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A nyomtatott termék a maradandóság része

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

fotóKata
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PRIORITÁSOK ÉS EGYENSÚLYOK
Jelen lapszámunk nyolcadik oldalán egy olyan elôadásról olvashatnak beszámolót, amely
– már amennyiben egy szakmai rendezvényen hangzik el – joggal nevezhetô szokatlannak.
Ám ezzel együtt, nagyon is helyénvaló a témával, jelesül a boldogság kérdésével való
foglalkozás. Még akkor is, ha manapság alkalmasint egészen más – jellemzôen gazdasági –
jellegû problémák jelentik a legnagyobb gondot, azok megoldására való törekvés igényel
prioritást. A kényszer kétségtelenül nagy úr, nem nagyon hagy – legfeljebb szûk keretek
között – választási lehetôséget: ha ég a ház, muszáj oltani, nincs idô mással foglalkozni.
Az viszont már egy másik kérdés, ha nem ég a ház, csak nagyobbat, szebbet, jobbat,
kényelmesebbet esetleg többet akarunk… Ebben az esetben joggal merül fel a kérdés:
megéri-e, szabad-e minden mást feladni, beáldozni ennek elérése érdekében, tényleg ennek
kell kapnia prioritást?
Azt mondanám, tulajdonképpen választás kérdése: kaphatja ez is. De mint minden
választásnak, ennek is van következménye, és nehogy késôi legyen a felismerés, hogy
másként, más mellett kellett volna dönteni.
„Semmilyen megbánás nem teheti jóvá az elmulasztott lehetôségeket” – írja Charles
Dickens. A nyolcadik oldalon olvasható elôadás is éppen ezt támasztja alá, illetve
elgondolkodásra késztet azt illetôen, hogy felismerjük – és idôben – azokat a dolgokat,
amelyek biztosítják az életben a boldogságot, és ilyen formán elkerülhetôvé teszik
a „szomorú halált”.
Korábban, ehelyütt is foglalkoztam már azzal, hogy – meglátásom szerint – az ember életét,
egészen konkrétan annak minôségét alapvetôen a három nagy és meghatározó
„szükségletterület” – szellem, lélek és a test (matéria) – igényének kielégítése, valamint ezek
egymáshoz való viszonya határozza meg. Nem feltétlenül kell egyenlô oldalú háromszöget
alkotniuk, hiszen egyénenként eltérô lehet, hogy kinek mekkora a fajlagos igénye.
Ám azt az igényt – és a másikkal nem kiváltható módon – mindenképpen ki kell elégítenie
ahhoz, hogy az ember önmagával harmonikus egységet alkosson, vagy – ahogy Braun Róbert
fogalmazott – létrejöhessen a jóllét érzése, azaz a boldogság. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy gond azért van, mert egyrészt hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az egyik
szükségletterület kielégítése – fôleg a materiális javak tekintetében – megadja, teljesíti
a másik szükségletét is, sôt, azon múlik. Lásd: pénz boldogít… (Persze, a hiánya sem:
a boltban egy kiflicsücsköt sem kapunk pusztán lelki vagy szellemi nagyságunkért…)
A boldogság, vagyis az életben való komfortérzés, jóllét hiányának másik oka pedig annak
téves felismerése, hogy mi is fontos igazán, mi is jelenti valójában az élet értelmét, a jóllét
forrását.
Érdemes tehát önmagunkba nézni: a prioritás tényleg azon van, ami megérdemli? Nem
kellene az élet dolgai között a sorrenden esetleg fordítani, de minimum egyensúlyt teremteni?
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Ha innen nézem, sokan,
ha onnan, kevesen…

…továbbra is törekszik arra, hogy
a lehetôségeken belül, minél jobban
képviselje az ágazat érdekeit, és ha más
nem is mindig sikerül, legalább tompítsa az iparág
felé irányuló negatív döntések élét. Ez azonban nem
váltja ki azt, hogy az ágazatnak önmagának kell
megteremteni a boldogulását, piaci helyzetének és
szerepének minél stabilabbá tételét.
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…„Megijednek” attól, hogy esetleg nem felelnek meg annak, vagy nem olyan mértékben…
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Egy tip-top nyomda
Mosonmagyaróváron

Monocopy
„…mindig volt elegendô
megrendelése a nyomdának,
anélkül, hogy külön energiát…”
Beszélgetés . . . . . . .14–16. oldal
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Szokványos, és
nem szokványos feladatokra
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„Együtt vagyunk
erôsebbek”

„Mi addig dolgozunk új és új rendezvényeken, amíg erre van
igény. De lehet, hogy a jövô útja itt is az internet. Én azért jobb
szeretném, ha nemcsak monitoron és e-mailben találkoznánk…”
Dr. Peller Katalin: Van sapkája, nincs sapkája… . . .23. oldal

Printmanager és a…
„…ha egy munkát elvállalunk, akkor
szakmai mélységében is értünk hozzá…”

Magán info

„…És, ha már itt tartunk – ez ugyan
nem hobbi, csak elfoglaltság –, szeretem
nézni az embereket, és közben
elgondolkodni rajtuk: vajon mivel
foglalkoznak, mi jár a fejükben, milyen
lehet a jellemük, a világhoz való
viszonyuk. Ez egyébként is sokat
foglalkoztat…”

Beszélgetés . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal
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Ha van koncepció…

Canon –
szélesformátumú nyomtatók
„…Mindazon cégek, amelyeknek profiljába
tartozik a szélesformátumú kültéri
nyomtatás, azok számára egy nagy…”
Beszélgetés . . . . . . . . . . . . . . .18–19. oldal
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Nyomdászok civilben – 9.

