaküzemmérnöki diplomát szerzett. A gyes mellett pedig 1994-ben ismét iskolapadba ült, és 1996-ban a Pénzügyi és Számviteli Fôiskolán vállalkozási szakirányon
közgazdasági szakokleveles mérnöki diplomával fejezte be tanulmányait. 1996-tól négy évig az Adóhatóság fôrevizoraként társas vállalkozásokat ellenôrzött, és munka mellett megszerezte az okleveles könyvvizsgálói képesítést is.
Szabadidejében legszívesebben az aktív pihenést kedveli, nagyon szeret utazni, túrázni, külföldi helyeket megismerni, fôleg dimbes-dombos hegyeket megmászni. A semmittevés nem az ô asztala. Ha nincs mozgási lehetôsége, akkor
egy jó könyv olvasásával is szívesen kikapcsolódik. Gabinak két gyermeke van: fia építészmérnök, lánya japán szakos
egyetemi hallgató. Férjével, lányával és magyar vizsla kutyájukkal Fóton élnek. ■

Salamonné
Papp Katalin
exportosztály-vezetô,
Alföldi Nyomda Zrt.

Szakmailag nagyon felkészült
szakember. Lipcsében szerzett
nyomdaipari mérnök diplomát.
Az Egri Nyomdából 1995-ben
került az Alföldi Nyomdába. Ô
hozta létre a kereskedelmi osztályon belül az exportosztályt, amelyet kitartó munkával épített fel,
és a mai napig sikeresen vezeti.
Határozott, türelmes, humoros, jó
kedélyû személyiség. ■
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Széchenyi István
Machintos-operátor,
STI Petôfi Nyomda Kft.
1972-ben nyomdai fényképész tanulóként került a Petôfi
Nyomdába, ahol 1974-ben
szakmunkásvizsgát tett. 1984ig reprodukciós fényképészként dolgozott, majd az akkor
teljesen új technológiaként
megvásárolt dobszkenneren
kamatoztatta tudását égészen 1990-ig. Ebben
az évben indult a digitális grafikai feldolgozás
a Scitex nagyrendszeren. István alapító tagja a
csapatnak, amelyben elôször színbontó-levilágító, majd Macintosh-operátorként tevékenykedett, tevékenykedik. A Prepress teamben ô
tölti be a vezetôi pozíciót, így az üzemvezetô
távolléte esetén felelôs vezetôként kell döntéseket hoznia, és irányítani az üzemet.
Elkötelezettsége és nyomdaszeretete példaértékû. Munkáját többször ismerték el kitüntetésekkel, jutalmakkal. 45 éves szakmai tapasztalata komoly segítség a területen dolgozók
számára. ■

Zsótér Ferenc
kötészeti munkatárs,
Dürer Nyomda Kft.
2004. február 3. óta
dolgozik a Dürer Nyomda
Kft.-nél, mint kötészeti dolgozó, betanított munkás, az
egyenesvágás „professzora”.
Rendkívüli ember, szakember. Lojalitása megkérdôjelezhetetlen, szaktudása
naprakész. Minden munkával eltöltött órájával a nyomda hírnevét öregbíti. ■
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Gazdasági konferencia (1. rész)
A közgyûlés napján, az azt követô díjkiosztó, illetve ebéd után került sor a szövetség Gazdasági
konferenciájára, amelynek tematikáját ezúttal Zsukk László, a tavaly megválasztott új elnökség
rendezvényekért felelôs tagja állította össze, és természetesen ô kérte fel az elôadókat is. Sôt, mint a Color
Pack Zrt. vezérigazgatója, egyik házigazdája is volt a rendezvénynek. A másik házigazdai tisztséget ifjabb
Balogh Zoltán, a Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. általános
vezérigazgató-helyettese vállalta. A konferenciát dr. Horváth Csaba nyitotta meg, aki bevezetôjében – utalva
az elôadások egyik fô témájára, az ipari forradalom 4.0-ra – röviden vázolta azt az ívet, amit az ipari
fejlôdés megtett a kezdetek, azaz az 1.0 óta.
a Zsukk családé. A cég fô profilja a
sztenderd címkék gyártása, amely
szegmensben ma Magyarországon
piacvezetônek számítanak. Az elmúlt
bô 21 év alatt folyamatosan fejlôdtek
és fejlesztettek – 2007 és 2017 között
kétmilliárd forint értékben –, és igazából az utóbbi 7–8 évben fordultak
kifejezetten a „gyökereik”, azaz az
élelmiszer-ipari címkék gyártása felé.
Noha még megvannak a klasszikus
nyomdaipari termékek elôállításához
szükséges gépeik is, fejlesztéseik már
kizárólagosan a csomagolóipar kiszolgálását célozzák.

Zsukk László

A program a házigazdák bemutatkozásával kezdôdött.
Elsôként Zsukk
László mutatta be a
Color Pack Zrt.-t,
amely a privatizációt
követôen munkavállalói
tulajdonba került, a
tulajdonosok száma
pedig több mint 150 fô
volt. 1996-ra azonban
már 13 fôre szûkült a
tulajdonosi kör, és a
tulajdonrész valamivel
több mint 50 százaléka

ifjabb Balogh Zoltán

A következô 5–6 évben – mintegy
4–5 milliárd forint összegben – további beruházásokat terveznek, amelyek célja, hogy megvalósuljon a
cégen belül a 4.0-ás ipari forradalom.
Ahogy Zsukk László fogalmazott:
„Ezek arra nyújtanak megoldást,
hogy lerövidítsük a gyártás alatt azt
az idôt, amikor a gépek nem azt
csinálják, ami a dolguk!”
A Start képviseletében ifj. Balogh
Zoltán általános vezérigazgatóhelyettes természetesen szintén a cég
bemutatásával kezdte elôadását,
amelynek részeként mûködik a Start
Nyírségi Nyomda.
Az elôadó elmondta, hogy milyen
sokféle tevékenységgel foglalkozik
maga a nonprofit szervezet, sôt 1994
és 2012 között saját szakmunkásképzô iskolájuk is volt, ahol – egyebek
mellett – nyomdász szakmákat is
oktattak. Az oktatási törvény 2012-es
megváltozása miatt azonban ezzel fel
kellett hagyniuk, és ma az egyébként
nagyon jól felszerelt és modern épületben csak felnôttképzéssel foglalkozhatnak. A nyomdáról szólva elmondta, hogy ofszet-, digitális és
magasnyomó, jellemzôen rotációs
gépeik vannak, amelyeken elsôsorban
rejtvényújságok készülnek, illetve a
helyi újság, a Nyíregyházi Napló.
Igazi meglepetés volt, hogy ez utóbbi
legfrissebb száma a konferencia
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ofszet-gépmesteri alaptanfolyam teljes körû feltételeit – tematika és tananyag összeállítása, elôadók
és helyszín biztosítása –, és június 16-án indulhatna is a képzés.
Ám az elôzetes igények ellenére – 16 cég jelezte, hogy összesen 28 fôt iskolázna be –, egyelôre
nagyon visszafogott a jelentkezés: eddig három
cégtôl mindössze négy embert küldenének erre az
alapképzésre…
Márpedig, ha nem éri el a létszám a minimum
nyolc fôt, nem lehet elindítani a tanfolyamot.
Amennyiben ez így történik, a további tanfolyamok – könyvkötô, gyek-es stb. –, amelyek iránt
elôzetesen szintén meglehetôsen komoly igény
mutatkozott, minden bizonnyal el sem indulnak…
Ne feledjük: az ágazat kérte – „a papír nem számít!” felkiáltással – az alaptanfolyami lehetôséget,
és meg is kapta! Akkor tán élni is kéne vele…!

