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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

M-FlexiLog – ünnepélyesen is átadva

Beszámolónk a 6–8. oldalon
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„Nem beszélni kell, hanem csinálni…”
Nem kis sikerrôl számol be a Nyomda- és Papíripari Szövetség lapunk 12–13. oldalán
található rovatában: most szeptemberben 28 fô kezdett könyvkötônek, 8 fô pedig
gépmesternek tanulni a Szily Tótfalusi tagozatán, felnôttoktatás keretei között.
Noha elsô blikkre egyáltalán nem tûnik magasnak ez a létszám, ám az ágazat
szereplôi pontosan tudják – tudhatják –, hogy ez bizony óriási eredmény, hiszen
minimum 12 éve – bizonyos források szerint van az 16 is! – egyetlenegy könyvkötô
sem végzett, gépmesterbôl pedig elképesztôen kevés a budapesti intézményben.
Ahogy az köztudott – merthogy jószerint minden cég a „saját bôrén” tapasztalja –:
a szakmunkáshiány egy jó ideje már olyan mértékû, amely több mint gondot okoz
a nyomdák egy jelentôs részénél.
2015 ôszén, amikor a nyomdaipari cégek már egymástól sem tudtak „lopkodni”
szakembert, elindult egyfajta mozgolódás a nyomdák között, hogy kvázi „kellene
valamit tenni” a szakmunkás-utánpótlás biztosításának érdekében.
Az nyilvánvaló volt, hogy az iskola – több oknál fogva is – nem képes egyedül megoldani a tanulóhiányt.
Az is nyilvánvaló volt, hogy a megvalósításban szükség van a nyomdák aktív közremûködésére.
És az is nyilvánvaló volt, hogy dedikáltan valakinek kézbe kell venni a projekt egészét, sôt mi több, magát
a projektet is ki kell dolgoznia. A Nyomda- és Papíripari Szövetség volt az, amely ez utóbbit feladatként
felvállalta. Ezt szolgálta a nyáron lezajlott elsô ofszetgépmesteri-alaptanfolyam, ezt szolgálja a Print: a Te
jövôd kampány, ezt szolgálja, hogy minden olyan kiállításon részt vesznek, ahol lehetôség van
korteskedni a nyomdaipari szakmák választása mellett. Ezt szolgálja, hogy segítenek azon nyomdaipari
cégeknek, amelyek általános-, illetve középiskolák végzôs tanulói figyelmét hívják fel osztályfônöki órák
keretében a nyomdaiparban lévô perspektívákra és lehetôségekre. Természetesen a megvalósításban az
ágazat szereplôinek – beleértve természetesen a szakképzési intézményeket – aktív, sôt, nagyon aktív
részvétele elengedhetetlen. Kizárólag a szakma egészének összefogása vezethet sikerhez.
Még egyszer: a szakma egészének összefogása!
Ehhez képest a nyomdaipari cégek részérôl mutatkozó aktivitás – tisztelet a kivételeknek! – már közel
sem olyan vehemens, mint amire az ágazat egészét érintô probléma súlyából következtetne az ember.
Igaz, amely cégek részt vállalnak benne, azok tisztességgel és nem kevés energiával folytatják a
korteskedést. Nekik köszönhetô például, hogy alig pár hónap alatt közel 200 gyerek látogatott el
különbözô nyomdákba, és ezáltal felvetôdhet bennük egyáltalán a gondolat, hogy ezt a szakmát
válasszák. (Errôl bôvebben szintén a szövetség rovatában olvashatnak.) Ezeknek a cégeknek a vezetôi
azok, akik hosszú távra gondolkodnak a szakmai utánpótlást illetôen (is), és már ma tesznek azért, hogy
ha nem is holnapra, de legalább holnaputánra mérséklôdjön, adja isten, megszûnjön az ágazaton belüli
munkaerôhiány. És – mivel a kényszer nagyúr – joggal lehet bízni abban is, hogy a projekthez csatlakozó
nyomdaipari cégek száma nôni fog…
Nagy kérdés viszont, hogy vajon a Tótfalusi képessé válik-e arra a felismerésre, hogy a szakmai
oktatáson túl, részükrôl is további aktivitásra van szükség. Azzal ugyan tisztában vannak, hogy
elengedhetetlen az intenzív iskolamarketing, ám egyre csak azt hangsúlyozzák, hogy ehhez az anyagi
támogatás lenne hatásos motiváció, és ezt az ágazat szereplôitôl várják. Márpedig erre pénz nincs.
Tanuló viszont kellene, mert ha nem oldódik meg a tanulóhiány, bizony veszélybe kerül(het) magának
a Tótfalusi tagozatnak a fennmaradása is… Nemcsak a nyomdaipari cégeknek, az itt tanító oktatóknak
is saját jól felfogott érdeke a szükséges létszám elôteremtése. Ennek érdekében viszont tudomásul kell
venni nekik is – ahogy a projektben résztvevô nyomdaipari cégek élükön a szövetséggel teszi –, hogy
ráfordított idôvel, energiával és munkával kell „kiváltani” a hiányzó anyagiakat. És bizony ezt az idôt,
energiát és munkát – amolyan befektetésként – elôre kell beletenni…
A Kása István Zoltán vezette békéscsabai Marzek Kner Packaging égisze alatt létrejött utánpótlástoborzás példamutató és -adó. A Gyere közénk nyomdásznak! projekt eredményeként ma már annyian
jelentkeznek a helyi szakközépiskolába nyomdásztanulónak, hogy emelni lehetett a „lécet”, azaz
magasabb tanulmányi eredménnyel lehet csak bejutni…
A siker kulcsa azonban igazán abban van – ahogy egy régebbi beszélgetésünkkor Kása István
fogalmazott –, hogy: „Nem beszélni kell, hanem csinálni…”
PRINTinfo
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M-FlexiLog – ünnepélyesen is átadva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–8. oldal
…Az új gyárépület két részbôl áll: egy flexibilis-csomagolóanyag-gyártó üzemrészbôl, valamint ennek, illetve a már
2005 óta meglévô másik leányvállalatuk, a Marzek Kner
Packaging Kft. logisztikai és a raktározási igényének megoldásából. (…) összességében 8000 négyzetméteres épületkomplexumot építettek fel. Ezen belül helyezkedik el a 3500
négyzetméteres – és nem mellesleg 14 méter magas – logisztikai központ, ahol mintegy 7500 raklap tárolására van lehetôség, valamint a 4500 négyzetméter alapterületû…

Europapier Budapest

Kézmûves könyvmûvész

A 18. Kreatív Klub

Tarapcsik Sándor

…különleges romkocsmában ünnepelte e jeles
eseményt, és – ahogy eddigi összes születésnapján – igen népes társaságban. A 2017.
szeptember 14-én tartott buli helyszíne a
Klauzál utcában található Extra Budapest
volt, amely zsúfolásig telt meg az alkalomra…

„…Elôfordul
még ma is,
hogy egy kész
munkát újrakezdek, pedig
rajtam kívül
senki nem
venne észre
rajta hibát.
De én tudom,
hogy – mondjuk – azt a
sarkot, én képes vagyok tökéletesebben is elkészíteni. Egyszerûen zavar – akkor is, ha más csinálja, akkor is, ha én –, ha
egy munka nem olyan, amilyen lehetne!…”

A Favini Sumója . . . . . . . . . . .10–11. oldal
Gmund Urban . . . . . . . . . . . . . . . .11. oldal
Egy rendhagyó Arjowiggins… . . .11. oldal

fedprint.hu Együtt vagyunk erôsebbek
Siker: 28 fô könyvkötô-, 8 fô gépmestertanuló! . . .12. oldal
Gyerekek nyomdalátogatáson . . . . . . . . . . . . . .12–13. oldal
XV. Manager-konferencia – felhívás . . . . . . . . . . . .13. oldal
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Eltelt közel két év

Böttcher Hungária Zrt.

„…önálló jogi státuszunk megmaradt,
ugyanakkor az, hogy tulajdonosunk van,
és integrálódni kellett egy multinacionális
cég struktúrájába, bizonyos korlátokat,
illetve elôírásokat azért feltétlenül jelent és
valóban újdonság az életünkben. Ám…”
Beszélgetés Gál Tamás vezérigazgatóval . . . . . .14–15. oldal

Beszélgetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–20. oldal

Scroll info
Díj info

Továbbképzések . . . . . . . . . . 19. oldal

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Professzor dr.
Csóka Leventének
…Magyarország Köztársasági Elnöke a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta professzor dr. Csóka Levente részére (…) a papíripart szolgáló
kutató-fejlesztô tevékenységéért, a cellulóz…
A kitüntetett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. oldal
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Azon frissiben…

Lemmaco a Labelexpón

…Olyan extramegoldásokat láttunk,
mint például az inline rendszerben
nyomtatott „domborlakkos” címke
aranyozott „feltéttel”. De említhetném a hatékonyabb, nagyobb sebességû stancolt címkegyártást is…
Elsô benyomások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17–18. oldal
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PNYME-aktualitások

P + F konferencia – felhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. oldal
Nyomtatott Csomagolás – felhívás . . . . . . . . . . . . . 22. oldal
Közlemény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. oldal

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23. oldal
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M-FlexiLog – ünnepélyesen is átadva