Pesti Sándor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–26. oldal

Apró info

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26–27. oldal

mastertan294 nov gmn

2014/11/12

15:25

Page 5

Köz info

mastertan294 nov gmn

2014/11/12

15:25

Page 6

Menedzserkonferencia – 2014 (1. rész)
Elöljáróban
Hagyományosnak
mondanám – és az is –
a Nyomda- és Papíripari
Szövetség Menedzserkonferenciáját, hiszen sokadik éve
kerül megrendezésre, azzal együtt,
hogy a tavalyi évben elmaradt…
(Az ezzel kapcsolatos gondolatokat
lapunk 23. oldalán olvashatják dr.
Peller Katalin Van sapkája, nincs
sapkája címû írásában – a fôszerk.)
Az idén azonban ismét megszervezte
a Szövetség. A rendezvényre 2014.
november 6-án, Zsámbékon, a Szépia
Bio & Art Hotelben került sor.
A konferencián ezúttal sem voltak
sokan, illetve – azt gondolom – a
mennyiségi jelzôrôl lassan le kellene
szoknom, fôként azért, mert jószerint
semmilyen formában nem minôsíti
sem ezt, sem semmilyen más ágazati
rendezvényt. A résztvevôi létszám
ugyanis nem egyenesen arányos az
elôadások vonzerejével, érdemiségével, tartalmi hasznosságával.
Nyugodtan kijelenthetô, hogy a kiegyensúlyozatlan és rendkívül
hektikus gazdasági
közeg nem kis mértékben befolyásolja, hogy
ki az, aki ki tudja
„rántani” magát egyegy konferencia, szakmai program erejéig a
mindennapokra jellemzô feszes munkatempóból.
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Van – és egyre gyakrabban, és egyre több cég esetében –, hogy hiába
lenne meg a szándék és akarat, nem
jön össze. Ez abból is jól látszik, hogy
akik eljönnek, ôk sem maradéktalanul
vannak jelen: a lenémított telefonok
folyamatosan villognak, és az sem
mindig elkerülhetô, hogy a szünetig
várjon egy-egy visszahívás. És nem
gondolom, hogy mindez azért van
így, mert az elsôsorban cégvezetôkbôl
álló társaság nem értene ahhoz,
hogyan tehetné szabaddá magát, vagy
éppen nem akarná/tudná delegálni a
munkatársaknak a feladatokat…
Na, de térjünk vissza jelen konferenciához, amelynek moderátora
ezúttal is dr. Peller Katalin fôtitkár
volt. A mintegy negyvenfôs társaságot
dr. Horváth Csaba elnök köszöntötte, majd rövid bevezetôjében néhány
olyan gondolatot, tényt és információt
osztott meg a hallgatósággal, amelyek
nagyon is relevánsak az iparág jövôjével kapcsolatosan, illetve számos
megoldandó feladatot vetnek fel.
Dr. Horváth Csaba, mint a Nemzetközi Nyomdászszövetség, az Integráf

igazgatóságának tagja, meglehetôsen
nagy rálátással van a nemzetközi
nyomdaipar alakulására, illetve a
nyomdaipari termékek piacára, és ez
alapján elmondta, hogy összességében csökkenô piaci szegmensrôl
beszélhetünk.
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Közinfo

Két termékkör „lóg ki” ebbôl: a kereskedelmi kiadványok, illetve a csomagolóanyagok gyártása, ezeken a területeken
ugyanis növekedés tapasztalható.
Mindazonáltal a nyomdaipar szereplôi
számára a feladatot az jelenti, hogy
proaktív módon és minél hatásosabban
adja el önmagát, pontosabban az általa
elôállított termékeket. A szövetség a
maga eszközeivel ez idáig is próbált
segíteni ebben – például a nemzetközi
Print Power kampányhoz csatlakozva, a
hazai nyomdaipar meglévô és potenciális
megrendelôi körében végzett erôteljes
marketingtevékenységgel –, és a továbbiakban is egyik legfontosabb feladatá-

nak tekinti az iparág ilyen
jellegû támogatását is. Ennek
érdekében olyan eszközöket
kíván tagjai kezébe adni, amelyekkel érdemben tudják
promotálni a nyomdatermékek értékét, hasznosságát, és
hangsúlyozni a digitális,
virtuális világgal szembeni
elônyét. Ugyanakkor az is
kétségtelen, hogy mindez a
kormányzati szándék ellenében van,
hiszen – netadó ide vagy oda – a kormányzat egyre inkább erôlteti az online
kommunikációt: hogy mást ne említsünk,
például a felvételi útmutató nyomtatásban történô kiadását is megszüntették. A
szövetség felhasználva minden lobbierejét, továbbra is törekszik arra, hogy a
lehetôségeken belül, minél jobban
képviselje az ágazat érdekeit, és ha más
nem is mindig sikerül, legalább tompítsa
az iparág felé irányuló negatív döntések
élét. Ez azonban nem váltja ki azt, hogy
az ágazatnak önmagának kell megteremteni a boldogulását, piaci helyzetének
és szerepének minél stabilabbá tételét.