Rátkai Péter

napján jelent meg – minden résztvevô kapott is belôle –,
és a teljes címoldalt elfoglalva hozta a szövetség Nyíregyházán tartott programjainak legfontosabb üzeneteit.
A házigazdák bemutatkozását követôen dr. Peller Katalin, a szövetség ügyvezetô igazgatója tartott elôadást,
mégpedig az ofszet-gépmesteri alaptanfolyamról.
A témát már a közgyûlési beszámolóban is érintette,
ám most részletesebben is ismertette, hogy mi a helyzet
ezzel kapcsolatban. Ahogy a közgyûlésrôl szóló beszámolóban is írtam, a szövetség a nyomdák felôl megfogalmazott elvárások szerint dolgozta ki és teremtette meg az

12

Sándor Tibor

Szabadics László

Szalay Csaba és Mohor Balázs

A következô elôadás, amelyet
a Lean Enterprise Institute Hungary képviseletében
Szalay Csaba tartott, a cégen belüli munkaerô-utánpótlás
kérdésének egyfajta megoldását járta körül, mégpedig a
Toyota-lean módszerrel. Az azt követô három elôadás
pedig a nyomdaipari gépgyártók – Heidelberg (Rátkai
Péter), BOBST (Szabadics László), Müller Martini
(Sándor Tibor) – szemszögébôl mutatta be, hogy mit is
jelent az „Ipar 4.0” a nyomdaipar számára.
Ezekrôl az elôadásokról a következô (326.) PRINTinfóban számolunk be részletesebben. ■
Ilona
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Ofszet-gépmesteri alaptanfolyam
A tanfolyam elméleti ismereteket ad, a gyakorlati oktatás a delegáló nyomda feladata. A tanfolyam nem minôsül
szakképzésnek, ám a sikeres vizsgát követôen Szövetségünk – feltüntetve a gyakorlati képzést biztosító nyomda
nevét is – oklevélben tanúsítja elvégzését.

Bármely nyomdaipari cég,
bármelyik és bármennyi dolgozóját beiskoláztathatja!
Helyszín: TIT Stúdió Egyesület
(1113 Budapest, Zsombolyai utca 6.)
Tanfolyam kezdési idôpontja: 2017. június 16.
Képzés idôtartama: 100 óra (10 hét)
Tanfolyami napok:
péntek délután, szombat délelôtt (5-5 óra)
Záróvizsga idôpontja: 2017. augusztus 19.
Tematika: az ágazat szereplôinek elôzetes
igényfelmérése alapján Lovász Kálmán
és Meiczl Zoltán, a Reálszisztéma
Dabasi Nyomda szakemberei állították
össze.

fedprint.hu

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Elôadók: Prókai Piroska és Görgényi-Tóth Pál
egyetemi oktatók (Óbudai Egyetem,
RKK, Médiatechnológiai Intézet)
További információt – részletes tematika, jelentkezési
dokumentumok, árak stb. –
a www.printjovoje.hu
weboldalunkon találhatnak.

Jelentkezési határidô:

2017. június 2.

Nyomdalátogatáson a „Lázáros” diákok
A Prime Rate az elsô cégek között volt, amely csatlakozott a
Szövetségünk által kidolgozott Print: a Te jövôd kampányhoz.
És elsôk között voltak abban is, hogy gyorsan léptek a gyakorlati
megvalósítás érdekében, és nagyon aktívan vették fel a kapcsolatot és nemcsak a környékbeli általános iskolákkal. A „projektgazda” Tomcsányi Barbara kitartásának és nem kevés energiájának köszönhetôen elérték, hogy osztályfônöki órák keretei
között korteskedhessenek a nyomdaipari szakmák választása
mellett. A szakma iránti érdeklôdés további fokozása érdekében
természetesen nyomdalátogatásra is meginvitálták az érdeklôdô
diákokat, és már több csoport is járt az újpesti telephelyen.
Hogy ez mekkora élményt jelentett, és miként változtatta meg
a gyerekek véleményét a nyomdáról, illetve az iparág egészérôl,
annak illusztrálására az alábbiakban idéznék abból a levélbôl,
amelyet két „Lázáros” diák írt:
„…kis csapatunkkal Újpestre látogattunk a Prime Rate Nyomdába. A Lázár Vilmos Általános iskola iskolaújságjának
szerkesztôiként kíváncsiak voltunk arra, hogy a papír min megy keresztül azért, hogy könyv vagy újság váljon belôle (…)
Amikor megláttuk a nyomda épületét, inkább egy modern irodaházra emlékeztetett bennünket, nem egy nyomdára. Saját
parkolóját zászlók szegélyezték. Lépcsôházának oldalát óriási üvegablakok borították (…) Beléptünk az épületbe, ahol egy
modern elôtérben találtuk magunkat (…) Egy ott dolgozó vezetett körbe minket a nyomda területén. Elôször technikusokkal
és grafikusokkal találkoztunk. Ôk tervezik meg az újság formáját, és szerkesztik meg a cikkeket. A következô terembe lépve
hatalmas és hangos gépekkel találtuk szembe magunkat. Egy kicsit megszeppentünk. Lefotóztak minket egy modern
nyomtató elôtt, majd láttuk, hogy a rólunk készült képeket naptárrá formálták, és azonnal színesben kinyomtatták. Az egész
csak néhány percet vett igénybe!(…)Megismerkedtünk a könyvkötés folyamatával is. Ezt a feladatot nemcsak gépek,
hanem emberek is végzik (…) Igazán érdekes volt látni, hogy mennyi munka van egy könyv elkészítésében. Figyelemmel
kísérhettük a 3D nyomtatás legújabb technikáját is (…) A képen látható dinoszaurusz szinte életre kelt. Késôbb
megmutatták nekünk, hogyan csomagolja borítékba és zárja is le egy gép a fontos leveleket például a csekkeket.
Megdöbbentô volt számunkra látni az automata gép gyorsaságát, és hallani azt, hogy egy nap alatt milyen sok levelet
tudnak becsomagolni vele. A látogatást egy konferenciateremben zártuk, ahol egy tesztet töltöttünk ki a látottakhoz
kapcsolódóan (…) Igazán hálásak voltunk a dolgozóknak, hogy megosztották velünk tudásukat, és válaszoltak
kérdéseinkre. Ezek után teljesen máshogy fogunk nézni az általunk szerkesztett újságra.
A látogatás végén ajándékba kaptunk egy-egy színes naptárt a rólunk készült képpel, valamint egy 3D-s dinoszauruszt.
KÖSZÖNJÜK A LÁTOGATÁST!
Martin Szonja, Váradi Kitti
Budapest XX. ker., Lázár Vilmos Általános Iskola”
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Gálaest

Nos, errôl inkább meséljenek a képek! De ne keressék az est
kiemelkedô eseményérôl, a Magyar Nyomdászatért díj
átadásáról készült fotót, merthogy Vágó Magdi – legnagyobb
bánatára – nem tudott részt venni a gálaesten, mivel halaszthatatlan feladat
szólította külföldre. Ám egy nagyon megható üzenetben köszönte meg, hogy
idén a szakma neki ítélte az ágazat legrangosabb elismerését, a Magyar
Nyomdászatért kitüntetést. És még csak annyit: ezúttal is remek volt
a hangulat a gálaesten, és a „kemény mag” most is kitartott hajnali fél négyig…
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A Magyar Nyomdászatért díj
idei kitüntetettje –