A képen balról jobbra: Kása István Zoltán, Szarvas Péter, dr. Johannes Michael Wareka, Helga Marzek, Magyar Levente, ôexcellenciája Mag. Ellison-Kramer, Kovács János

Ahogy arról annak idején beszámoltunk, 2016. július 1-jén ünnepélyes keretek között került sor Békéscsabán a Marzek Csoport második
gyártóüzemének, az M-FlexiLog Kft.
zöldmezôs beruházásként épülô új
telephelyének alapkôletételére.
Nos, a terveknek megfelelôen elkészült az új üzem, és noha már június
közepére valamennyi engedélyt megkapta a mûködéshez, és el is indult a
termelés, az ünnepélyes gyáravatóra
2017. szeptember 14-én került sor.
A kvázi „késlekedésnek” alapvetôen két oka volt: az egyik, hogy a
tulajdonos és a menedzsment szerette
volna meghívni a partnereket a ceremóniára, és erre a szabadságolások
miatt a nyári idôszak kevésbé alkalmas, a másik, hogy a cég egyik fô
tulajdonosa, Helga Marzek kereskedelmi tanácsos éppen e napon
ünnepelte születésnapját…
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Az avatóünnepségen természetesen
jelen volt a ma is családi tulajdonban
lévô Marzek Group teljes tulajdonosi
köre, élén dr. Johannes Michael Wareka elnökkel, valamint Kása István
Zoltán, a Marzek mindkét hazai leányvállalatának – Marzek Kner Packaging, M-FlexiLog – ügyvezetôje és
Kovács János, az M-FlexiLog gyárigazgatója. De részt vett és beszédet is
mondott ôexcellenciája Mag. EllisonKramer Ausztria magyarországi
nagykövet asszonya, Magyar Levente
gazdaságdiplomáciáért felelôs
helyettes államtitkár, valamint Szarvas
Péter Békéscsaba polgármestere. A
közel négyszáz fôs vendégsereg között
pedig a hazai, illetve multinacionális
élelmiszeripari vállalatoktól kezdôdôen a gyógyszeripari cégeken át az
áruházláncok képviselôiig a megrendelôk igen széles körét egyaránt
megtalálhattuk.

Az 1879-ben alapított Marzek
Ausztria legnagyobb íves- és tekercses- címke-elôállítója, és az osztrák
gyáron kívül további két országban
(Magyarországon és Ukrajnában) rendelkeznek gyártói bázissal. A cégcsoport fô termelési profilját a nagy tömegû papíralapú csomagolóanyag gyártása, ezen belül az igényes minôségû
hajlított falú kartondobozok, íves- és
tekercses címkék gyártása, illetve
immáron a flexibilis csomagolóanyaggyártás jelenti. Alkalmazotti létszámuk összességében több mint 600 fô.
Ünnepi beszédében dr. Johannes
Michael Wareka elnök azonban azt is
hangsúlyozta, hogy ugyan az elmúlt
közel tizenkét évben a mostani beruházással együtt mintegy 10 milliárd
forintos fejlesztést hajtottak végre
békéscsabai vállalataiknál, ám – idézem –: „egy szép üzem és egy nagyteljesítményû géppark kevés lenne a si-
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kerhez. Elkötelezett és jól képzett
munkatársak szükségesek. És itt ismét
megragadom az alkalmat, hogy külön
köszönetet mondjak Kása úrnak a
munkájáért, a hozzáállásáért”. Majd
arról is beszélt, hogy milyen komoly

az együttmûködés a Békéscsabai
Szakképzési Centrummal, amely
jó alapot adott a beruházásnak, és
egyben megnyugtató a jövôt
illetôen.
És akkor térjünk át az újonnan
elkészült és immáron ünnepélyesen is átadott üzemre! A beruházás összértéke 3,3 milliárd forint. Finanszírozását pedig a 778
millió forint önerô mellett, egy
1,6 milliárd forintos MNB-Hitelprogram igénybevétele, valamint 922
millió forintnyi kormányzati támogatás tette lehetôvé. Az új gyárépület
két részbôl áll: egy flexibilis-csomagolóanyag-gyártó üzemrészbôl, valamint ennek, illetve a már 2005 óta

meglévô másik leányvállalatuk, a
Marzek Kner Packaging Kft. logisztikai és a raktározási igényének megoldásából. A Marzek Csoport még 2015
végén megvásárolt egy 25 000 négyzetméteres ingatlant, amelyen egy
összességében 8000 négyzetméteres
épületkomplexumot építettek fel.
Ezen belül helyezkedik el a 3500
négyzetméteres – és nem mellesleg
14 méter magas – logisztikai központ, ahol mintegy 7500 raklap
tárolására van lehetôség, valamint a
4500 négyzetméter alapterületû
flexóüzem. Ez utóbbi kapcsán azt is
érdemes tudni, hogy tovább bôvíthetô… Jelenleg azonban még elférnek a
meglévô területen.

Prégeléshez Lamináláshoz UV-lakkozáshoz

2072 Zsámbék,
Herceghalmi út hrsz. 078/2
Tel. : 06-23/565-068
www.lemmaco.com
sales@lemmaco.com
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A géppark a Windmöller & Hölscher cég
nagyteljesítményû,
nyolcszínes Miramax
flexó-nyomógépébôl, a
Nordmeccanica Group
Super Combi 4000 laminálógépébôl, valamint egy Soma Venus
típusú tekercsvágóból
áll. A klisékészítés alvállalkozó bevonásával
történik, ám a sleevekre
már házon belül ragasztják fel a nyomóformákat. A flexóüzemhez egy laboratórium is tartozik, ahol
különféle ellenôrzésekre, mérésekre van lehetôség. A gyáregység természetesen
messzemenôkig megfelel a szigorú
élelmiszeripari elôírásoknak
(HACCP), és környezetvédelmi tanúsítással is rendelkezik.
A vállalat célkitûzése, hogy három
éven belül három-, öt éven belül pedig
ötmilliárd forint nettó árbevételt érjen
el. A beruházás egyúttal 120 új munkahelyet is teremt. Az M-FlexiLog
Kft. közel 70 fôt már most elkezdett
foglalkoztatni, további 70 fôvel pedig
2020-ig bôvíti majd a létszámot.
Jelenleg egyébként még egy mûszakban folyik a termelés.

Már korábban is írtunk róla, de
minden alkalmat megragadunk, hogy
felhívjuk figyelmet arra, miszerint: a
Kása István Zoltán vezette békéscsabai Marzek nemcsak az üzleti életben
mutat fel komoly sikereket és impozáns fejlôdést, hanem a középfokú
nyomdaipari képzés hazai zászlóvivôje is. Az általuk kidolgozott hárompilléres oktatási modellnek köszönhetôen
igen komoly eredményeket értek el a
szakmunkás-utánpótlás biztosításában,
továbbá az oktatás feltételeinek és
körülményeinek javításában.

A „Gyere közénk nyomdásznak”
program a beiskolázást segíti, a megfelelô oktatói díjazásra kamarai, oktatási és nyomdaipari részvétellel
együttmûködést hoztak létre, amely
2015 szeptemberétôl mûködik. A
Modern Városok Program keretében
pedig 1,9 milliárd forintból rövidesen
új tanmûhelyt is létrehoznak, amely
országos szinten a nyomdaipari
képzés központjává fog válni. ■

Ilona
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A 18. Kreatív Klub – Europapier Budapest

Immáron 18 éves lett az Europapier
Budapest termékmenedzsere, Murai
Gabriella által létrehívott Kreatív Klub.
S mint ahogy az manapság egy „friss
nagykorúhoz” illik, különleges romkocsmában ünnepelte e jeles eseményt, és – ahogy eddigi összes születésnapján – igen népes társaságban. A 2017. szeptember 14-én tartott
buli helyszíne a Klauzál utcában található Extra Budapest volt, amely zsúfolásig telt meg az alkalomra: grafikusok, nyomdászok, kiadók képviselôi
egyaránt jelen voltak a közel 150 fôs
vendégseregben. A házigazdai
feladatokat – ahogy a kezdetektôl
mindig – ezúttal is Kaszás Géza színmûvész látta el. Elsôként Kéri Péter
mutatkozott be röviden, aki ez év
július 1-jével lett az Europapier Budapest grafikai papírok szegmensének
értékesítési igazgatója.
(Az Europapier Budapest Kft.-nél
történt változásokról, illetve egyéb
tudnivalókról következô, 329. lapszámunkban olvashatnak – a fôszerk.)
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A Favini Sumója
A szakmai elôadások sorát az olasz
Favini cég képviseletében Elena Simioni kezdte, és elöljáróban arra hívta fel a
jelenlévôk figyelmét, hogy mivel naponta elképesztô mennyiségû információ, illetve reklámüzenet bombázza
az embereket, milyen kiemelkedô fontossággal bír, hogy ennek ellenére elérjük azt, hogy képesek legyünk kitûnni
közülük, vagyis célba érkeztessük az
általunk küldött tartalmat. Ennek egyik
– és a tapasztalatok azt mutatják – igen
hatásos eszköze a kreatív hordozók
alkalmazása. Ezek közös tulajdonsága,
hogy az érzékszervekre gyakorolt hatás
mellett – látás, tapintás, esetleg szaglás – érzelmi reakciót is kivált.
A Favini a legújabb termékcsaládjával, a Sumóval is egy ilyen hatásos
eszközt kíván a felhasználók kezébe adni. Ezt mutatta be az elôadó.
A Favini kreatív papírjait jól ismeri és kedveli a hazai ágazat, és a most
bemutatásra kerültek is joggal számíthatnak elismerésre a kreatívban
gondolkodók körében. Ahogy az elôadó fogalmazott: a Sumo nem más,
mint: „Favini papír új dimenzióval”. És ez nemcsak a felhasználást
tekintve igaz, hanem szó szerint is értendô, ugyanis valóban egy igen
„testes” papírcsaládról van szó, amely fekete, illetve fehér színben akár
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1–3 mm vastagságú is lehet… Természetesen „színes Sumo” is van: sötétkék, piros, sötét-, illetve halványszürke,
valamint nátronpapír-barna színben kapható, a színes Sumók vastagsága egyféle: 1 milliméter. Elôadása befejezô
részében pedig Elena Simioni az alkalmazható nyomtatási eljárásokat ismertette, továbbá a felhasználás sokféleségére
is mutatott példákat.