Ennek megvalósítására azonban csak
iparági összefogás mentén, vagyis a
Szövetség égisze alatt van esély.
Az elnöki bevezetôt követôen került
sor a menedzserkonferencia elôadásaira,
majd a késô délutáni órákban – ahogy az
lenni szokott – egy laza, kikapcsolódást
biztosító, érdekes programra. Ez utóbbit
ezúttal az etyeki Korda filmstúdióba tett
látogatás jelentette, amelynek során
alkalom nyílt néhány filmes trükköt is
kipróbálni: miként lehet – a szó konkrét
értelmében – kis emberbôl nagyot
csinálni (pontosabban: alacsonyból
magasat), hogyan vihetjük a kezünkbe
szorítva trófeaként valakinek a fejét,
miközben ezerrel dübörög alattunk egy
motor. Ez a „mintha” – de, mondhatnám,
virtuális vagy digitális – világ megtévesztôen valóságos… A látszat azonban
csal: nem az, és a stúdión kívül sem az…
Az esti program vacsorával kezdôdött,
és éjszakába nyúló jó kis bowling-partikkal ért véget. ➧
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Miért vagyunk szomorúak, amikor
meghalunk, és hogyan lehetnénk boldogok?
Dr. Braun Róbert docens (Corvinus Egyetem)
Ezzel, a szakmai menedzserkonferencia esetében szokatlannak mondható témával kezdôdött az elôadások
sora, és rögvest „le is lövöm a poént”.
Nem, nem azért vagyunk szomorúak,
mert meghalunk, hanem azért, mert
úgy éltünk, ahogy éltünk, és késôi a
felismerés, hogy életünk során mire is
kellett volna tenni a hangsúlyt, mi is
jelenti az igazán fontosat valójában…
Imígyen foglalható össze dr. Braun
Róbert elôadásának lényege.
Azt gondolom egyébként, nagyon is
helye volt és van egy ilyen témájú
elôadásnak üzletemberek körében is –
sôt, megkockáztatom: ott leginkább! –,
hiszen ez az a réteg, amely igen-igen
hajlamos elfeledni az élet értelmét, és
ébrenléti órinak 90 százalékában
beletemetkezik a konkrét munkába
vagy a vállalkozásához mindenképpen
köthetô valamifajta tevékenységbe…
Mert noha valamennyien tudjuk, hogy
nem azért élünk, hogy dolgozzunk,
hanem azért dolgozunk, hogy éljünk, a
mindennapjaink gyakorlata – kivétel a
kivétel – mégsem ezt mutatja, vagy ha
mégis, akkor legfeljebb rövid átmeneti
idôszakokban.
Nos, Barun Róbert elôadásában a
boldogságra vonatkozó kutatásokkal,
és azok eredményeivel, azaz azzal
ismertette meg a hallgatóságot, hogy a
végsô szembesülésnél, a visszatekintésnél melyek azok a dolgok, amelyek
a boldogság forrásául valóban szolgálnak, vagy szolgálhattak volna, amitôl
teljesebbé, sôt teljessé válik az élet,
amitôl létrejön a jóllét, amitôl a végsô
mérlegkészítésnél nincs hiányérzet,
amitôl feleslegessé válik bárminemû
megbánás.
A boldogságkutatás egyértelmûen
megállapította például, hogy nincs
egyenes arány a jólét és a jóllét között,
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azaz a jólét nem adja meg, nem pótolja a jóllétet.
Kétségtelen ugyanakkor az is, hogy
mivel anyagi világban élünk, pénzre
természetesen szükség van az élethez,
ám egy bizonyos összeg fölött – ez
jelenleg Magyarországon nagyjából
nettó 1 200 000 forint havonta – egyáltalán nem befolyásolja a jóllét érzését. Sôt, a kutatások azt is megállapították, hogy hazánkban nagyjából 300
ezer forintos havi jövedelemnél van az
a küszöb, amely anyagi szempontból
már lehetôvé teszi az emberekben a
jóllét érzésének kialakulását. Persze,
lehet ezen, sôt az egy millió forint
feletti összegen is vitatkozni – ahogy a
vacsora során meg is történt –, de
érdemes Charles Martin amerikai író
megállapítását is figyelembe venni,
amely szerint: „Hogy milyen nézôpontból látsz valamit, az sokszor attól
függ, hogy hol állsz”… Azt viszont
nagyon fontos megjegyezni, hogy a
pénz – legyen „elégséges” bármekkora
összeg is – legfeljebb csak szükséges,
de messze nem elégséges tényezô a
jólléthez, azaz a boldogsághoz.
A szakemberek – köztük Daniel
Kahneman pszichológus és egyben
Nobel-díjas közgazdász – a hospice
ellátás* területén végzett munka,
felmérés, kutatás és összegzés alapján
egyértelmûen megállapították, hogy
igazából öt dolog jelenti a boldogság
alapját: saját életedet élni és felvállalni
valós önmagad; kevesebbet dolgozni,
kevesebb energiát fektetni a munkába;
erô az érzések és az érzelmek kimutatásában; több kapcsolat a barátokkal,
egyáltalán több társas kapcsolat;
észrevenni, azaz hamarabb észrevenni,
hogy mi is jelenti igazából a boldogságot, és engedni, hogy boldog legyek.

Az azt követô hozzászólások és
beszélgetés során pedig szóba kerültek
részben a magyarok sajátosságának
tartott borúlátásra való hajlam évszázados – mondhatni genetikai –
öröksége, annak megváltoztathatósága, továbbá az üzleti élet anomáliái,
a gazdasági szereplôk és a mindenkori
állam viszonya, a cégek, vállalkozások
„járadékosságra”, vagyis az állami
megrendelésekre való törekvésének
„hagyománya”, annak mértéke, illetve
elérése érdekében kifejtett erôfeszítések mikéntje, az ebbôl fakadó következmények, valamint a társadalmi
közeg – kvázi – minôsége, az ezen
alapuló gondolkodásmódok, viselkedések reakciók alakulása, és azok
visszahatása a társadalom egészére.
*(Hospice ellátás: fô célja a súlyos,
általában végstádiumban lévô beteg
életminôségének javítása, a fájdalomcsillapítás, valamint a beteg, és családtagjainak lelki támogatása, a megnyugváshoz
való hozzásegítés.) ➧
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Szabó György igazgatósági elnök
(Sanoma Média Group)