Rövidesen 12 éve vezérigazgatója a
Reálszisztéma Dabasi Nyomdának, és
irányítása alatt a nyomda nemcsak technológiailag fejlôdött elképesztô módon,
hanem a piacot – és az exportpiacot – illetôen is, ráadásul „magasan jegyzetten”,
azaz a prémiumkategóriában.
A szülei a régi Állami Nyomda szedôtermében ismerkedtek meg – édesanyja
az ipar elsô nôi kéziszedôje, majd igazgatója volt –, így ízig-vérig „könyves
ember”, gyermekkora óta. Elsô útja is –
még mózeskosárban – a nyomdába vezetett. Ám a szakmai pályája nem elôre
megtervezett úton indult, ugyanis majdnem a sport irányába kötelezôdött el.
Kisiskolás korától és késôbb a gimnáziumi évek alatt is aktívan sportolt – kosarazott és versenyszerûen atletizált. Több
alkalommal nyert az országos bajnokságokon futásban, hárompróbában, de még
a labdajátékokban is.
„A sport jó és hasznos idôszak volt,
tökéletes »alapozásnak« bizonyult a nagy
emberi játszmákhoz. Megtanultam becsülni mások teljesítményét, és nem utolsó sorban nagyra értékelni a csapatmunkával szerzett sikereket” – fogalmazott
egy interjúban.
A gimnázium befejeztével a versenysportolást feladta, ugyanis minden érdekelte: a kémia, a matematika, a biológia,
de legalább ennyire vonzotta a humán
vagy mûvészeti pálya is. Baráti kapacitálásra a Közgázra jelentkezett, de nem
vették fel. Viszont – alapos megmérettetés után – felvették a Közgazdasági és
Jogi Könyvkiadóba stilisztikai-segédszerkesztôi munkakörbe.
Közel két éve dolgozott már a kiadó
irodalmi osztályán, amikor lehetôsége
nyílt jelentkezni a nappali képzésben indított hároméves könyvtervezô tipográfusképzése, a KMF biztosította feltételekkel. A kiadó ösztöndíjasaként tanult,
és a cégnél a késôbbiekben már könyvtervezô tipografikusként dolgozott.
Közeli kapcsolatba került a gyártással,
azaz a számára nem idegen nyomdaiparral. A könyvtervezést és a mellette végzett gyártásmenedzselést nagyon szeret-
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Vágó Magdi
te, ám az érdeklôdése egyre jobban megerôsödött a technológia irányába. Ezért
szerzett nyomdamérnöki, majd gazdasági mérnöki diplomát is. A kiadónál
maradva, nem sokkal késôbb, 1982-ben a
Mûvelôdési Minisztérium kinevezte a
kiadó mûszaki igazgatójának.
A rendszerváltást követôen – elôírásszerûen – a kiadó is gazdasági társasággá
alakult 1992-ben, és a részvénytársaság
igazgatóságának elnöke lett. E feladatkörében vett részt a kiadó kétmenetes
privatizációjában is. Az új tulajdonosi
kör, a Wolters Kluver azonban teljesen
más kiadási filozófiát követett. Ennek
következtében elkezdôdött a tudományos
és szakirodalom, valamint a Minerva
profil (szépirodalom, gyerekirodalom,
társasjátékok stb.) leépítése, a bolthálózat
felszámolása, aminek végeredménye a
gazdag tevékenységi körhöz szokott
Magdinak már nem jelentett kihívást. Így
1995 végén elköszönt a kiadói világtól,
és a sok évig tartó megrendelôi pozíciót
elhagyva „fejest ugrott az iparba”.
Két évig a Fanklin Nyomda ügyvezetôjeként a már igen nehéz helyzetben
levô nyomda mûködését igyekezett fenntartani, de annak privatizációhoz kötôdô
vagyonvesztése már sehogy nem volt
ellensúlyozható.
Rövid kitérôt követve 1998-ban az
AduPrint Kft.-ben helyezkedett el fômérnöki munkakörben, ahol egészen
2005 tavaszáig dolgozott. Jó érzéssel
szervezte a kereskedelmi munkát és a
termelést, fôleg azon idôszakban, amikor
a belvárosból úgy kellett az újonnan
megépült óbudai bázisra költözni, hogy a
mûködés folyamatos maradjon.
A Reálszisztéma Dabasi Nyomdába
2005 októberében lépett be. A nyomda
operatív vezetésével bízta meg a tulajdonos, Berki István. Noha a ma már vezérigazgató Vágó Magdi pontosan tisztában
volt azzal, hogy ez cseppet sem lesz egyszerû és könnyû feladat, vonzotta a szakmai kihívás és a megmérettetés. Irányítása alatt a nyomda minden szempontból
– technológiailag, illetve a piacokat tekintve is – „magasan jegyzett”, azaz a

prémiumkategóriás nyomdává vált. Hogy
mindez valóra válhasson – ahogy az
egyik vele készült interjúnkban mondta
–: „…kemény és szigorú elvárásokat
kellett folyamatosan megfogalmaznom
egyrészt a munka minôségével kapcsolatosan, másrészt a termelékenységi, hatékonysági elvárások vonatkozásában”.
Vágó Magdi mindezek mellett folyamatosan tanított könyvtervezést, kiadói gazdálkodást, és tanít ma is: jelenleg éppen a Cosmopolitan Egyetemen.
Számos szakmai verseny – A Szép
Magyar Könyv, Digitális Könyvnyomtatási Pályázat, Pro Typographia, illetve
utódja, a Best Print Hungary – zsûrijébe
kérték és kérik fel, hogy közismert
szakmai maximalizmusával segítse a
pályamûvek megítélését.
A szakmai énjét soha nem tudja levetkôzni – meglehet, nem is akarja!
„Magánemberként” – akár hazai, akár
külföldi könyvesboltban – kézbe vett
egyetlen kötet sem „ússza meg” a kritikus szemrevételezést.
A látszólagos szigorúság ellenére azért
belül megôrizte önmagát: szereti és élvezi a jó társaságot, a könyveket, a színházat, a koncerteket, az utazásokat vagy azt
az egy-egy jó teniszpartit.
Nagyra becsüli a tudást és az azzal
elért eredményeket. Tiszteli és sérthetetlennek tartja az emberi méltóságot. A korán kelést utálja, viszont este/éjjel szinte
bármeddig képes dolgozni, azt pedig
végképp nem tudja elképzelni, hogy ne
legyen feladata… ■
Ilona
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WorldStar 2017

Berta László vezérigazgató (Codex)

Újabb magyar sikerek születtek a Csomagolási
Világszövetség (WPO) által 1970-ben létrehozott
Csomagolási Világversenyen, a WorldStaron:
a Codex Értékpapírnyomda Zrt. egy, az STI Petôfi
Nyomda Kft. két terméke is díjat kapott. (Itt jegyeznénk meg, hogy van más hazai díjazottja is
a WorldStarnak, egy „mûanyagos” cég: a dr-PLAST
Engineering Zrt. Megnövelt eltarthatóságot lehetôvé
tevô frissen tartó fólia csomagolásmegoldása is
nyert.) Az évenként megrendezésre kerülô
megmérettetésre a világ számos országából érkeznek
pályázatok, amelyek közül egy szakemberekbôl álló,
igen szigorú zsûri választja ki a WorldStar-díjra érdemeseket. Az idei versenyre 35 országból 291 termékkel neveztek be, amelyek közül 11 volt magyar.