Gmund Urban – csak az Europapiernál
A következô elôadást a német Gmund papírgyár képviseletében Desiko Bico
tartotta. Az elôadó egy szintén vadonatúj kreatívpapír-családdal, a Gmund Urbannal ismertette meg a hallgatóságot. A Gmund Urbant mind struktúrájában, mind
színvilágában az építészet, illetve az ehhez kapcsolódó anyagok ihlették.
Háromféle típusa van: az Architect a letisztult modern építészetet idézi, a Cement a
cement púderességére, illetve az olyan hidak anyagára emlékeztet, mint a Golden
Gate vagy a Sydney Harbour Bridge, a Brasilia pedig a fa erezetének, évgyûrûinek,
textúrájának egyfajta lenyomatát hordozza magán. Mindhárom típus három-három
– fekete, szürke, púder – színben kapható, a grammsúly-tartományuk 240–310
g/m2 között helyezkedik el. A Gmund Urban ofszettel, magasnyomással és
szitázással egyaránt nyomtatható, természetesen stancolható, aranyozható és bírja a
vakdombornyomást is.
Érdemes azt is tudni, hogy a Gmund Urban magyarországi forgalmazásának
kizárólagos jogát az Europapier kapta meg.

Egy rendhagyó Arjowiggins-elôadás
Tomasz Peret, az Arjowiggins regionális értékesítési igazgatója elôadásával – azt
gondolom – kifejezetten meglepte az egyébként ôt nagyon is jól ismerô hallgatóságot: ugyanis alapvetôen NEM az általuk forgalmazott kreatív papírokról beszélt! Sokkal inkább arról filozofált Tomasz Peret, hogy a virtuális világ – amellett,
hogy természetesen számtalan elônnyel is rendelkezik – milyen élményektôl fosztja,
foszthatja meg az embereket. Mit vesz, vehet el tôlük a virtuális valóság, milyen
kontrolállatlan és kontrollálhatatlan álomképek, és – ami még szomorúbb – életek
épülhetnek, és épülnek is a hamis valóság talaján, ráadásul mindez akár az anonimitás ködébe burkolva. Semmi nem valóságos, minden lehetséges – és következmények nélküli… A vizuális ingeren kívül pedig semmilyen más érzékszervre nem
hat a digitális világ: nincs tapintás, nincs illat, nincs anyag – egyáltalán nincs
kézzelfogható valóság. Márpedig ettôl szegényebb lesz, lenne a világ. Éppen ezért is
van annak kiemelt fontossága, hogy ezeket az értékeket megôrizzük: a közvetlen
emberi kontaktust, a szépre való rácsodálkozást, az élet illatát – egyáltalán magát a
valóságot. És ebben a kreatív papírok, a több százéves gyártói múlttal rendelkezô
Arjowiggins (az alapítás 1492-re vezethetô vissza!) széles palettán elhelyezkedô
kreatív papírjai – amelyek egyszerre több érzékszervet is megszólítanak – komoly mértékben segítségre vannak,
lehetnek. Feltéve, hogy továbbra is olyan elôszeretettel használják, ahogy eddig…
A szakmai elôadások végeztével a Konica Minolta Magyarország képviseletében Faragó Sándor invitálta meg a
társaságot a lapunk megjelenésével egy idôben megrendezésre kerülô Regionális Innovációs Konferencia és Kiállítás
rendezvényükre. (Errôl következô lapszámunkban számolunk be – a fôszerk.) Ezt követôen pedig kezdetét vette az igazi
születésnapi buli élô szaxofonzenével, Rubik-kocka kirakó világbajnokkal, kvízjátékkal, selfie-mirror fotózással,
karikatúra- és árnyképkészítéssel, finom ételekkel, jóságos italokkal, na meg remek beszélgetésekkel fûszerezve. ■
Ilona
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12 évig egy sem,
az idén viszont

28 (!) fô
kezdett

könyvkötônek
tanulni,

8 fô pedig

gépmesternek
a Tótfalusiban
– és ez a mi sikerünk!

Az iskolai statisztikából, illetve az ott készült tanulmányokból
tudható – és persze, a nyomdák a gyakorlatban tapasztalják is –,
hogy az elmúlt 12 évben nemcsak az általános iskolát követô
nappali képzésben, de a felnôttoktatás keretei között sem végzett
könyvkötô a Tótfalusiban. Most szeptemberben viszont az esti
tagozaton, felnôttoktatásban 28 (!) fôvel indult a könyvkötészeti
oktatás, sôt egy 8 fôs gépmesteri képzés is!
Hogy mitôl lett ilyen – a korábbi évekkel összehasonlítva – vonzó
nyomdaipari szakmát tanulni? Hát nem „magától”, és még csak
azt sem mondhatjuk, hogy a Tótfalusi vonatkozó erôfeszítéseitôl!
Kétségtelen, hogy az iskola – azzal együtt, hogy tisztában van
a korteskedés, az iskolamarketing fontosságával – nem igazán
rendelkezik hozzá megfelelô emberi erôforrással, illetve kapacitással. Ám az is kétségtelen, hogy némileg másként is látja a
szakmai utánpótlás biztosításának útját-módját… Szövetségünk
több alkalommal is tárgyalt az iskola igazgatójával, Fábián
Zoltánnal és a Tótfalusi tagozat vezetôjével, Homonnai Péterrel.
A megbeszélésekbôl kiderült, hogy az iskola alapvetôen a
szakmától várja a beiskolázási problémák megoldását, lehetôség
szerint pénzügyi támogatás formájában.
Ám sem szövetségünk, sem a cégek nem tudnak – egyszerûen
nincs rá keret – pénzt áldozni marketingcélokra. Viszont mi is,
és a nyomdák egy része is nem kevés munkát, idôt és energiát
fektetünk iskolamarketingbe (Lásd „iskolások nyomdalátogatása”
beszámolónkat!) azért, hogy ismét elegendô diákja legyen a
Tótfalusinak, ahol egyébként minden feltétel adott az oktatáshoz.
És persze azért is, hogy majdan elegendô szakmunkás álljon a
nyomdaipari cégek rendelkezésére.
Ennek érdekében felajánlottuk aktív közremûködésünket
a Szilynek, azon belül a Tótfalusi tagozatnak, és ennek szellemében a nyár folyamán kör-email-ben tettünk közzé felhívást a
meglehetôsen széles körû adatbázisunknak. Továbbá közvetlenül
is megkerestünk cégeket és egyéb szervezetet (például: Siketek
és Nagyothallók Országos Szövetsége, fôvárosi munkaügyi
központok), néhány szervezet pedig a saját honlapján is közzétette a felhívást.
Nos, az általunk folytatott intenzív kampány eredményeként idén
ôsszel 28 fôs kötészeti és 8 fôs gépmesteri osztály indult esti
tagozaton, ráadásul államilag támogatva, azaz ingyenes képzés
keretei között. ■

Pályaválasztás elôtt álló általános
iskolások nyomdalátogatása

Közel 200 gyerek!
Magunk is meglepôdtünk, hogy a pályaválasztás elôtt álló gyerekek körében a nyomda, a nyomdászat mennyire ismeretlen
terület. Ha pedig így van, akkor az iskolaválasztás során továbbtanulási lehetôségként sem merül fel. Ez csak egy módon
orvosolható: meg kell mutatni magunkat, a nyomdákat, mégpedig minél érdekesebb, szórakoztatóbb formában. A Print: a
TE jövôd! kampány egyik központi eleme a nyomdalátogatás, amelyben a nyomdák együttmûködésére támaszkodunk. Szövetségünk a kampány indulása óta számos nyomdát nyert meg az ügynek, és örömmel tapasztaljuk, hogy milyen sikeresek
ezek a nyomdai programok. A gyerekek nyitottak mindenre, amit látnak, és lelkesek, ha bármivel „dolgozhatnak” egy kicsit.
Idén már közel 200 gyerek vett részt ilyen nyomdalátogatáson. Nyáron pedig Print tábor néven szerveztük a csoportokat.
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Néhány gyerekvélemény az élményekrôl:
„A tábor ideje alatt a legjobb a nyomdalátogatás volt;
Nagyon király volt, fôleg az a gép, amelyiknél láttuk,
hogy hogyan folyik a festék különbözô színekben.
Tetszett a kis színkártya-játék is; Komolyan
foglalkoztak velünk, nemcsak körbevezettek; Nagyon
tetszettek a megmutatott plakátok. Szerettem volna
elkérni az egyiket a bátyám szobájába.”
A kampány Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/fedprint/?fref=ts) rengeteg
kép és videó látható az eddigi programokról.
A sok nyomdalátogatási programnak – és a pozitív
tapasztalatoknak – köszönhetôen ma már eljutottunk
odáig, hogy az iskolák közvetlenül nálunk érdeklôdnek
a lehetôségek iránt. Ráadásul a fôvárosi intézmények
mellett egyre több vidéki megkeresést is kapunk.
Az persze kérdés, hogy közülük hányan fogják választani a nyomdászatot. De hiszünk benne, hogy minél többen
szereznek hasonló pozitív élményeket, annál többen döntenek mellette.
A nyomdalátogatások egyébként folytatódnak. A programhoz várjuk további nyomdák jelentkezését, a szervezéshez
és a lebonyolításhoz természetesen segítséget adunk. ■