A mindenféle újság – legyen szó
napi-, heti-, havilapról vagy bármilyen
periodikáról, magazinról, illetve egyéb
orgánumról – része a médiapiacnak,
és persze ágazatunk egyik leghôbb
vágya, hogy továbbra is az maradjon,
sôt lehetôleg a részesedése, a rá jutó
„tortaszelet” – ha nem is növekszik –
legalább ne csökkenjen. Ehhez képest
Szabó György elôadásában nem túl
sok jóval biztatott: meglátása szerint
nyomtatott sajtó ugyanis elôbb-utóbb
nem lesz, a kérdés csak az, hogy
mikortól… A csillogó jövôt legfeljebb
az jelenti, hogy belátható idôn belül –
nagyjából 10–15 évig – még biztos
jelenik meg nyomtatatott médium.
Szabó György médiapiaci áttekintôjében nemcsak az egyes médiumok
– online megjelenések, tv, sajtó, ezen
belül a különféle típusú orgánumok –
piaci részarányával, illetve várható
trendjeivel foglalkozott, hanem a
média társadalmi szerepvállalásának,
de még inkább „szereplehetôségének”
helyzetével is. Ez utóbbi van egyébként fôleg veszélyben, ugyanis a
médiapiac hirdetési bevélek iránti
kitettsége erôsödik, és ez gyengíti a
függetlenségi faktort, árt az adott
médium tartalmi minôségének, ezáltal
pedig az irányában jelentkezô érdeklôdésnek. Fôleg az online megjelenések
– ahol a tartalomért ma még jellemzô
módon nem fizet az olvasó – függnek

a mindenkori hirdetôiktôl… Ebbôl a
szempontból a sajtótermékek némileg
kedvezôbb helyzetben vannak, ugyanis a lapokat megveszik az olvasók,
pénzt adnak érte, tehát a kiadónak
ebbôl is származik – ha csökkenô
mértékben is – bevétele.
„A sajtó függetlensége a nemet
tudni mondás képessége” – fogalmazott Szabó György, amiben tökéletesen igaza van, ám ezzel együtt a kiadóknak elô kell teremteni az elôállításhoz, mûködtetéshez szükséges
anyagi forrásokat.
És nyilván abban is igaza van az
elôadónak, hogy jelenleg az információ nem minôsül „termelôeszköznek”,
pedig igazából az, és meg kell fizetni
az azt „elôállító, biztosító” embert,
ezért aztán nem elkerülhetô, hogy a
tartalomért, az információért elôbbutóbb fizetni kelljen, bármilyen médiumról is legyen szó. (Megjegyezném,
hogy amennyiben ez bekövetkezik,
esetleg kicsit javulhat a nyomtatott
termékek piaci helyzete, mivel a
maguk materiális valójában kézzel
foghatók. Persze, nagy kérdés az
online tartalomért elkért ár. A
napilapok azonban nagy valószínûséggel – a hírek, események, történések iránti felgyorsult információigény
miatt – vesztesei lesznek ennek a piaci
átrendezôdésnek – a fôszerk.)
Az elôadásból az is kiderült, hogy a
hazai médiapiac hirdetési bevétele a
GDP-hez viszonyítva jóval kevesebb –
alig hatoda –, mint a fejlett országoké,
illetve még a kelet-közép-európai
régiót tekintve is igen hátul kullog,
ráadásul további csökkenése várható.
„A megoldást az jelentené, hogy az
embereknek több pénzük legyen, akkor
költenének, és akkor a cégek értelmét
látnák, hogy hirdessenek. 2005-ben
még a Visegrádi országok között az
élen álltunk az egy fôre jutó GDP
tekintetében… A magyar értelmiség
felelôssége, hogy ezt az országot
visszahozzuk a fejlôdés pályájára” –
mondta Szabó György.
A lappiacról szólva elmondta, hogy
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Mégis merre tart a médiapiac?
jelenleg évente mintegy 10 százalékkal csökken a lapmennyiség Magyarországon, és a médiát sújtó különféle
különadók – például a reklámadó vagy
az esetleges internetadó – megjelenése
teljesen ellehetetleníti a helyzetet. Ma
nagyjából 300 milliárd forintos a
médiapiac, nyereségtartalma azonban
alig éri el a 6-7 milliárdot, és ez az
összeg szinte pontosan megegyezik a
kirótt különadók mértékével.
Márpedig, ha nincs nyereség, nincs
mibôl fejleszteni sem… És nem
hagyott kétséget afelôl sem, hogy a
megmaradó orgánumok esetében az
adóterhek növekedése „begyûrûzik a
kiadói költségekbe, és ilyen módon
árlenyomó hatással van például a
nyomda-, illetve papírköltségekre”
(sic!). Majd így folytatta: „A trendek
szerint a médiacégek árbevételei
egyébként is csökkenni fognak, a
hagyományos lapkiadók – sajnos –
minden bizonnyal meg fognak szûnni,
és nemcsak Magyarországon. A sajtótermékek esetében a napilapok vannak
a legnagyobb nyomás alatt, és akár
pár éven belül egyik pillanatról a
másikra történô bedôlések várhatók.
Hazánkban legalacsonyabb ma is az
egy fôre esô napilapok száma, és
véleményem szerint már a következô
választásokat több napilap nem fogja
megélni… A magazinok esetében
némileg más a helyzet: fognak megmaradni magazinok, de jóval kevesebb
címszámban, azaz egy-egy tematikában nem lesz ötféle magazin, hanem
csupán egy, legfeljebb kettô”.
Szóval, cseppet sem túloztam
beszámolóm elején, amikor azt írtam,
semmi jóval nem biztatott Szabó
György. De meglehet, hogy némileg
pesszimistábban látja a helyzetet –
legalábbis, ami a nyomdatermékeket
illeti –, mint amilyen valójában…
A következô elôadás, amelyet
Török Diana tartott, és amiben annak
ellenére, hogy sok azonos tény és
tapasztalat hangzott el, is erre enged
következtetni. ➧
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Helyünk a reklámpiacon
Török Diana fôszerkesztô
(Médiapiac.com)