Thomas L. Schneider elnök (WPO)

Gyôztesek a hazai nyomdaiparból

Thomas L. Schneider elnök (WPO)

Ezzel a mennyiséggel
egyébként Magyarország a
legtöbb terméket beküldô
elsô tíz nemzet közé
tartozik… Hazánk 1997 óta
vesz részt a megmérettetésen, ámbár tény, hogy
a rendszerváltás elôtt
szórványosan azért
történtek nevezések, sôt
Fábián Endre ügyvezetô, Kolozsvári György értékesítési igazgató (STI Petôfi Nyomda)
gyôztesek – például
a Fabulon-termékek – is akadtak, de az errôl szóló dokumentumok itthon nem fellelhetôk. Mindemellett
a WorldStar számunkra „újkori”, azaz az 1997-ben is érvényes versenyszabályzata elôírja, hogy a nevezés
egyik elôfeltétele, hogy a pályázó a nemzeti versenyen – például a Hungaropackon – valamiféle díjat,
elismerést vagy oklevelet szerezzen. Hát szereznek is a pályázatra beérkezô termékek, és egyúttal a
nemzetközi mezônyben is megállják a helyüket. Ezt az is jól mutatja, hogy az ideivel együtt, azaz
1997–2017 között 91 díjat gyûjtöttek be a hazai „csomagolósok.”
Az idei díjkiosztóval egybekötött gálaestre – amelyre közel 500 fô kapott meghívást, amit el is fogadottl –
az Interpack elsô napján, május 4-én került sor Düsseldorf egyik elegáns kongresszusi központjában.
A díjakat a WPO elnöke, Thomas L. Schneider adta át a gyôzteseknek. ➧
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Elsô alkalommal nevezett, megmérettetett, és nyert

Codex Értékpapírnyomda Zrt.

Caesar híres, szenátusnak küldött
hadijelentésének – „Jöttem, láttam,
gyôztem” – némileg módosított változata jellemzi a Codex Értékpapírnyomda WorldStar-díjának történetét:
nevezett, látták és gyôzött.
A Nestlé számára általuk fejlesztett
és gyártott PERUGINA 10 oldalas
ECL (booklet) címkével diadalmaskodtak. A cég korábban is vett már
részt mind hazai – Pro Typographia,
Best Print Hungary, Hungaropack –,
mind nemzetközi – FINAT – szakmai
versenyeken, különféle elismerésekben is részesült, ám ez az elsô alkalom, hogy benevezett a legrangosabbra
és egyben a legnehezebbre, a WorldStarra. Rögvest el is nyerte a díjat,
amelyet az ünnepélyes gálaesten Berta
László, a Codex vezérigazgatója vett
át a WPO elnökétôl.
A Codex számára nemcsak ezen a
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nemzetközi versenyen való részvétel
jelentett debütálást
és egyben sikert,
hanem maga az
Interpack is, amelyen elsô alkalommal állítottak ki:
több hazai csomagolóanyag-gyártóval közösen a magyar standon mutatkoztak be. A szépen kivitelezett
sarokstand vonzotta
a látogatókat. A cégeket felkeresô érdeklôdôk és meghívottak egyszerre több csomagolási
megoldással ismerkedhettek, ami inspirálhatta ôket.
Közvetlenül a kiállítás zárta után
beszélgettem Berta Lászlóval, aki
nagyon sikeresnek ítélte a részvételüket. A következôképpen fogalmazott:
„Meglévô üzleti partnereinket is vendégül láttuk a standon. Ugyanakkor
nagyon sok új partnerrel vettük fel a
kapcsolatot. Velük ezt követôen kezdôdnek meg az érdemi tárgyalások. Az
azonban ígéretesnek tûnik, hogy több
mint 100 cég képviselôjével, döntéshozójával ismertettük meg termékeinket, cseréltünk névjegyet, s maradtunk
abban, hogy mindenképpen folytatjuk
az együttmûködés lehetôségérôl való
tárgyalást. Ezért állítottunk ki, ez volt
a célunk, hiszen – ahogy múltkori
beszélgetésünkkor is említettem – erô-

teljesebben szeretnénk nyitni az
exportpiacok irányába. Erre ez a rendezvény kiváló alkalmat nyújtott. Az
amszterdami PLMA, a private label –
vagy saját márkás termékeket gyártók
bemutatkozója, amelyen szintén kiállítók voltunk május közepén – az exportpiac bôvítésének ugyanúgy egyfajta
esszenciális lehetôségét biztosítja.
Az különösen nagy örömmel tölt el
bennünket, hogy a világ legrangosabb
csomagolási versenyén elnyertük a
WorldStar-díjat. Mivel az Interpack
nyitónapjának estéjén volt a díjátadó,
másnaptól már a látogatók is megcsodálhatták ezt a nem mindennapi elismerést. Biztos vagyok abban, hogy a
díj jelentôsen növelte azon potenciális
partnerek bizalmát, akikkel életünkben
elôször ott, a kiállítás standján találkoztunk, és talán e miatt is voltak nyitottak és készek a további együttmûködésre”.
A vezérigazgató azt is hangsúlyozta, hogy az elnyert WorldStar-díj nemcsak az újabb partnerekkel való kapcsolatfelvételnél elôlegez bizalmat, illetve a meglévôknél erôsíti azt, hanem
a Codexnek magának is egy erôteljes
visszajelzés arra nézve, hogy nemzetközi viszonylatban is kimagaslóan
versenyképes terméket gyártanak. ■
Ilona
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Összesen 31 WorldStar díj

STI Petôfi Nyomda Kft.

Az STI Petôfi Nyomda 1997-tôl
vesz részt a nemzetközi megmérettetésen, és az utóbbi tíz évben minden
évben hoznak el díjat, általában nem is
egy termékkel. A húsz év alatt összességében 31 termékük lett WorldStardíjas, ebbôl kettô az idén: az Absolut
vodka „fesztiválcsomagolása” és a
Törley Chapel Hill borok Bag-in-Box
csomagolása.

„Nem csupán környezetbarát, de
rendkívül kommunikatív is egyben” –
nyilatkozta az utóbbiról az egyik
zsûritag. Mindkét gyôztes megoldást
az STI Petôfi Nyomda Kft. tervezte és
gyártotta. Az érte járó díjakat Fábián
Endre ügyvezetô igazgató és Kolozsvári György értékesítési igazgató az
Interpackhoz kapcsolódó gálaesten
vették át Thomas L. Schneidertôl, a
WPO elnökétôl.
„Nagyon büszkék vagyunk, hogy
nem egy, hanem két díjat nyerhettünk
ebben az erôs mezônyben.

…az elnyert díj a potenciális
ügyfélkörben megelôlegez
egyfajta bizalmat…

Ez azt mutatja, hogy milyen jól prezentáljuk az ügyfeleink termékeit,
amelyek nemcsak magas minôséget
képviselnek, hanem ráadásul
költséghatékonyak is” – mondta
Fábián Endre.
Ezekkel az elismerésekkel együtt az
STI-csoport immár 31 darab WorldStar-díjat tudhat magáénak. A Petôfi
Nyomda 2007 óta tagja az STI-csoportnak, és a kecskeméti üzem piacvezetô Közép- és Kelet-Európában a
hajtogatott kartondobozok és öntapadó
címkék gyártásában. Ugyanakkor
maga a Petôfi Nyomda két termékével
már korábban is nyert a WorldStar
versenyen.
Fábián Endre ügyvezetô – hasonlóan a többi nevezô cég képviselôjéhez
– abszolút megerôsítette, hogy egyegy rangos szakmai versenyen való
részvételnek számos elônye van. Egyrészt megmérettetés a „felhozatallal”,
a többi hajtogatott-kartondoboz-gyártóval, másrészt az elnyert díj a potenciális ügyfélkörben megelôlegez egyfajta bizalmat, a meglévôkben pedig
megerôsíti azt.
Információnk szerint éppen ezen
okoknál fogva továbbra is terveik
között szerepel, hogy – egyéb szakmai
megmérettetések mellett – a kétségkívül legrangosabb és egyben legerôsebb WorldStar versenyeken az elkövetkezendôkben is minden bizonnyal
indulni fognak. ■
Ilona

anyag és gyártástechnológia nyomdai,
csomagolóipari és egyéb ipari gumihenger-gyártás
sleevek, gumikendôk széles választéka hagyományos
ofszet-, valamint UV-nyomtatáshoz, lakkozáshoz
segédanyagok, mosó-, tisztító- és egyéb anyagok