fedprint.hu
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Átfogóan a marketingrôl – XV. Manager-konferencia
2017. október 26. – Hollókô, Castellum Wellnes Hotel****
A Szövetség Manager konferenciáját2003-ban hívtuk életre. Minden évben olyan
központi témát választottunk, amely az ágazat mindennapi életének fontos része.
Idén a marketing kérdéskörét járjuk körül szakértô elôadóink segítségével. Szó
lesz arról, hogyan kapcsolódik az ágazati és iskolamarketing, hogyan vált a
csomagolóeszköz marketingeszközzé, vagy milyen lehetôségek vannak egy
online-termék offline értékesítésében. Különleges helyszínt választottunk:
Hollókô nemcsak az egyik legszebb magyar falu, de immár nyomdász vonatkozása is van. A délután folyamán a Kézmûves Nyomdamûhely vendégei leszünk.
A rendezvénynek pedig egy vadonatúj, négycsillagos szálloda ad otthont.

Program:
9:30–10:00
10:00–10:05
10:05–10:10
10:10–10:30
10:30–11:00
11:00–11:30

11:30–13:30
13:30–14:30
14:30–15:00

15:00–15:20
16:00–18:00
19:30–23:00

Érkezés, regisztráció, könnyû reggeli
Konferenciamegnyitó
(dr. Horváth Csaba elnök, NyPSz)
A Kézmûves Nyomdamûhely köszöntôje
(Zsiga Róbert, a Nyomdamûhely vezetôje)
Gondolatok az oktatás helyzetérôl
(dr. Peller Katalin ügyv. igazgató, NyPSz)
Iskolamarketing a tengerentúlon
(dr. Horváth Csaba elnök, NyPSz)
A csomagolás, mint marketingeszköz
(Kolozsvári György értékesítési igazgató
és Tóth Zoltán fejlesztési igazgató, STI)
Büféasztalos ebéd
Web-marketing 1–2. (egyeztetés alatt)
A nyomda, mint márka
(Szakács Gusztáv irodavezetô,
Winkler & Stenzel Reklámügynökség)
Hozzászólások, a konferencia lezárása
Kézmûves Nyomdamûhely látogatása
Welcome drink, Büféasztalos vacsora

◆ Jelentkezési

határidô: 2017. október 19. ◆

Az online jelentkezési lapot a fedprint.hu oldal fôhírében
találják, amelyet kitöltve a jelentkezési határidôig kérünk
megküldeni. Írhatnak is nekünk: fedprint@fedprint.hu, de
telefonon – (+36) 1 350-7728 vagy (+36) 30 868-3693 – is
szívesen adunk felvilágosítást.
Fizetési feltételek: a regisztrációs lap visszaigazolásával
egyidejûleg díjbekérôt küldünk, amelyet a jelentkezési
határidôig kérünk kiegyenlíteni. A részvétel feltétele a
díjbekérô megfizetése. Amennyiben a jelentkezô nem tud
jelen lenni, úgy cége bármelyik munkatársa részt vehet a
rendezvényen. A már kiegyenlített részvételi díjat a
szállodával kötött megállapodásra való tekintettel 2017.
október 12. után nem áll módunkban visszatéríteni. A
lemondást a fedprint@fedprint.hu címre kérjük megküldeni.
Megértésüket köszönjük!

Mindenkit szeretettel várunk
Hollókôn, a XV. Manager-konferencián!

Cég info

mastertan328 okt-I

2017/10/01

20:03

Page 14

Böttcher Hungária Zrt. – eltelt közel két év
Ahogy az
emlékezetes, a
Böttcher GmbH.
– amely egyébként 2002 óta
van jelen kereskedelmi képviselettel a magyar
piacon – alig két
évvel ezelôtt
megvásárolta
a Beta-Roll Zrt.
többségi tulajdonát. Ennek
következtében
tavaly januártól a
bábonymegyeri
cég Betaroll
Böttcher Magyarország Zrt. néven folytatta tovább tevékenységét, természetesen változatlan profillal. Idén
június végétôl – mintegy a maradéktalan integráció kifejezéseként – ismét névváltozás történt az életükben:
ezentúl Böttcher Hungária Zrt.-nek hívják ôket. A Betaroll – mint név – immáron eltûnt. Ám: csak, mint név!
Maga a bábonymegyeri gyár, a hozzá tartozó vajdasági és székelyföldi üzemeivel együtt – mint Böttcher
Southeast Europe Group – nagyon is virul.
Gál Tamás vezérigazgatóval beszélgettem.

● Egy dolog, hogy lezajlott – jelen
esetben közel két éve – a jogi procedúra, és egy másik az integráció… Hogy állnak ez utóbbival?
– Kész! Maradéktalanul megtörtént az
integráció: kialakult az új szervezeti és
mûködési forma, mûködtetjük az SAP
vállalatirányítási rendszert. Az elôzetes
elképzeléseknek megfelelôen pedig minden kollégánk a helyén maradt.
Ez az akvizíció mindkét fél számára
valódi elônnyel járt. A világ 40 országában és 5 kontinensen jelenlévô, 1725-ben
alapított családi tulajdonú német Böttcher GmbH. – több iparágat kiszolgálva
– világviszonylatban is, de Európában
feltétlenül piacvezetô a hengergumizás
területén. Ugyanakkor Kelet-KözépEurópa, illetve a Balkán „fehér foltnak”
számított a térképén, ahol viszont mi vol-
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tunk meglehetôsen maghatározó módon
jelen, így a cég megvásárlásával lehetôsége nyílt, hogy gyártói kapacitásokra
tegyen szert ebben a térségben is.
Számunkra pedig egy olyan szakmai
befektetô, amilyen a Böttcher GmbH. –
amely szoros együttmûködésben áll a
nyomdaipari és egyéb iparágak gépgyártóival, velük együtt fejleszt, és biztosítja
nekünk a szükséges know-howt, és
persze némileg finanszíroz is – ideális a
gyártóüzemek mindenkori fejlesztésének
megvalósításához.
Az integráció, noha közel azonos technológiáról beszélünk, elsôsorban e téren
jelentett – mondhatnám követelt meg –
nagyobb erôfeszítést tôlünk, ugyanis itt a
„közel” szón van a hangsúly. Egész pontosan ez azt jelenti, hogy például új, a
cégcsoport keretei között gyártott alap-

anyagok használatára álltunk át, illetve
néhány egyéb gyártástechnológiai változást is bevezettünk. Ezeken mind túl
vagyunk, és ezek által természetszerûleg
sokkal jobbak lettek a termékeink, és
egyúttal megbízhatóbb, magasabb minôségû kiszolgálás is létrejött.
Ennek köszönhetôen egyenértékûek
lettünk az anyacéggel, és használhatjuk a
Böttcher nevet, amely a világon – de
Európát tekintve feltétlenül – egyet jelent
az abszolút kiemelkedô minôséggel. Ám
ez nem jelenti azt, hogy vége a fejlesztéseknek. A szakmai befektetô egyik hallatlan elônye ugyanis az, hogy nemcsak
megérti a fejlesztések szükségességét,
hanem maga is szorgalmazza azokat. És
ehhez megadja a kellô háttértámogatást.
Kétségtelen: elvárja az eredményeket
is…
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● Tehát, közel sincs arról szó,
hogy ezentúl kizárólag a gyártással foglalkozzanak?
– Továbbra is kereskedünk, noha a
gyártás még inkább nagyobb hangsúlyt kap, és még erôsebben összpontosítunk a mindenkori technológiai
fejlesztésekre. De ettôl még közvetlen kapcsolatban állunk, illetve maradunk a vevôinkkel, fôleg a szolgáltatás terén, például hengerfelújítással.
De ugyanúgy, ahogy eddig, tôlünk is
szerezhetnek be továbbra is új gumihengereket, illetve egyéb kellék- és
segédanyagokat.