Ahogy az elôzô beszámolóm
végén említettem, Török Diana
elôadása – annak ellenére, hogy sok
mindenben egyet értett az elôzô
elôadásban elhangzott negatív
tendenciákat illetôen – mégis inkább
azt támasztotta alá, hogy a nyomdaiparnak továbbra is van helye – akár
meghatározó mértékben is – a reklámpiacon. Ehhez azonban elôször is
fel kell hagynia azzal, hogy „magával
szemben negatív percepciókat keltsen, mert azt nem szereti a piac,
kizárólag azt lehet elérni vele, hogy
szánalmat ébreszt. De egy megrendelô nem ezt akarja érezni, hanem
erôt és magabiztosságot, hitet és
meggyôzôerôt abban, amit kínálnak
neki” (sic!).
Ne keseregjen, ne panaszkodjon
tehát a nyomdaipar, hanem arra
fókuszáljon, amiben jó, ami az
erôssége, amiben a digitális világgal

termegkft@t-online.hu
10

szemben meghatározó elônyt képvisel, és ezt folyamatosan hangoztassa,
tudatosítsa, erôsítse a piaca felé.
Török Diana megrendelôkkel folytatott beszélgetései során egyértelmûen bizonyosságot nyert egyébként,
hogy többségük – úgy tûnik – ma
már újra tisztában van vele, és
elismeri a nyomtatott termékek
értékét, reklámkommunikációban
betöltött helyét, szerepét, fontosságát,
még akkor is, ha és természetesen
valamennyi médiumot egyaránt
használja. És az is tény, hogy hiába
mondják, hogy jelentôsen növekszik
a digitális reklámpiac – a tavalyi
évben 39 milliárd forintot tett ki –,
ennek döntô többségét azonban a
Google és Facebook adja, a közvetlen
digitális reklámköltés nagyjából 5,5
milliárd forint körül mozog. Ez pedig
egyáltalán nem sok, és semmi nem
utal arra, hogy növekedni fog…
A nyomdaipar szempontjából releváns megrendelôi kör is egyre inkább
kezdi felismerni, hogy az online
reklámok igen sok esetben messze
alulteljesítenek a nyomtatottakhoz
képest, és alkalmasint meglehetôsen
behatárolt és fogyasztói szempontból
alacsonynak minôsülô az ilyen
formán elérhetô célcsoport, például a
fiatalok.
A magam részérôl vonatkozó példának említhetném azt is, hogy
PRINTinfóként naponta minimum öt
Viagra, és legalább ennyi májelégte-

lenséget megszüntetô online reklámot
kapok… És biztos vagyok benne,
hogy önöket is, mint cégeket, bombázzák e-mailen keresztül mellnagyobbítást vagy éppen rágcsálóirtást
kínáló szolgáltatással, és akkor is, ha
rendelkeznek spam elleni védelemmel… Szóval – ahogy Török Diana is
megfogalmazta elôadása során – tény,
hogy a digitális reklámok körül nagyon sok a kérdôjel.
Továbbá azt is szeretném a magam
részérôl megjegyezni – régi vesszôparipám –, hogy az internet, a digitális platform jószerint teljes mértékben
alkalmatlan, de legalábbis esetlegesen és csak kiszámíthatatlanul alkalmas új üzleti kapcsolatok létrehozására, új termékre, szolgáltatásra, vagy
éppen akcióra történô széles körû
figyelemfelhívásra, vagy éppen az
addig ismeretlennek minôsülô információ megismertetésére, avagy
megszerzésére. És ennek nincs más
oka, mint az, hogy amirôl nem tudok,
arra nem tudok rákeresni sem; akit
nem ismerek, azt nem tudom megszólítani sem. Ahhoz, hogy egyáltalán a kommunikáció lehetôsége
létrejöjjön, azaz a primer kapcsolatfelvételben – szerintem – kiválthatatlan szerepe van a nyomtatott termékeknek, mondhatni alapvetô feltételt
jelentenek. Gondoljanak akár egy
egyszerû szórólapra, akár a törzsvásárlói kártyákra, akár az újságokban
megjelenô reklámokra, akár az