40 országban a világon
Csatlakoztunk a csapathoz
Betaroll Böttcher Magyarország Zrt.
www.beta-roll.hu
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„…érdemes »megfogdosni«, mert jobban elmondanak magukról mindent…”

Ezerarcú kreatívpapír – Gmund – Papyrus

Noha idôrôl idôre rendez vevôtalálkozókat a Papyrus
Hungária Zrt., most, egész pontosan 2017. május 17-én került
sor elsô alkalommal arra, hogy a középpontba a kizárólag
általuk forgalmazott és abszolút prémiumminôséget képviselô
Gmund kreatívpapírok kerültek. A rendezvény helyszínéül a
cég Forgách utcai Cash & Carry Áruháza szolgált, amelyet ez
alkalomra még inkább bemutatóteremmé alakítottak, és persze
ügyeltek arra is, hogy a vendéglátás egyéb „kellékeinek” – pogácsa, szendvicsek, édességek, különféle italok stb. – is jusson
hely. Közel 60 cég képviselôje fogadta el a – természetesen
Gmund-papírra készült – meghívást, így (ahogy az jobb oldali
felsô képünkön is látszik) zsúfolásig megtelt a terem.
A vendégek között elsôsorban olyan cégek – klasszikus és
digitális nyomdák, grafikai stúdiók, kiadók – képviselôivel
találkoztunk, akik kifejezetten nagy hangsúlyt helyeznek –
mondhatni specialitásuk – az exkluzív nyomdaipari termékek
tervezésére, gyártására – legyenek azok különféle kiadványok,
borítékok vagy éppen dobozok.

érzületûektôl a különleges – bôr, metál, textil
stb. – textúrákig igen
széles skálát képvisel.
Természetesen vevôigényeknek megfelelô,
egyedi papírok gyártására is vállalkozik a
Gmund: például a
BMW-autógyár, vagy
éppen az Audi legújabb
típusú autóinak belsô

színvilágához is terveznek és
gyártanak papírokat. Készüljön
ezen cégek számára bárhol is a
világon – akár Japánban – katalógus, meghívó, üdvözlôkártya,
vagy bármilyen az adott típusú
autóra vonatkozó nyomdaipari
termék, mindegyiket a Gmund
kreatívpapírjára nyomtatják. De
ez csak két példa a sok-sok-sokból, hogy mely cégek és milyen
nyomda-, illetve csomagolóiparhoz kapcsolódó termékeiknél döntenek a Gmund kreatívpapírjai mellett. Bárki akár az
alapkínálatból választva is megteheti, hiszen a gyár 10 évig

A vendégeket Palkó Roland, a Papyrus Hungária Zrt. vezérigazgatója köszöntötte, és egyben
fejezte ki örömét, hogy ilyen sokan elfogadták a
meghívást. Ezt követôen lépett a pulpitusra
Desika Bico, a németországi Gmund községben
található Gmund Papírgyár nemzetközi értékesítésért felelôs vezetôje, hogy megtartsa rövid, ám
igen interaktív és meggyôzô elôadását. A fordításban Kántor Ildikó, a Papyrus értékesítésiigazgató-helyettese volt segítségére. A Gmundról
érdemes tudni, hogy 1829-ben alapították, és
azóta fogalom a különlegesen exkluzív, illetve
kreatívpapírokat használók körében. A 48 féle
kreatív papírból álló alapválaszték a klasszikus
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garantálja, hogy elérhetô egyegy adott papírféleség. A széles
kínálat és a felhasználás sokfélesége ellenére, azonban egy
közös pont azért van közöttük:
magasan prémiumminôséget
képviselnek. A Gmund a világ
48 országában van jelen képviseleteken keresztül, állandó
kínálatának raktárkészletrôl
történô kiszolgálásával.
Nagyon igaza van Desika Bicónak, aki
elôadásában a következôképpen fogalmazott:
„A kreatív papíroktól elvárjuk, hogy »üzletet
is hozzon« nekünk. A Gmund kreatívpapírjait
érdemes »megfogdosni«, mert jobban elmondanak magukról mindent, meggyôzôbbek,
mint a szavak…” Tény: ez így van, és igazából ennek köszönhetô, hogy akik használják,
azoknak valóban hozzák is az üzletet.
A következô elôadó Mühl Balázs, a Ricoh
Hungary PP („nagygépes”) üzletágának
vezetôje volt. Tôle a hallgatóság – szintén
egy rövid elôadás keretében – egyrészt
informálódhatott a cég teljes kínálatáról,
piaci pozíciójáról, illetve fejlesztéseinek
irányáról.

Ami azonban
talán még ennél is
fontosabb, hogy az
elôadó felhívta a
figyelmet a Pro C
5200, illetve 7000es és 9000-es gépcsaládjaikra, amelyek kompromiszszum nélkül képesek kreatív, illetve
egyéb speciális
hordozókra is
nyomtatni. Hogy
az elôadó mennyire nem a „levegôbe beszélt”, arra az
is bizonyíték, hogy
a bemutatóteremben kollégájával,
Horváth Péterrel
egy Pro C 5200
típusú digitális nyomdagépen a gyakorlatban mutatták
be a berendezés tudását.
A bemutatóknak azonban ezzel nem volt vége,
ugyanis a helyszínen a kézmûves magasnyomtatással,
kötészettel foglalkozó Inkredible Letterpress két alapítójának – Madanecz Dóri és Lákics Balázs – közremûködésével minden jelenlévô beállhatott nyomdásznak,
és Gmund papírokból elkészíthetett saját magának egy
csodaszép, egyedi noteszt.
A rendezvényt állófogadás zárta, és persze, némi
kötetlen, ám azért nagyon is érdemi „fecsej”. ■
Ilona

21

mastertan325 junius

2017/05/28

16:34

Page 22

Cég info

„Vevôorientáltak vagyunk”

20 éves a DUPRO Kft.
Idén ünnepli fennállásának
huszadik évfordulóját
a DUPRO Kft., a Lohmann
csoport kétoldalú- ragasztószalag divíziójának
kizárólagos hazai
képviselete.
A jeles esemény alkalmából
Probst Mária tulajdonosügyvezetôvel beszélgettünk.