Amikor megtörtént az akvizíció, a
Böttcher hazai kereskedelmi képviseletével közösen – megszüntetendô az
átfedéseket – „összefésültük” a piacunkat, vevôinket. Az viszont biztos:
bármelyikünktôl is rendel valaki,
mindenki ugyanazt a Böttcher-minôséget kapja!
● Szóval, mára már minden
téren és teljes mértékben
berendezôdtek a dolgok. Nem
lehetett azért túl egyszerû az
elmúlt idôszak…
Ma már nyugodt?
– Majdnem…
● Aggodalma oka?
– A szakmai utánpótlás hiánya, pedig mind a gyártásban, mind a menedzsmentben lassan elkerülhetetlen
a generációváltás. És nem találunk
embert. Nemhogy szakképzett munkaerôt nem, de lassan senkit, aki
beállna a céghez dolgozni. Nagyon
érezhetô, hogy a fiatalok közül, aki
csak teheti, elmegy külföldre szerencsét próbálni. Folyamatosan hirdetünk állást, és ugyan éppen ma is
jelentkezett rá valaki, de nem titkolta,
hogy legfeljebb addig maradna, amíg
ki nem tanulja nálunk a CNC-megmunkálást, azután – a jobb anyagi
megbecsülés miatt – kimenne külföldre. Csak abban bízhatok legfeljebb, hogy ha majd egyszer haza fog
térni, akkor mégiscsak hozzánk jön
vissza dolgozni…
● Visszatérve a kellemesebb
dolgokhoz: tavaly februárban –
amikor elôször beszélgettünk
az akvizícióról – is pedzeget-

tem, hogy a hazai és a délkeleteurópai piacot tekintve már-már
monopolhelyzet alakult ki…
– …és én akkor is azt mondtam,
amit most: semmiképpen nem vagyunk monopolhelyzetben, rajtunk
kívül egyrészt van még más gyártó és
beszállító is a piacainkon, másrészt
folyamatosan próbálkoznak más
európai és ázsiai cégek is betörni. De
kétségtelen, hogy a mi cégcsoportunk
piacain mi rendelkezünk a legkorszerûbb és legnagyobb gyártói kapacitással.

Céginfo

● Jut eszembe errôl: egy önálló
cégnek nem lehet egyszerû
elfogadni, hogy már kvázi nem
önálló…
– Az önálló jogi státuszunk megmaradt, ugyanakkor az, hogy tulajdonosunk van, és integrálódni kellett
egy multinacionális cég struktúrájába, bizonyos korlátokat, illetve elôírásokat azért feltétlenül jelent, és
valóban újdonság az életünkben. Ám
fel kell tudni venni – és fel is vettük!
– az újfajta tempót, tudomásul kell
venni az új elvárásokat, és természetesen megfelelni azoknak – megtettük
és megtesszük! –, mert ez szolgálja a
javunkat, és egyben ez a biztosíték a
jövôt illetôen. Egyébként, kifejezetten jó a kapcsolatunk az anyavállalattal, és ezen belül a többi érdekeltség
zömével is, ami abban is megmutatkozott, amikor közösen alakítottuk ki
a regionális megoszlásokat, illetve a
kereskedelmi aktivitást. Mi a hazai
piacon kívül elsôsorban DélkeletEurópa, illetve Oroszország irányába
erôsítjük a jelenlétünket.
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● Az viszont vitathatatlan, hogy
nagyon-nagyon meghatározó a
pozíciójuk. Ez egyrészt persze,
jó az önök számára, másrészt
viszont gátja lehet a növekedésnek.
– A hazai nyomdaipari piac összességében legfeljebb egy keveset
növekszik, de inkább stagnál. Ez azt
jelenti, hogy ezen a piacon a Böttcher
is csak akkor tud növekedni, ha a
gazdaság erôsödése érezhetôvé válik
a nyomdáknál is, és e miatt több hengerre, illetve egyéb kellék- és segédanyagra lesz szükség.
A másik növekedési irány – és ezt
egy percig sem titkolta az anyavállalat, hiszen az akvizíció is e célt szolgálta – Délkelet-Európa, illetve az
orosz piac, és mindkettô nagyon
ígéretes is. Ebben viszont nekünk,
mint a Böttcher Délkelet-Európai
Csoportjának, igen komoly szerepünk van és lesz is… ■

Ilona
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Frissiben a Labelexpóról – Lemmaco
Szinte még véget sem ért
a Labelexpo, és máris olvashatják
az elsô tudósítást az idei brüsszeli
címkekiállításról. Köszönhetô mindez
a Lemmacónak, azaz Jankó
Gábornak és csapatának. Tekintettel
ugyanis arra, hogy mivel mi magunk
nem tudtunk részt venni a
rendezvényen, ôket – akik egyébként
kiállítóként is jelen voltak – kértük
meg, hogy még „azon melegében”,
de legkésôbb a hazafelé tartó
repülôúton (mivelhogy lapzárta volt)
írjanak egy rövid beszámolót
tapasztalataikról, benyomásaikról.
Megtették. Köszönjük!

Még fel sem dolgoztuk a 2015-ös kiállítás utolsó feladatait, máris itt az újabb
megméretés. Itt kopogtatnak az ajtón az
újabb technikai-technológia fejlesztések,
valamint az ezekhez kapcsolódó új típusú
és minôségû anyagok. Mindez frissiben,
töményen bemutatva a 2017-es Labelexpo
Európa kiállításon. Elsô benyomásként
megállapítható, hogy nemcsak a látogatók, de a kiállítók, az alapanyaggyártók is
rohannak a 21. század nyomdaipari technológia forradalma, valamint a hatékonyabb munkaszervezés fokozása után.
Talán csak a kiállításszervezôk maradtak
le ez utóbbiról: megérkezésünkkor még a
stand falai sem álltak…
De a közel 700 kiállító szinte mindegyike igyekezett a maga módján a topon
lenni, azaz a helyzeten úrrá lenni. Ám
mire nyitotta kapuit a Labelexpo, nagyjából minden a helyén volt.
Aztán hétfôn reggel elindult az áradat: a
látogatók áradata és az általuk feltett rend-

kívül változatos kérdések, problémák, elgondolások áradata. Mindenki saját hagyományos technológiájába kívánta becsempészni a digitalizációtól elvárt flexibilitást. Olyan extramegoldásokat láttunk,
mint például az inline rendszerben nyomtatott „domborlakkos” címke aranyozott
„feltéttel”. De említhetném a hatékonyabb, nagyobb sebességû stancolt címkegyártást is, amely akár 160 m/perc sebességre képes a benne található „titkos”
mágneshenger és speciális stancoló-klisé
megoldással. (Lásd Grafotronic gépek!)
Még fel sem ocsúdtunk az elsô nap
digitális „zuhatagától”, de már láttuk,
hogy ebben az évben a „digi” lesz a kiállítás kulcsgondolata, és már rendeztük is át
a standot annak megfelelôen, hogy az elôtérbe az inline digitális és változó adattartalmú technológiákhoz tartozó felületnemesítô anyagok kerüljenek. Örömmel
konstatáltuk – és persze jókora megkönynyebbülést is okozott –, hogy majdnem

minden igényre tudtunk megoldást kínálni. Körbenézve is azt tapasztaltuk, hogy a
2016-os Drupán felvonultatott íves nyomtatás digitális jelzéseit messze felülmúlja a
keskeny pályás nyomtatás digitális átalakulása, fejlôdése – legalábbis, a mi megítélésünk szerint és legnagyobb meglepetésünkre. Abban persze, nem vagyunk
biztosak – bár meglehet, tévedünk –, hogy
minden átalakulás egyben tartós és hasznos fejlôdést is jelent… De a vonatkozó
és igen határozott jelzések mennyisége
mindenesetre szembetûnô volt!
Ezzel együtt – mint a szakma öreg
harcosa –, szeretném megnyugtatni a
hagyományos megoldások gazdáit is: a
nagy sorozatok és a mindennapi igények
kielégítése még nem került leírásra. Sôt,
van jó hír is a hagyományos UV-flexó
nyomdák számára: ez pedig a monopigmentált, magas színintenzitású UV-flexófesték megjelenése és térhódítása.
Kérdezhetik, hogy na, és akkor mi van?
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Meglepetésemre az van, hogy nagyon gyorsan
és nagyon pontosan kikeverhetôk a panton színek
az éppen raktárról rendelkezésre álló keverô színekbôl. Ebben a típusú termékfejlesztésben meggyôzôen a PULS festékgyár jár az élen. A monopigmentált festék természetes elônye és következménye, hogy kevesebb keverôszín kell, és még a festék
fedôképessége is magasabb, jobb más típusokkal szemben.
Nem csoda, hogy ennek a festéknek a könnyû kezelhetôségérôl és gazdaságosságáról beszél a szakma. Egy jelentôs
svéd nyomda technikai igazgatója a következôket mondta
nekem a kiállításon: „Ha valaki a kukába akarja dobni a
profitja egy jelentôs részét, és versenyhátrányba akar
kerülni, akkor ne használjon Pulse festéket…”
Hogy ne csak csodálkozásra okot adó újdonságokról
írjak, meglepô volt, hogy a két évvel ezelôtt már nagy
reményekkel beharangozott LED-UV technikát nem annyira „nyomták” a gyártók, mint ahogy arra számítani lehetett.
Pedig a gépárak már csak alig 20–25 százalékkal drágábbak, mint a hagyományos UV-szárítókkal ellátottaké. És, ha
figyelembe vesszük, hogy ezzel a felárral szemben áll a
lényegesen nagyobb nyomtatási sebesség, a LED UV-lámpák legalább tízszeres élettartama, továbbá a gépbeállási
idôk drasztikus csökkenése, akkor végképp meglepô a
visszafogottság.
A harmadik nap végére vált egyértelmûvé a nyomdaipar
számára látszólag nem versenytárs festékszalagos (TTR)
nyomtatás rohamos térnyerése a kissorozatú, változó adattartalmú címkék esetében. A piac igazolta várakozásunkat
és felkészülésünket: ezeknek a nyomtatószalagoknak a
felhasználása sem áll meg az egyedüli fekete színnél, és
mint felületnemesítésre szakosodott beszállítók, természetesen kínálatba vettük az arany, ezüst és egyéb színû
szalagokat is.
Végül had említsek még két tényszerû próbálkozást a
hatékonyság és gazdaságosság növelésére tett különféle
alapanyag-gyártói akciók közül.
Az egyik, hogy szinte valamennyi öntapadós-alapanyaggyártó törekszik a felhasználandó alapanyagok mennyiségének a csökkentésére. Mit jelent ez? Az öntapadós címkék
fedôpapírja vagy fóliája vékonyodik a gyártók termékfejlesztési szándéka szerint. Ami aztán bizonyára kihívás elé
állítja majd a stanclemezkészítôket…
A másik egy emberi és támogatói próbálkozás, amelynek
keretében az alapanyaggyártók a jobb, gyorsabb és rugalmasabb ellátás érdekében, saját vagy képviseleti kapcsolataik révén fizikailag és a szakmai szerviz biztosítása révén
jobban közelítenek a végfelhasználókhoz.
Brüsszel, 2017. szeptember 28.
Jankó Gábor
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A kézmûves könyvmûvész