www.aranyozas.hu
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óriásplakátokra, city light poszterekre: ezek az elsô
impulzusok, benyomások keltésének eszközei. Ha jók és
hatásosak, akkor ennek eredményeként létrejön, létre
jöhet valamifajta olyan kapcsolat – rákeresés a neten,
törzsvásárlói kártya kitöltése, regisztrálás itt, ott, amott
stb. –, amelynek fenntartásához, ápolásához viszont már
alkalmasint a digitális csatornák jelentik a hatásosabb
eszközt, és ekkor már vitathatatlanul jelentôs reklámlehetôségeket is magukban hordoznak.
Mindenesetre, és hála istennek – derült ki Török
Diana elôadásából is –, messze nem kell búcsút vennie a
nyomtatott termékeknek a reklámpiactól, sôt némileg
javuló tendencia is tapasztalható.
Ám az is kétségtelen – hívta fel a jelenlévôk figyelmét
az elôadó –, hogy a megrendelôi kört, a piacot edukálni
kell. Ez azt is jelenti, hogy proaktív módon ötletekkel, a
technológia kínálta új lehetôségekkel kell megismertetni
ôket – ahogy Török Diana fogalmazott: „nem elég
innovatívnak lenni, annak is kell látszani” –, amelyek
megláttatják velük a printben lévô olyan egyedülálló
lehetôségeket, megoldásokat és szuggesztív hatásokat,
amelyek egyrészt mással nem megvalósíthatók, másrészt
hozzájárulnak a saját piacukon elfoglalt helyük erôsítéséhez, növeléséhez.
Ennek egyik remek példája egyébként a megrendelôi
kör számára rendszerességgel kiküldött nemzetközi Print
Power magazin, amely a szövetség gondozásában magyarul is megjelenik, és amelynek célja, hogy – tanulmányok, kutatások, megrendelôk által megfogalmazott
tapasztalatok, illetve egy-egy új technológiai lehetôség
bemutatásával – a nyomtatott termékek erejére hívja fel a
nyomdaipar meglévô és potenciális partnereinek figyelmét. A legutóbbi szám elején például egy (nyomtatott)
tükör található, amelyben mindenki azt láthatja meg, ami
számára a legfontosabb: önmagát.
Oszlassuk el tehát a magunkról sugárzott negatív
percepciót, hajrá, azért van elôre, kétségtelen, nem
teljesen arra és akként, ahogy eddig – foglalhatnám
össze Török Diana mondandójának lényegét. ➧

Normák, értékek szerepe
a gazdaságban, és ennek
iparági aktualitásai
Boros Péter vezérigazgató (Béflex Zrt.)
Nos, az e témában elhangzott elôadást lapunk
következô (295.) számában ismertetjük. Tesszük
ezt azért, mert a felvetett témák – felelôs piaci
magatartás, vállalási árak, minimálár, felelôsségvállalás, etikus üzleti magatartás, farkastörvények stb. – „több misét is megérnek”. Pontosabban: szeretnénk az iparág néhány további szereplôjének véleményét is kikérni, és egyúttal azt is
megosztani önökkel.
Amennyiben a témához önnek is lenne
hozzáfûznivalója, ne habozzon, írja meg
nekünk a printinfo@t-online.hu e-mail címre.
Elôre is köszönjük – a fôszerk.
A következô lapszámban természetesen
beszámolunk a Menedzserkonferencia délután
elhangzott további négy elôadásáról is. ■
Ilona

Hengerstanc, kasírozó, flexógép gyártása
Hengerszabályzás, szervizelés, javítás

Várvédô

Mindez egy helyen – a gyártónál!
Leányvár, Bécsi úti ipartelep, t.: 06-20/9520-417, e-mail: varvedo@t-online.hu
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Ha innen nézem, sokan, ha onnan, kevesen

Zöld díj – 2014

2011-ben került elsô alkalommal
átadásra a „Zöld díj”, amelyet a
Nyomdavilág alapítói és prominensei –
professzor dr. Endrédy Ildikó, dr. Schulz
Péter és Szilágyi Tamás – hoztak létre.
Ez az elismerés azt hivatott tanúsítani,
hogy a meglehetôsen szigorú
kritériumoknak megfelelve, az adott
nyomdaipari céget környezettudatos
gondolkodás, a környezetvédelem
területén végzett kiemelkedô technológiai, valamint környezet-központú
vállalatirányítási tevékenység, illetve az
ágazat környezettudatosságának fejlesztése területén végzett tudatformáló,
példamutató eredmények jellemzik. Az
ünnepélyes díjátadóra ezúttal a Papír- és
Nyomdaipari Mûszaki Egyesület által
szervezett programhoz kapcsolódva,
2014. október 30-án, Gyôrben került sor.
Az idén 17 cég lett „Zöld”. Ha onnan
nézzük e számot, hogy kezdetben
mindössze hat cég pályázott a díjra,
akkor impozáns a fejlôdés. De, ha onnan
nézzük, hogy hány nyomdaipari cég
mûködik ma Magyarországon, akkor
bizony – finoman fogalmazva is – nem
valami magas ez a szám… Pedig…
Például nincs nevezési díj, a nyomdáknak kvázi egy fillérjükbe sem kerül a
megmérettetés. Különösebb „macerával”
sem jár a beadandó pályázati dokumentáció elkészítése, hiszen az internetrôl
letölthetô egy pályázati útmutató. És, ha
valaki mégsem boldogulna, a pályázatot
kiírók szívesen segítenek a dokumentáció elkészítésében, mint ahogy abban
is, hogy miként válhat az adott cég még
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környezettudatosabbá. Nem elôfeltétel,
hogy akár környezetközpontú (ISO
14000), akár minôségirányítási rendszertanúsítvánnyal (ISO 9001) rendelkezzen
a pályázó, ám kétségtelen: az értékelésnél ezek pontot érnek.
Amikor a relatív kis számú pályázó
kapcsán faggattam dr. Schulz Pétert,
elmondta: számtalan esetben tapasztalják, hogy a nyomdák meglehetôsen
szigorúnak tartják a kritériumrendszert.
„Megijednek” attól, hogy esetleg nem
felelnek meg annak, vagy nem olyan
mértékben – például ötcsillagosan –,
ahogy az „hozzájuk méltó lenne”, miként
azt vélt vagy valós szakmai presztízsük
és megítélésük megkövetelné. Inkább
nem teszik ki magukat egy esetleges
kudarcnak…
Mindazonáltal, egyáltalán nem
teljesíthetetlen megfelelni azoknak a
nagyon is objektív és egzakt elvárásoknak, amelyek a GPwA pályázatot jellemzik. Ezt az is jól mutatja, hogy például a
díjazott nyomdák között igen sokféle
profilú, nagyságú és felkészültségû cég
található… Olyan nyomda is van
közöttük, amely nem „megbántódott”,
amikor elsô alkalommal nem érte el a
maximumot, hanem évrôl évre javítva
környezetvédelmi megfelelôségén, ma
már ötcsillagos minôsítésû „Zöld Nyomdává” vált. És az is jellemzô, hogy
mindazon cégek, amelyek egyszer már
elnyerték a minôsítést, újra és újra
indulnak a pályázaton, mert nemcsak az
erkölcsi értékét, hanem gyakorlati hasznát is megtapasztalták.