● Húsz év nagyon hosszú
idô. Gondolta volna a
kezdetek kezdetén, hogy
eljutnak idáig?
– Reménykedtünk benne,
természetesen. Sok minden történt
ez alatt az idô alatt, de szerencsére
mindig talpon tudtunk maradni. Ez
elsôsorban munkatársaimnak is
köszönhetô, de természetesen
anyavállalatunktól is rengeteg
segítséget kaptunk, illetve kapunk.
● Melyik volt a legnehezebb
idôszak, illetve mivel sikerült
átvészelni azt?
– A legnehezebb talán a 2008-as
gazdasági válság volt és annak utóhatásai a rákövetkezô pár évben. Megrendült az egész piac, a forgalom visszaesett. Mivel vészeltük át? Jellemzô
ránk, hogy vevôorientáltak vagyunk,
igyekszünk minden kívánságukat kielégíteni. Ez ebben az idôben még hangsúlyosabbá vált. Talán ez a személyes
kapcsolattartás segített a leginkább
túlélni a nehéz éveket.
● Hogyan tudtak fejlôdni az elmúlt húsz évben? Mire a legbüszkébb?
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– A kezdetekkor még csak ketten
dolgoztunk a cégben, otthonról. Majd
megépült a csarnok, a DUPRO Bt.-bôl
DUPRO Kft. lett, és új munkatársakkal
bôvültünk. Ahogy nôtt a vevôkör és az
igények, úgy változtunk mi is. Ahhoz,
hogy lépést tudjunk tartani, új gépparkot létesítettünk, amely a ragasztószalagok vágását, és így a vevôi igények
kielégítését tette gyorsabbá és pontosabbá. 2006-ban megnyitottuk kiskereskedelmi egységünket a 13. kerületben, amely azóta is nagyon sikeres. Pár
éve pedig beindítottuk webáruházunkat, amely azóta is egyre népszerûbb.
A legbüszkébb talán arra lehetek,
hogy sikerült megmaradnunk igazi
családi vállalkozásnak – holott nem
kizárólagosan családtagokkal dolgozunk –, és ez a légkör, ez a hangulat
adja meg munkánknak az alapot. Kölcsönösen segítjük egymást, ez a mi
egyik erôsségünk.
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● Milyen szektorokban vannak
jelen?
– Gyakorlatilag minden iparág
használja a termékeinket. Fôleg a
nyomda- és a reklámipar a húzóágazat, de ma már az autó-, illetve építôiparban is jelen vagyunk, ismertté
váltunk.
● Mitôl másabbak, mint a konkurencia?
– A Lohmann GmbH által gyártott
ragasztószalagok jól ismertek a
különbözô piacokon. Termékeink
eleget tesznek mind az elvárt mûszaki, mind az elôírt és dokumentált

szabvány-elôírásoknak. Illetôleg a személyes megkereséseknek köszönhetôen tapasztalati tanácsokat is tudunk adni, így
ügyfeleink még könnyebben tudják
alkalmazni termékeinket.
● Létezik „legjobb ragasztószalag”? Van olyan termék, ami
kifejezetten sikeres?
– Minden munka, illetve ragasztandó felület más, így mindenre más a
legjobb megoldás. Ebben az értelemben nem lehet csak egyetlen ragasztószalagot kiemelni. Persze, vannak régóta ismert, változatlan termékek, de

az új alapanyagokhoz is azonnal
alkalmazkodunk, és megkeressük
hozzá a legmegfelelôbb terméket.
● Hogyan látja a jövôt, van
esetleg valami kívánsága?
– Szeretném, ha még legalább
ugyanennyi évet megélne a cég!
Ugyanilyen habitussal, mint amivel
most dolgozunk, természetesen a piaci
igényeknek megfelelô fejlôdéssel
együtt. ■
T-P Hajnalka

Biztonsági ragasztószalagok – 3 színben
●

Felnyitás után színazonos OPENED feliratot hagy

●

Papír- és kartondobozok biztonságos lezárásához

További információért keressen elérhetôségeink
valamelyikén:
Cím: 1188 Budapest, Szövet utca 15.
Tel./fax: 06 1 290 8359
E-mail: info@dupro.hu
Webáruház: www.ragibolt.hu
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Jankó Gábor
Jankó Gábor, a The Golden Company csoport – ide
tartoznak a Lemmaco és a Printerka cégek – tulajdonosügyvezetôje eredeti végzettségét tekintve természetesen
nem nyomdász: pénzügyi közgazdász. Ennek ellenére a
cégcsoport az utóbbi bô húsz évben a felületnemesítéshez
használatos anyagok – prég- és laminálófóliák, festékek,
lakkok – egyik legmeghatározóbb beszállítójává vált
a nyomdáknak, illetve a csomagolóanyag-gyártóknak.
A kezdetben két fôt foglalkoztató cégben ma 57-en
dolgoznak, és a hazai telephelyen kívül saját képviselettel
rendelkeznek Romániában, Bulgáriában és Ausztriában.
De „cégileg” ennyi!
Jelen beszélgetésünkkor számomra az sokkal érdekesebb, hogy Jankó Gábor egy kisebb, a Zsámbéki medencében található községben él, ahol a kertben a kutyák és
a cicák mellett tyúkok is szaladoznak. Továbbá olyan gyönyörûséges libái vannak, hogy messzi földrôl csodájára
járnak, sôt még „filmfôszerepre is felkérték” ôket…

● Honnan a „tollas jószágok”, illetve egyáltalán: a falusi létforma iránti vonzódás? Ha jól tudom, ön igazi
bel-budai, a szülei pedig abszolút
szellemi foglalkozásúak voltak…
– Ez igaz: édesapám közgazdász volt,
édesanyám pedig – feladva állandó munkahelyét – a családnak, beteg bátyám ellátásának szentelte életét. Ám kora gyermekkoromtól kezdve egészen az egyetemi évek végéig minden iskolaszünetet
keresztszüleimnél töltöttem Vas megyében. Nagyon élveztem, noha mindenféle
házkörüli és mezei munkára „befogtak”:
állatokat láttam el, segítettem a veteményesben, végeztem mindenféle mezei
munkát, mikor mit kellett csinálni, minek
volt éppen a szezonja.
Amikor pedig végeztem az aznapi
teendôimmel, akkor a helyi fiúkkal bandába verôdtünk, rúgtuk a labdát a falu
szélén, jártuk a mezôt – egyszerûen jól
éreztem, éreztük magunkat. Azt gondolom, innen az erôs kötôdés a falusi létforma iránt. De csak jó húsz évvel ezelôtt
költöztünk vidékre, ugyanis egyik vasárnap reggel ugyanarra a gondolatra ébredtünk a feleségemmel a mátyásföldi csalá-
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di házunkban: elegünk van Budapestbôl,
éljünk vidéken! Az pedig nem volt kérdés, hogy legyenek állataink – legalábbis
kutya és cica feltétlenül.
Hogy miért lettek tollas jószágaink is,
annak története van. Amikor a kisebbik
lányom az érettségit követôen bejelentette, hogy állatorvos lesz (az is lett!), az
osztálytársai rögtön megajándékozták
három kiskacsával… Így indult a tollas
sereglet, aztán lettek kiscsirkéink is,
merthogy – idézem a lányom – „olyan
aranyosak!” Azután kapott egy libatojást,
amibôl infralámpa segítségével kikeltette
Vilit, az elsô libánkat, „akinek” természetesen kellettek társak is. És nôtt és
nôtt a baromfifarm, azután egyre inkább
én vettem át az ezzel járó feladatokat, és
sok örömöm telik benne. Ám azt is tudni
kell, hogy egynek sem a konyhai fazékban ér véget földi pályafutása.
● Azzal együtt, hogy nagyon
élvezte már gyerekként is a vidéki
létformát, nem volt kérdés, hogy az
édesapja nyomdokába lépve
„polgári” foglalkozást választva
közgazdász legyen.