Tarapcsik Sándor
Vitathatatlan – ahogy azt egy korábbi cikkünkben már írtuk –,
hogy a szortiment könyvkötészet a kötészeti szakma
csúcsát jelenti, hiszen az egy-egy, vagy alkalmasint kis
példányszámú könyvek, mappák vagy éppen dobozok
kötészete magán hordozza a kézmûves kötészeti
hagyományok legszebb, legmívesebb jellegzetességeit.
Jószerint nem is lehet eldönteni, hogy iparcikkek vagy
mûvészeti alkotások az ilyen formán készült termékek.
A kecskeméti Tarapcsik Dinasztia négy generáció óta ûzi
a kézi könyvkötészet mesterségét, a cég alapítója, az idén
70. életévébe lépett idôsebb Tarapcsik Sándor kezei közül
pedig immáron 55 éve kerülnek ki a mûtárgynak is beillô
alkotások. Magyarországon ugyan akad néhány kötészeti
mûhely, amely szintén igényes munkákat készít, ám a
Tarapcsik Dinasztia még közülük is kitûnik: az itt készült
munkák hírneve a határokon is túlnyúlik, és szinte nem
akad olyan szakmai kitüntetés, amelyet ne kaptak volna
meg, az egyéb hazai és nemzetközi elismerések sokaságáról nem is beszélve. Az Országos Ipartestületért Gyémántdíját, Kecskemét város Év Mestere díját, a Kanadai
Könyvkötôk juharlevél-kitüntetését, az IPOSZ Magyar
Kézmûvességért díj arany fokozatát vagy II. János Pál
pápa köszönôlevelét éppúgy megtaláljuk a kecskeméti
könyvkötô mûhelyben, mint a szomszéd idôs néni hálás
szavait az újjákötött imakönyvért. A Parlament számára is
ôk készítik a díszkötéseket, immáron 28 éve. És már annak
is húsz éve, hogy fia, ifjabb Tarapcsik Sándor is a családi
cégben folytatja a könyvkötôhagyományt, sôt, már egy jó
ideje ô az ügyvezetô. Ezzel együtt, idôsebb Tarapcsik
Sándor el nem tudná képzelni, hogy a hajnalok hajnala
ne a kötészeti mûhely asztalánál köszöntsön rá, miközben
éppen alkot valamit. Amikor legutóbb, majd’ tíz évvel
ezelôtt nála jártam, éppen a bôrkötés rejtelmeiben akart
méginkább elmélyedni, és olyan kötészeti megoldásokat
megvalósítani, amelyek az ôsi mívesség mellett magukon
hordozzák a Tarapcsik Dinasztia utánozhatatlan kézjegyét.
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● Ha körbenézek a mûhelyben,
akkor nagyon úgy tûnik, hogy
sikeresen mélyedt el a bôrkötés
rejtelmeiben, hiszen szebbnél
szebb bôrkötéses könyvek (is)
sorakoznak…
– Azt gondolom, ami megtanulható a
bôrkötésrôl, azt ma már tudom, sôt ezt
a részét már akkoriban is tudtam, amikor beszélgettünk… Csak hát ez úgy
van, hogy más dolog a szakmai fogásokkal, a technológiával elméletileg
tisztában lenni, és más, amikor az embernek a kezében is benne van. Minden
általam készített bôrkötéses könyv ma
már a „zsigereimbôl fakad”: belül, a
bensômben látom, hogy milyen legyen,
és azt miként érem el, a kezeim pedig
„csak” engedelmesen elkészítik. Pontosan úgy, ahogy a többi kézzel készült
munkánál.

● Ötvenöt év…
– Én hûséges vagyok a munkámhoz
is, és a nejemhez, Katalinhoz is, akivel
immáron 47 éve vagyunk együtt.
Nagyon sokat köszönhetek neki: az ô
megértése nélkül nem mélyedhettem
volna el ennyire a szakmámban. Soha
nem bosszankodott, ha késôn mentem
haza, mert éppen valamit nagyon be
akartam fejezni, vagy éppen valamivel
kísérletezgettem, szava nem volt – és
ma sincs –, ha a hajnal már nem otthon
köszönt rám. És akkor azt nem is említettem még, amikor valahol kiállításom
van – ez idáig 28 volt! –, és emiatt akár
napokig távol vagyok. Most, hogy
lassan betöltöm a 70. életévemet, gyakran gondolkodom azon, hogy ne csak
a nagykabátomat hagyjam az utókor
számára, hanem maradandót hagyjak
magam után…
● Önrôl igazán nem lehet elmondani, hogy ne alkotott volna eddig
is maradandót…
– Törekedtem rá, de egyre inkább
elôtérbe kerülnek az olyan munkák,
amelyek nem egyetlen ember számára
készülnek, hanem egy közösségnek.
Most éppen a kecskeméti templomok
régi, az agyonforgatástól lapra hullott
Bibliáit, illetve a Szentek élete 1813
címû mûvét kötöttem újjá. Pénzt nem
kértem érte, csak annyi volt a „kiköté-

sem”, hogy ne vitrin mögé tegyék,
illetve ne csak az adott templom
tiszteletese férjen hozzá, hanem bárki
kézbe vehesse, lapozgathassa, olvasgathassa. És igen, benne van az is,
hogy én készítettem, sôt, édesapám
pecsétjét is elhelyeztem a hátsó, belsô
oldalon…

Céginfo

Most a márványmetszés az, ami
nagyon izgat: már jó néhány könyvet
készítettem ezzel a technikával. Ennek
az a lényege, hogy hasonlóan az aranymetszéshez, egy különleges élet ad a
könyveknek: ez lehet – ahogy a neve is
mutatja – márványos, de akár figurális
motívumok is elhelyezhetôk ilyen
formán. Ez utóbbi saját kísérletezés
eredménye, mondhatni: saját találmány.