Az elmúlt évekhez hasonlatosan a
konferencia ezúttal is professzor dr.
Patkó Istvánnak, az Óbudai Egyetem
dékánjának rövid köszöntôjével
kezdôdött, amelyben egyebek mellett
arra hívta fel a figyelmet, hogy napjainkra a környezet védelme kiemelt fontosságúvá vált. És ez különösen igaz Európa
nyugati felére, így amennyiben a hazai
nyomdaipar szeretne erre nyitni, akkor
mindenképpen deklarálnia kell, hogy
„zöld”. „De – folytatta a dékán – egyébként is tiszteletet érdemelnek mindazok,
akik tesznek is azért, hogy környezetünket megóvjuk az unokáink számára.”
Ezt követôen kerültek sorra az elôadások. Elsôként Szebellédi István, az STI
Petôfi Nyomda környezetvédelmi vezetôje tartotta meg elôadását, mégpedig
arról, hogy mit is tesz a cég a fenntarthatóság, a környezetvédelem érdekében.
Túl a társadalmi felelôsségvállaláson,
amelyet a környezettudatos magatartás és
hozzáállás is bizonyít, mind a
telephelyet, mind a technológiát, mind
pedig a telephelyen kívüli aktivitást
illetôen, konkrét üzleti elônyt is jelent
„zöldnek” lenni. Például az STI Petôfi
Nyomda egyik igen jelentôs
megrendelôje egy-egy munka
pályáztatásakor még arra is kíváncsi,
hogy mekkora a pályázó nyomda CO2lábnyoma, és ha nem elég kicsi, akkor
egészen biztosan nem adja neki a
megrendelést…
A következô elôadó dr. Schulz Péter, a
GPwA projektvezetôje, a Nyomdavilág
felelôs szerkesztôje, a P&E Kft. mûszaki
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során használt oldószereket lehet
regenerálni, ezzel is hozzájárulva a
környezet védelméhez. A berendezés
egyébként nem kerül sokba, és alig 4-5
hónap alatt – még egy kis ofszetnyomda esetében is – kitermeli az árát.
Ezt követôen ismét dr. Schulz Péter
vette át a szót, és röviden beszélt
magáról a GPwA pályázatról, amelyen idén 17 cég vett részt, és kapta
meg a „Zöld díjat”. Az errôl szóló
oklevelet Schuck Istvántól, a GPwA
zsûrijének elnökétôl, a ProsystemSIKO cégek tulajdonos-ügyvezetôjétôl vehettek át a kitüntetett cégek
képviselôi. A díjazottak tanúsító
oklevelet, logót és egy évre szóló
logóhasználati jogot kaptak, és felkerültek a GPwA regiszterébe, amely a
www.p-e.hu honlapon hozzáférhetô
nyilvános jegyzék.
Különdíjak is átadásra kerültek: az
X-Rite Pantone képviseletében Sütô
Lajos, a Ricohtól pedig Mühl Balázs
adott át egy-egy ajándékot a Dürer
Nyomda, illetve a Közlönynyomda
képviselôjének.

Természetesen 2015-ben is kiírásra
kerül a Zöld Díj pályázat.
Végezetül pedig álljon itt azon 17
cég neve, amelyek 2014-ben elnyerték Az Év Zöld Nyomdája, vagy Az
Év Zöld Papírkereskedôje címet.
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igazgatója volt, és elôadásában a
„zöldre mosással”, ezzel a – joggal –
piszkosnak mondható témával
foglalkozott. Dr. Schulz Péter – mint
a környezetvédelem és környezettudatosság elhivatottja – nem kis
felháborodással szólt például arról,
hogy milyen nemtelen és gusztustalan
hadjárat tapasztalható a papír környezetkárosító voltának bizonygatására.
Külön weboldalak is léteznek,
amelyeken hamis információkkal –
például a papírgyártás miatt vágják ki
az esôerdôket – tömik az odalátogatók fejét. „Nem elég sokszor
beszélünk arról, hogy a papír-, illetve
nyomdaipar tiszta és környezetbarát.
Ahol, és ahogy csak lehet, tudatosítani kell az emberek gondolkodásában e tényt” – hangsúlyozta.
Tulajdonképpen a „Zöld díj” is ezt
szolgálja – teszem hozzá én.
A környezetvédelmi mini konferencia következô elôadásában, amelyet Ballok Attila, a Novia Kft. értékesítési vezetôje tartott, olyan berendezésekkel ismerkedhettek meg a
jelenlévôk, amelyekkel a nyomtatás
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Az Év Zöld Nyomdája:
ANY Biztonsági Nyomda 5*
Color Pack 5*
Dürer Nyomda 5*
Folprint Zöldnyomda 5*
Gelbert ECO Print 5*
Keskeny és Társai 2001 5*
M. Közlöny Lap- és Könyvkiadó 4*
Pátria Nyomda 4*
Pénzjegynyomda 4*
Prime Rate 4*
Raszter Nyomda 3*
Reálszisztéma Dabasi Nyomda 5*
STI Petôfi Nyomda 5*
Zrínyi Nyomda 5*
Az Év Zöld Papírkereskedôje:
Antalis Hungary 5*
Europapier Budapest 4*
Papyrus Hungária 5*
Ilona

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

Térjen be hozzánk!
Ragibolt: 1134 Budapest, Apály utca 2/c
Nyitva tartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között
Gyorsabbak, pontosabbak,
nagyobb kapacitásúak lettünk!
Gyôzôdjön meg róla!
Magyarország élvonalában álló,
uniós csúcstechnológiával rendelkezünk
(lézervágó, késhajlító CNC-gépek 12–100 mm-ig)
➢ karton, hullámkarton, kartonplast, mûanyag
➢ hab vagy egyedi anyagokhoz – minden, ami stancolható

Hosszú távú megoldás:

STANCFORMA Kft.