– Adta magát: matekból és történelembôl jó voltam, de a többi tárgyból is hoztam az eredményeket, és nem volt kérdés, hogy hova menjek továbbtanulni.
● Nagyobbik lánya is folytatja a
családi hagyományt, hiszen ô is
közgazdász lett. Igaz, az állatokhoz – fôleg a lovakhoz – különleges viszony fûzi…
– Amikor átvette ô is a közgazdász
diplomáját, egyik kezével átnyújtotta
nekem, a másikban pedig ott volt a repülôjegy Németországba, ahol ötéves kemény tanulmányi munka után professzionális díjlovassá vált. A mai napig mindkét „hivatását” ûzi: közgazdászként dolgozik a Lemmacónál, miközben továbbra
is napi elfoglaltságot, kötelezettséget
jelent számára a lovas élet. Igaz, mostanában van már egy harmadik „elfoglaltsága” is, amirôl pici lánya, a most öt hónapos Júlia unokám gondoskodik…
● Visszatérve személyes ambícióira: mi szeretett volna lenni
igazából?
– Természetesnek vettem, hogy pénz-
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● És miért nem lett?
– Annak idején az ember nem igen
választhatott, hogy mivel foglalkozzon a
diploma után, és mivel kapcsolati tôkével
nem rendelkeztem – ezzel szerte is
foszlott a „brókerálmom”. Helyette az
AUTOKER-hez kerültem, ami nagyon
szerencsésnek bizonyult, ugyanis a
fônökasszonyom egy igazán nagy tudású,
rendkívül jó szakember volt, akitôl szakmailag nagyon sokat tanultam. Innen bô
egy év múlva a PIÉRT-hez kerültem. A
gazdasági osztályán dolgoztam, ahol
tovább csiszolhattam – fôleg a rövid,
közép- és hosszú távú – pénzügyi tervezés minden csínját-bínját, mivel itt is
kitûnô szakmai feletteseim voltak. Kezdetben gazdaságiosztályvezetô-helyettesként dolgoztam, majd a szakmai
kihívások újabb és újabb pozícióiban, és
– 26 évesen – a PIÉRT vállalat egyik
önálló egységének igazgatója lettem.
● Mondhatni: igazán közel volt a
tûzhöz, tudott belôle valami elônyre szert tenni a rendszerváltás kori
privatizáció során…?
– Nem. Már megvoltak azok az „elvtársak”, akik kinézték, és meg is szerezték a vállalatot. A PIÉRT-es éveim „haszna” az volt, hogy alaposan megismertem
a papír-írószer világát, és mindezt nagykereskedôi szinten.
Ezért aztán két barátommal összeállva
elhatároztuk, hogy létrehozzuk a saját
papír-, író- és irodaszer-nagykereskedésünket. A kezdôtôke rám esô részét a
szocpol-támogatásomból fizettem be,
abban a reményben természetesen, hogy
rövidesen az eredeti célját (lakásépítés) is
szolgálni fogja. Köszönhetôen a kemény
és szakszerû munkának a Készlet Kft.
folyamatosan növekedett, és egyre erôsebb pozíciót ért el a hazai piacon.
A 90-es évek végére viszont óriási átalakulásnak indult a belföldi piac. Sorra

jelentkeztek a nagyobbnál nagyobb
multinacionális
cégek, amelyek
szintén részt kértek
a magyar író- és
irodaszerpiacból.
Az elemzések és a
józan felmérések
azt mondták, el kell
gondolkodni komolyan a versenyképességünkrôl egy
ilyen változó piaci
környezetben.
● Miért?
– Mert hajlamos az ember a saját 1500
négyzetméteres magasraktárának csodálatába esni, és nem tudomásul venni azt,
hogy a piac ajtaján kopogtató multinacionális vállalatok raktára, tôkeereje – számunkra elképzelhetetlen mértékben –
magasabb mint a mienk, és akkor még
nem beszélünk a beszállítói és értékesítési pozíciójukról. Így logikus és helyes
döntése volt a kft. tulajdonosai részérôl,
hogy az egyik multinacionális cég korrekt vételi ajánlatára igent mondtunk.
Pedig elgondolni sem tudtam akkoriban,
hogy az író- és irodaszer-piacon kívül
lehet élet.
● És lehet?
– Igen lehet, és van is. Egy kedves
barátommal folytatott beszélgetést követôen, egy véletlen – vagy talán nem is
véletlen – kapcsolat kialakulása útján
kerültem közelebb a nyomdaiparhoz,
azon beül is az aranyozófóliához. Annak
ellenére, hogy nem vagyok nyomdász, de
fantáziát láttam a termékben, mert valódi
jelképe volt a magas hozzáadott értéknek. Felmérve a piacot és az anyagfelhasználási területét, úgy gondoltam,
hogy ezen a területen esetleg valami
olyasmit tudok kínálni, amire szükség
van, és üzletileg is beváltja a reményeket.
Hozzáteszem: már akkor sem, és azóta
sem az extraprofitot hajhászom. Minden
téren az eleget többre tartom, mint a sokat! A The Golden Company-nak is tiszta, leegyszerûsített profilja van, nem csapódunk ide-oda, merthogy abban esetleg
most „pénz van”…
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ügyi közgazdász leszek, és valójában
mindig is nagyon élveztem a pénzügyi
tervezést, a kitûzött eredmények gazdaságszervezésen alapuló megvalósítását.
Nagy élmény volt számomra, amikor
egyetemistaként meglátogathattuk az
akkori MNB arbitrage osztályát. Szívesen lettem volna bróker…
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● Célokat szokott általában maga
elé kitûzni, amiért azután kitartóan
küzd, vagy inkább azokkal a lehetôségekkel él, amelyeket a sors ön
elé hoz?
– Azt gondolom, a lehetôségek felismerése rendkívül fontos, és azokból szeretem kihozni a legtöbbet. Az a véleményem, hogy bármivel is foglalkozzon az
ember, azt mindenképpen professzionálisan tegye. Ugyanakkor nem vagyok egy
erôszakos, törtetô típus, nem akarom
tûzön-vízen keresztül vinni az akaratomat – sem otthon, sem a kollégákkal
szemben. Sokkal jobban tisztelem és
becsülöm az embereket – beleértve a
versenytársakat is –, semhogy olyan eszközökhöz és módszerekhez folyamodjak,
amelyeket nem tartok tisztességesnek,
etikusnak.
● Az etikai mércéje viszont olyan
magas, amely az üzleti életben
akár hátrányul is szolgálhat…
– Tény, hogy nem jellemzô rám semmiféle „dörzsöltség”, vagy mások letiprásával történô boldogulás. Hazudni –
még lódítani is – képtelen vagyok. Az
abszolút nyíltság és egyenesség jellemez,
és mindig a hosszú távú, korrekt kapcsolatra építek. Számomra a stabilitás a legfontosabb, és ezt nem mindenféle „ügyeskedéssel” akarom elérni, hanem alapos
pénzügyi tervezéssel, óvatos üzletpolitikával, és ami talán a legfontosabb: tisztességgel. Az idô pedig visszaigazolta az
alapfilozófiám helyességét: minden évben – hol többel, hol kevesebbel – növekszik a cég. És az itt dolgozók felé is
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biztosítani kell a stabilitást, és azt a
jövedelmet, amely lehetôvé teszi számukra a tisztes megélhetést, továbbá
azt is, hogy jól érezzék magukat azon
a helyen, ahol ébrenléti óráik döntô
részét töltik. S mivel ezeket a szempontokat mindig szem elôtt tartottam – sôt,
abszolút természetesnek vettem –, a
kollégáim nem frusztráltak, nincs rajtuk nyomás, szívesen járnak be dolgozni, sôt, a munkán kívül is egy jó
csapatot alkotunk. Nálunk minden
dolgozó biztos lehet abban, hogy be
van jelentve, a fizetését idôben
megkapja, és a járulékok is határidôre
befizetésre kerülnek, mint ahogy a
különféle adók, illetve egyéb pénzügyi kötelezettségek is.
● Bár minden munkahelyrôl és
az üzleti élet minden szereplôjérôl ugyanezt lehetne elmondani! De nagyon nem lehet…
A stabilitásra, a biztonságra
való törekvés a magánéletére
éppúgy jellemzô… Hogy mást
ne említsek: 1972-ben, gimná-