● Hát igen: ugyan ön „zsigerileg”
könyvkötômester, de azért volt is
honnan örökölnie ezt…
– Nagyszüleimig nyúlik vissza a
könyvkötôi tevékenység, noha errôl
sajnos nincsen írásos dokumentumom,
emlékét a családi legenda ôrzi. Viszont
édesapám és édesanyám könyvkötôi
munkássága már nemcsak az emlékezetekben él, jómagam is tôlük, fôleg
édesapámtól tanultam a mesterséget.
Az ô mesterei pedig – sôt, még nekem
is bizonyos mértékben – a Hegedûs
fivérek voltak, akiknek szintén Kecskeméten volt a mûhelyük, és akiket
Európa számos országában is elismert
könyvkötôként tartottak számon. Már
kora gyermekkorom óta bejártam a
mûhelybe, és minden vágyam az volt,
hogy belôlem is könyvkötô váljon. Így
a nyolcadik elvégzése után nem mentem gimnáziumba, hanem beálltam
tanulónak az akkor már szövetkezetként mûködô könyvkötészetbe, és
kitanultam mindazt, amit csak lehetett.
Kitûnô eredménnyel végeztem el a
szakmunkásképzôt. Utána bevonultam
katonának, ahol szintén könyvkötészettel foglalkoztam… Ezt követôen
elvégeztem a gimnáziumot és a
technikusképzôt is, ezután következett
az Iparmûvészeti Fôiskola egyéves
kurzusa, majd mestervizsgát tettem
könyvkötészetbôl, illetve letettem a
restaurátori szakvizsgát is. Közben
persze, folyamatosan dolgoztam a
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kötészetben. Míg a többi velem
egyívású fiatal, rendre éppen csak
úgy állt a munkához, ahogy nagyon
muszáj volt, én tényleg reggeltôl késô délutánig, nem ritkán estig kötöttem a könyveket, készítettem a különféle díszmappákat, dobozokat – és
rettenetesen élveztem is csinálni. Minden egyes darabnál azt éreztem – és ez
a mai napig is így van –, hogy „na most
aztán, egy igazi gyöngyszem születik!”
Bennem ugyanis mindig az dolgozik, hogy egyre tökéletesítsem a munkámat. Minden egyes darab új kihívást
jelent abból a szempontból, hogy még
tökéletesebb legyen, mint az elôzô. És
teljesen mindegy, hogy a pápának
készült könyvrôl vagy a szomszéd néni
bibliájáról van szó. Elôfordul még ma
is, hogy egy kész munkát újrakezdek,
pedig rajtam kívül senki nem venne
észre rajta hibát. De én tudom, hogy –
mondjuk – azt a sarkot, én képes
vagyok tökéletesebben is elkészíteni.
Egyszerûen zavar – akkor is, ha más
csinálja, akkor is, ha én –, ha egy
munka nem olyan, amilyen lehetne!
● Melyik elismerésére a legbüszkébb?
– Nem is tudom… Az ember mindegyiknek örül, ám az ikszedik után –
és nekem legalább 12 van – kopik a
fénye… Olyan ez, mint az elsô szerelem: idôvel csak arra gondolva melegszik át az ember szíve… Nekem talán
ez az volt, amikor az elsô kiállításom,
amely egyébként 1978-ban volt Lakitelken, odajött hozzám a helyi mûvelôdési ház igazgatója, Gyöngyösi Gyuri
bácsi, és egy kavicsot adott át nekem,
amire a következôt írta: „Addig élj és
dolgozz, amíg ez a kavics el nem
kopik!”
De talán volt még egy. Annak idején
a mesterem – a Hegedûs fivérek egyike
– a születésnapomon mindig megajándékozott egy-egy rézklisével, amely
még az ô mûhelyükbôl származott.
Gyerekként persze, közel sem értékeltem ezt az ajándékot, ám ahogy teltek
az évek, döbbentem rá, hogy mit is
kaptam. Egyrészt méltónak talált arra,
hogy a számára oly fontos kliséit nekem adja, másrészt a késôbbiek során,
fôleg amikor saját mûhelyem lett,
bizony a mindennapok munkájában is
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nagyon jó szolgálatot tettek. Ôrzöm is
ôket! Késôbb pedig – mintegy munkám
elismeréseként – megkaptam tôlük ezt
az asztalt, amit itt látni a mûhelyben, és
amin a mai napig dolgozom, illetve
még néhány berendezést és eszközt –
betûket, rézvéseteket –, amelyek szintén az ô mûhelyükbôl származnak. Az
államosításkor ugyanis a testvérpár
bevitte felszerelését a szövetkezetbe, de
a tulajdonjog az övék maradt, és én így
örökölhettem meg. Számomra ezek
felbecsülhetetlen kincsek. A mi tevékenységünkben az a szép, hogy minden
munka örömet okoz, hiszen minden
feladat igényli a kézmûves kötészeti
hagyományok alkalmazását. Dolgozunk levéltáraknak, könyvtáraknak, a
Parlamentnek, de önkormányzatok és
bíróságok, illetve egyéb hatóságok is
megkeresnek bennünket, ha olyan
könyvkötésre, mappára, díszdobozra
van szükségük, amelynél kiemelten
fontos a míves megmunkálás. És sok
magánszemély is fordul hozzánk:
kötünk diplomamunkákat, régi újságokat vagy könyveket, bibliát, imakönyvet. Mindig meghatódom, amikor egyegy idôsebb ember betér hozzánk,
kezében hozza az agyonforgatott
imakönyvét – amelynek egyik-másik
lapja már ki is jár, a hátuljában pedig
még a nagyszülei bejegyzése található
–, hogy reparáljam meg. Én pedig úgy
fogok hozzá és készítem el, mintha
életem mestermûvét alkotnám…
Ezért is nézek csodálkozva arra, aki
azzal akar kvázi szuper minôségre
ösztönözni, hogy szól, miszerint ilyen
vagy olyan „fontos embernek”, potentátnak készül az a bizonyos termék…
Számomra mindegy, kinek készül, mert
nekem csak magának a munkának a
tökéletes elvégzése a fontos.
● Átadható bárkinek is az a fajta
elkötelezettség a könyvkötészet
iránt, ami önt áthatja?
– Igyekszem átadni, de – legalábbis
én így tapasztalom – a mai fiatalok nem
fogékonyak ez iránt a mesterség
iránt… Pedig sokszor látogatnak el a
helyi iskolából a mûhelybe… És mivel
a helyi szakiskola kötészeti vizsgabizottságának tagja is vagyok, bizony azt
látom, hogy még az ott végzett tanulók
sem érzik át ennek szépségét. Többsé-

gük jobb híján választotta ezt a pályát,
ezért úgy van vele – és ez a jobbik eset
–, hogy elég, ha tudja kezelni a gépeket. Pedig a nagyüzemi kötészethez is
elengedhetetlenül hozzátartozik, hogy
valaki tisztában legyen a szakma legapróbb csínjával is, vagyis a szortiment
kötészettel, mert e nélkül nem tudja
eldönteni, hogy a szalagról lekerült
termék megfelelô-e. De, ha esetleg látja
is, hogy nem, azt már biztos nem, hogy
miért.
A fiam már kezdi bontogatni a szárnyait, de még mindig van mit tanulnia… Merthogy egy bizonyos idônek
feltétlenül el kell telni ahhoz, hogy
valakit belülrôl is megérintsen ez a
szakma, valódi hivatásává váljon.
Ahogy legutóbbi beszélgetésünkkor
fogalmaztam: csak a legképzettebbek,
szakmájuk iránt leginkább elkötelezettek képesek ûzni, sôt vállalkozásuk
alapjává tenni ezt a tevékenységet.
● Ez is azt bizonyítja, hogy a
kézmûves könyvkötészet ma már
inkább a mûvészetek közé sorolható, semmint ipari tevékenység.
És valakinek vagy van hozzá
affinitása, vagy nincs – noha ettôl
még korrekt szakember lehet.
Csak a szíve nincs ott…
– Valószínûleg igaza van. Tény viszont, hogy évek óta nem találok olyan
embert, aki szeretné kitanulni ezt a
mesterséget. Ma is az az elsô tanítványom dolgozik velem a mûhelyben, aki
negyven évvel ezelôtt nálam „szabadult”…
● Abban biztos vagyok, hogy
amíg önnek jártányi ereje lesz,
addig dolgozni – de inkább
fogalmazok úgy: alkotni – fog a
Hegedûs fivérek öreg kötészeti
asztalán…
– Azt hiszem – nem, tudom! –, abba
rokkannék bele, ha nem dolgozhatnék!
Nekem ez jelenti az életet! A fiam
ugyan egyfajta garancia, hogy folytatódik a családi hagyomány, a könyvkötészeti mívesség, de a maradandóságot
azok a munkák fogják jelenteni, amelyeket készítettem és készítek. Lássa az
utókor, hogy az ember mire képes a két
kezével és a hivatásszeretetével! ■
Ilona
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Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés

Professzor dr. Csóka Leventének
Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést adományozta
professzor dr. Csóka Levente részére, a Soproni
Egyetem Faalapú Termékek és Technológiák Intézet egyetemi tanárának a
papíripart szolgáló kutatófejlesztô tevékenységéért,
a cellulóz és nanotechnológia területén végzett
kiemelkedô munkájáért.
A professzor a rangos
elismerést augusztus 20.
alkalmából ünnepélyes keretek között a
Parlamentben vette át dr. Fazekas Sándor
minisztertôl.
Dr. Csóka Levente Székesfehérváron
született, 1975. november 22-én, és 2006ban kezdte egyetemi oktatói pályafutását,
mint adjunktus. 2007-ben szerzett PhD
fokozatot, az ezt követô években, mint
docens, 2016 óta pedig az egyetem
professzoraként végez oktató munkát.
Egyetemi oktatói tevékenysége mellett,
a papíripart érintô kutatások vezetôjeként
tevékenykedik, nevéhez köthetô számos
nemzetközi és hazai szakcikk, szabadalom, illetve több általa témavezetett TDK,
diplomamunka és doktori disszertáció.
Emellett több alkalommal külföldi
egyetemek meghívott elôadójaként tartott
kurzusokat és szemináriumokat az Egyesült Államokban, Japánban, Indiában,
Szerbiában és Finnországban.
Kutatói tevékenysége PhD tanulmányaival kezdôdött meg 2005-ben. Az azóta
eltelt évek során a következô területeken
végzett, illetve végez kimagasló kutatómunkát: hazai termesztésû kenderbôl
(Cannabis satival) elôállított rostanyagok
felhasználási területének bôvítése a papíriparon belül és azon kívül, környezetkímélô cellulóz-elôállítási és -fehérítési
technológiák vizsgálata és kidolgozása,
ultrahang hatásának vizsgálata papíripari
rostokra, cellulózalapú szerves napelem
fejlesztése, illetve a nanotechnológia
alkalmazása a papíriparban.