ziumi osztálytársaként ismerte
meg feleségét, akivel azóta is
töretlenül együtt vannak.
– Ô jobban ismer engem, mint én
saját magamat: ô az én jobbik énem.
Ez mindig is így volt, és – remélem,
sôt, biztos vagyok benne – így is
lesz! Számomra az egyik legnagyobb
boldogság, amikor a három hölgy – a
feleségem és két lányom – együtt
beszélgetnek a konyhában, miközben
valami finomat fôznek. És rövidesen
– pár év – már lányunokám is csatlakozni fog hozzájuk…
● Aki csak egy kicsit is közelebbrôl ismeri önt, tudja, mennyire józan, megfontolt és abszolút
tervszerû a pénzügyekben.
De, ha azt mondom, hogy nem
érdeklik az anyagi javak – az is
teljes mértékben igaz önre…
– Az anyagi javakra természetesen
szükség van, de nem azok halmozása
adja az élet értelmét és minôségét.
Persze, legyen annyi, hogy elég legyen egy tisztes élethez, legyen

Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

annyi, hogy ne fájjon az ember feje a
megélhetés biztosítása miatt, és igen:
jusson arra, hogy néha nyaralni tudjon. Szóval legyen annyi, hogy elég
legyen egy luxusok nélküli, de kényelmes életvitelhez. Én például hat
és fél év után csak azért cseréltem le
Volkswagen Touranomat, mert már
több mint kétszázezer kilométer volt
benne, és egyre többet kellett költenem a javíttatására. Remélem, az új
Ford Galaxy, amit helyette vettem,
kicsit tovább is kitart.
Az élet értelme és minôsége számomra sokkal inkább a békés családi
és közösségi élet. Fontos, hogy esténként zongorázom a feleségemnek,
vagy zenét hallgatunk, hogy együtt
kvaterkázunk a falubeli barátainkkal,
hogy felfedezzük a tôlünk karnyújtásnyira lévô szépségeket, hogy a magunk lehetôségeihez képest támogatjuk az elesetteket, hogy megéljük a
pillanat szépségét, hogy megdédelgetjük az unokánkat, egyáltalán: hogy
harmóniában élünk önmagunkkal és
környezetünkkel. ■

Ilona

REACTO

30/221 7770
30/330 2946

csak nálunk!

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

Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser

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
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Vacuumatic
ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher
drótfûzôgépek, fejek.
Sorszámozás, perforálás

Morgana FSN
sorszámozógéppel.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562

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

Braille
írás nyomtatás
A postpress
szolgáltatások teljes választéka
Stancolás
egy kézbôl – egy helyen.
Gépi dobozragasztás
www.dpdstancuzem.hu
Bevont doboz gyártás
Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. kerületben Risograph
gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

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

bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,
Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus
vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562
➧ TH 1180 THEIMER IZZÓ
➧ A2-es vágógép,
➧ Grafopress,
➧ Heidelberg Print-

master GTO 52-2
ELADÓK!
Érdeklôdni: kodex@t-online.hu
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Fotó: Faludi Viki

Közinfo

(Lapzártakor aktuális állapot.
A témák véglegesek, de az elôadók
személye még változhat.)

25. Vándorgyûlés –

Békéscsaba, 2017. június 15–16.

Tervezett program:
2017. június 15., csütörtök, Békéscsaba
Délelôtt: érkezés, regisztráció Békéscsabán,
a Csabagyöngye Konferencia- és Kulturális
Központban, ebéd a helyszínen
14:00–19:00: Plenáris ülés a konferenciateremben
egy kávészünettel
* Miért érdemes Békéscsabára jönni?
Bemutatkoznak a házigazdák: Marzek Kner Packaging,
Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola
* A város elöljárójának köszöntôje
* A szakmai utánpótlás békéscsabai példája és annak háttere
(Marzek Kner Packaging és a Szakképzési Centrum)
* A duális képzés tapasztalatai és egy multi (Mercedes)
„szomszédságának” közvetlen hatásai a munkaerôhelyzetre
(STI Petôfi Nyomda)
* Aktuális helyzetkép a print, a packaging és a printedpackaging világából – trendek az Interpack és a Fespa után.

Szakmai elôadások:
* Zöldmezôs nagyberuházás – új flexónyomda Békéscsabán,
az M-FlexiLog (Kovács János, M-FlexiLog)
* Ipar 4.0 – új alapokon, de semmi okunk az ijedelemre
a flexónyomtatásban sem (Varga Dénes, Varga Flexo)
* Válaszok a csomagolóanyag-gyártás legújabb kihívásaira
– ahogy a KBA látja (Gyenes András, KBA Hungary)
* A fejlesztésben nincs megállás – UV-Gél nyomtatási
technológia (OCÉ) (Lakos László, Canon Magyarország)
* (Két további elôadás – printfinishing és digitális nyomtatás
témákban – címe és elôadója még egyeztetés alatt)
* Egyéni utazás Gyulára: a szálláshelyek elfoglalása
20:30-tól Bankett, baráti találkozó a hotel bankett-termében
2017. június 16., péntek, Békéscsaba
Délelôtt: egyéni transzfer Békéscsabára,
* Üzemlátogatások a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola
tannyomdájában és az M-FlexiLog vadonatúj üzemében.
* Ebéd a Kornélia Étteremben

Jelentkezési határidô: S. O. S.

Ha gondolják, megszervezzük!
TOYO I n k E u ro p e

SWOP

nyomdafestékgyár megtekintése
a LabelExpóhoz kapcsolódóan
Brüsszel–Niel–Antwerpen,
2017. szeptember 25–28.

Kína, Shanghai, 2017. november 7–10.

A program praktikusan kapcsolódik a brüsszeli LabelExpo
(szeptember 25–28.) kiállításhoz, de attól függetlenül is lehet
rá jelentkezni.
Program: a Brüsszeltôl kb. 40 km-re északra lévô Nielben
található festékgyár (fôleg a címke- és a packaging célú
felhasználásokhoz készülô különleges festékek, bevonóanyagok gyártása) megtekintése, majd látogatás Antwerpenben a
Plantin-Moretus emlékházban kb. (+ 30 km). A helyszínre
utazás egyénileg, a helyi közlekedés különbusszal.
(Külön kérésre segítséget nyújtunk a helyszínre utazáshoz is.)

Az Interpack egyik legnagyobb sajtóeseménye volt a sanghaji SWOP beharangozója. Így önmagában is különösen
fontos és érdekes lehet a novemberi SWOP, de két vagy
három jelentôs kínai nyomdalátogatással kiegészítve rendkívüli szakmai programot lehetne lebonyolítani.
Kellô számú érdeklôdés (minimum 16–18 fô)
esetén elkezdjük az utazás megszervezését.
Amennyiben érdekli az esemény és lehetôséget lát az
utazására (utazással együtt minimum 5–7 nap és költôpénz
nélkül, de teljes ellátással minimum 1200–1400 euró/fô
körüli költség), akkor feltétlen jelezze, hogy megkezdhessük
a szervezést. Különösen a nyomdalátogatások leszervezésére
kell idôt hagyni, mert azt csak akkor szervezzük, ha reálisan
meg is valósul a látogatás!
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