A kitüntetést a papíripart szolgáló kutatófejlesztô tevékenységéért, illetve a cellulóz és
nanotechnológia területén végzett kiemelkedô
munkásságáért kapta.
Kutatási eredményeibôl több szabadalom és új
technológia született a
papíripar területén. Ezek
közül többet is alkalmaznak biztonsági papírok
gyártásakor és a papír-újrahasznosítás
területén. Például a nanotechnológia
alkalmazásával, a másodlagos papíripari
nyersanyagok (hulladékpapír) esetében
szilárdságbeli javulás érhetô el, amely a
hulladékpapírok eddiginél több ciklusú
újrafelhasználását teszi lehetôvé. A
nanorészecskék felhasználásával elôállítható antimikrobiális, bioaktív és akár
vércsoport meghatározására is alkalmas
cellulóz lap is. Jelentôs eredményének
számít továbbá a rendezett cellulóz nanokristály-film, amely piezoelektromos
tulajdonságainak köszönhetôen alkalmazható szenzorokban, orvosbiológiai
eszközökben stb. Közéleti
tevékenységként a MTA VEAB Soproni
Tudós Társaság titkára, továbbá a MTA
Természetes Polimerek, illetve a MTA
Szál- és Rosttechnikai munkabizottság
tagja.
A jövôvel kapcsolatos célja – mint
megtudtuk –, hogy dinamikusan fejlôdô,
az egyéni és csoportos értékrendet szem
elôtt tartó kutatócsoportja élén, hazai és
külföldi diákokkal, doktoranduszokkal,
fiatal kollégákkal közösen új tudományos
eredményeket érjen el. Végeredményben
ezen túl is olyan technológiai újításokon
szeretne dolgozni, és ezeket az iparág
számára kínálni, amelyek hozzájárulnak a
gazdaságosabb, környezetkímélôbb, valamint fenntarthatóbb gyártási és feldolgozási folyamatokhoz. ■

Október 24. (kedd),
(kedd), 14 óra
Az 5.7.2 v erzió újdonságaiból
Scroll-ûrlapok:
- ûrlapok,
- ellenôrzô listák,
- saját nyomtatványok,
- minôségi bizonyítványok,
hozhatók létre szabadon.
Egy PDF ellenôrzô listán keresztül
mutatjuk be az ûrlapok létrehozását,
jogosultságbeállításait és
használatát.

Nov
Nov ember 6–8.
ScrollMAX
esk edelmi
ScrollMAX Ker
Keresk
modul – alapismeretek
alapismeretek
A háromnapos
háromnapos tanfolyam
tanfolyam során
a Scroll beállításaitól az ajánlat
elkészítésén át a táska kiszállításáig
tartó folyamatokat vesszük át, interaktív módon, gyakorlási lehetôségekkel.
Az oktatás irodánkban kialakított
teremben zajlik, ahol a jelentkezôk
az átadott ismeretekben zavartalanul
mélyedhetnek el.

Október 17. (kedd)
(kedd)
ScrollMAX
on
ScrollMAX haladó fok
fokon
Fedezze fel, hogy az egyszerû
kalkuláción túl mi mindenre
mindenre lehet
képes a ScrollMAX rendszer!
Ajánlatok követése, belsô jóváhagyás folyamata, alvállalkozói ajánlatkérés, kalkulációvarázsló,
kimutatások stb.

(Kolo-Il)
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➧ SUNCOLORBOX – A megoldás, amely minden digitális

P+F: Print + Finishing 2017
A nyomtatás és a nyomtatványfeldolgozás
szimpóziuma
2017. október 26–27., Tengelic, Szekszárd
Konferencia: Tengelic, Hotel Orchidea,
Üzemlátogatás: Szekszárdi Nyomda

színkezelési igényt kielégít
(László Róbert, SunChemical Magyarország)
➧ A HORIZON legújabb speciális ragasztókötô-gépek fejlesztései, egyedi mûszaki megoldások és felhasználói tapasztalatok már a Szekszárdi és az Alföldi Nyomdákban is
(Anton Bauer, Horizon GmbH, valamint a cég termékspecialistája)
➧ Nagyformátumú, szélesformátumú, síkágyas, de mégsem
ofszet stb. Mit takarnak a fogalmak, és milyen üzleti
modellt szolgálnak? (Szamalovits Tamás, efi + VUTEK)
➧ Egyedi képességû digitális nyomdai berendezések és a
költséghatékonyság összefüggései témakör
(dr. Bódi Sándor, ACIUS Kft.)
➧ A Lamitrade Kft. szervezte elôadás (még egyeztetés alatt)
➧ Kérdések, hozzászólások, zárszó
19.00-tól:

Program:
(lapzártakor aktuális állapot)
2017. október 26., csütörtök
11:00–12:30
Érkezés, regisztráció Tengelicen,
a Hotel Orchideában
12:00–13:30
Büféebéd a hotel éttermében
14:00–19:00
Elôadások a hotel konferenciatermében
Az idegennyelvû elôadásokat tolmácsolják. Az elôadások
egy része még egyeztetés alatt. A mindenkori aktuális
információk honlapunkon megtalálhatók.)

Tervezett témák:
➧ Fejlôdésrôl és fejlesztésekrôl szubjektíven

– A Szekszárdi Nyomda válaszai a kihívásokra
➧ Az ôsz két kiemelkedô nemzetközi print és finishing

rendezvényének – Canon Production Printing Business
Days, PaperFlow – újdonságai és tanulságai
➧ Mit takar „a világ leggyorsabb íves digitális nyomtatója”
meghatározás (Winkler Gábor, Canon Hungária Kft.)
➧ Kisszériás vagy akár egyedi kivitelû nyomtatványok,
csomagolóanyagok is profitábilisan (Faragó István és
Horváth Attila, Keményfém Kft., felkért hozzászóló:
Szabó Szabolcs, Grimex)

20:00-tól

2017. október 27., péntek
10:00-tól
Utazás egyénileg Szekszárdra a Fritz Tanya,
Borház és Panzió étteremhez.
Onnan különbusz-transzfer az üzemlátogatásra a nyomdába, majd vissza az ebédre.
(A nyomda Szekszárd városközpontjában van, nemhogy
parkolási, de megállási lehetôség sincs!)
12:00-tôl Ebéd, fakultatív pincelátogatás, hazautazás
Szállás: Tengelicen, a Hotel Orchideában**** már elfogytak
a szálláslehetôségek, Szekszárdon, a Hotel Meropsban****
(www.hotelmerops.hu) viszont még vannak szabad szobák.
Jelentkezések lehetôleg on-line a honlapon (www.pnyme.hu).
Csak az on-line vagy az írásban leadott és pontos adatokat
tartalmazó jelentkezéseket tekintjük érvényesnek.

Jelentkezési határidô: 2017. október 24.
Kötbérmentes lemondás október 12-ig lehetséges.
További felvilágosítás: szervezési kérdésekben a titkárságon
(Fodor Erzsébet: 1-783 0347, 30-632 3344), a szakmai
tartalommal kapcsolatban Schmidt Dánielnél (30-236 3690),
a nyomdaipari szakosztály elnökénél.

Ny omtatott Csomagolás
– szimpózium –
Budapest, 2017. november 23.
Ebben az évben rendhagyó módon Budapesten, a Wessling új
központjában kerül megrendezésre a szimpózium. Természetesen
lehetôség nyílik a laborok bemutatkozására és megtekintésére.
Tervezett témakörök:
☛ Mérjük, ami mérhetô! De egyre több mindent kell mérni
(és dokumentálni) a nyomdákban és a nyomdatermékeken is.
☛ A nyomdai kivitelezés minôsége és a csomagolóanyagok minôsége
– bár kívánatos lenne –, de nem mindig azonos halmaz.
Jegyezzék elô az idôpontot és a lehetôséget!
Még lehet jelentkezni a témába vágó elôadással,
illetve elôadás-/elôadó-javaslattal.
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Kötetlen szakmai eszmecsere „a nedvesítésrôl és az alkoholos nedvesítésrôl, valamint
élettani hatásaikról”…
Bankettvacsora a hotel éttermében

Az 1%-os felajánlásokból 2017-ben
99 686 Ft támogatást kaptunk!
Ez alig kétharmada az elôzô években nekünk juttatott
adóforintoknak, de mint a sajtóhírekbôl is kiderült, az
idén ez általános tendencia, és jórészt az egyszerûsített adóbevallás bevezetésének a hatásaként tudják be.
Nálunk azonban vélhetôleg az is közrejátszott, hogy
támogatóink közül egyre többen vonulnak nyugdíjba,
és így már nem tudnak felajánlani 1 százalékokat.

Köszönet mindenkinek,
aki a javunkra rendelkezett adója 1%-áról!
Kérjük, jövô évi adóbevallásuknál is gondoljanak
ránk! Nem zavaros ügyeket, hanem egy minden
forinttal elszámoló, jól átláthatóan és a szakmai
közösség javára tevékenykedô szervezet mûködését
segítik ezzel.

2017/10/01

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

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

Morgana FSN
sorszámozógéppel.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: +36 30 9 333 250

20:04
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Tüske K.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221 7770
30/330 2946

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

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

Braille
írás nyomtatás
A postpress
szolgáltatások teljes választéka
Stancolás
egy kézbôl – egy helyen.
Gépi dobozragasztás
www.dpdstancuzem.hu
Bevont doboz gyártás
TAMPON-MIX Kft.
– Tamponnyomógépek
értékesítése (új, használt)
– Tamponok, klisék, segédanyagok
– RUCO tampon- és szitafestékek forgalmazása
– Bérmunka
– Szaktanácsadás
– Festékszínkeverés
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPOPRINT cég képviselete
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REACTO

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

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

Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser
bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,
Major hajtogatógépek,
Morgana sorszámozógéphez
8-9 számjegyes
sorszámozófejek, AKCIÓ!
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: +36 30 9333 250

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kis.geza@t-online.hu
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