20 éve a megbízható, innovatív partner
Tatabánya, Fürdô u. 55., www.stancforma.hu
Telefon: 34/510-622, 34/305-900, fax: 34/300-063
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Egy tip-top nyomda Mosonmagyaróváron

Monocopy
A mosonmagyaróvári Monocopy azon kevés számú
nyomdához tartozik, amelyek alig érezték meg a válság
negatív hatásait, sôt fejlesztésre is „futotta és futja”
nekik. Az idén költöztek például új, saját tulajdonú,
mintegy 700 négyzetméteres modern telephelyre, és
egyúttal állítottak üzembe a meglévô géppark mellé egy
négywerkes, B2-es Heidelberg nyomógépet. Az 1992ben családi vállalkozásként induló cégben ma már 16
fô dolgozik, és a grafikai elôkészítéstôl a kötészetig a
teljes gyártási folyamatra házon belül felkészültek.
Csupán a keménytáblás kötészet még nem megoldott: e
téren alvállalkozói segítséget vesznek igénybe, de
reményeik szerint már nem sokáig…
Az alapító tulajdonosok ma is dolgoznak a cégben:
Fodor István a termelésben, Fodorné Korner Éva
pedig a kezdetek óta a vállalkozást vezeti. Ám egyre
inkább szeretné az operatív feladatok mellett a cég
irányítását is átadni az új generációnak, azaz
lányának, Fodor Katalinnak.
A két hölggyel beszélgettem.

● Kívül-belül, azaz a látványt és a
technológiai felkészültséget illetôen is
nagyon rendben lévô – mondhatni: tiptop – a Monocopy Nyomda: vadonatúj
épület optimális beosztással és igényesen kialakított belsô terekkel, amelybe
beleértem az üzemi területet is. A
gyártási folyamatot tekintve pedig
komplett grafikai stúdióval rendelkeznek, a nyomólemezek CtP-n készülnek,
az ofszetnyomtatásra
Heidelberg-gépek állnak
rendelkezésre, ugyanakkor
felkészültek digitális
nyomtatásra is, és
kötészetileg is meglehetôsen széles a spektrum, sôt
stancolni és fóliázni is
tudnak. Miért gondolta
úgy, hogy eljött az ideje a
generációváltásnak?
Elfáradt, vagy inkább az
motiválja, hogy teret adjon
az ifjúságnak?
K. É. – Tulajdonképpen: isis. 22 évvel ezelôtt mindenféle szakmai elôképzettség
nélkül csöppentem, csöppen-

14

tünk bele a nyomdaiparba, s bizony tény, hogy nem kevés energiát és tanulást igényelt, hogy a
kezdetben három fôt foglalkoztató, „egyromayoros” kisnyomdából
eljussunk idáig, ahol most tartunk.
És persze, az is igaz, hogy Kata
lányom immáron tíz éve dolgozik a
cégnél: a KMF elvégzését követôen
párjával, Balázzsal – aki szintén nyom-

dász – erôsítik a Monocopy csapatát.
Mindkettôjükben megvan a szakmai
tudás, mára már a tapasztalat is, hogy
átvegyék, és érdemben vigyék tovább a
családi vállalkozást. És ami még nagyon
fontos: nemcsak racionális érvek szólnak
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mellettük, hanem mindkettôjüknek
„szívügye” is a nyomda sorsa, létezése.
● Azt mondta, mindenféle szakmai
elôképzettség nélkül csöppent a nyomdaiparba… Miért pont egy nyomdát
alapítottak?
K. É. – Akkori munkahelyemen, a
Mofém gyárban volt egy sokszorosító
üzem, amelyben a fénymásológépek
elterjedésével a Romayor gép kihasználatlanná vált. Ez adta az ötletet, és az
egyik, a gépet ismerô munkatársammal
vállalkozásba kezdtünk. De visszatérve a
kezdetekhez: az pontosan érzékelhetô volt
– ne feledjük: 1992-t írunk! –, hogy az
átalakuló társadalmi és gazdasági közegben, a szabad vállalkozások indulásának
korában elképesztô igény mutatkozik a
különféle nyomdatermékek iránt is. És
nem csalódtunk: 1994-ben – kisnyomdaként szerintem elsôként – már egy vadonatúj, igaz egywerkes és B3-as Heidelberg nyomógépet állítottunk üzembe,
amit rövid idôn belül követett egy ugyancsak B3-as, de már kétwerkes, majd
pedig egy négywerkes gép, és közben
folyamatosan fejlesztettük az elôkészítést
és a kötészetet is. Gyakorlatilag a megtermelt nyereség túlnyomó részét mindig
visszaforgattuk a cégbe. Valahol persze
kénytelenek is voltunk a lehetôségeinken
belül a legmodernebb technológiákat
alkalmazni, mert ezek kvázi képesek
voltak kompenzálni a szakmai tudás
hiányosságait, ugyanis itt a környéken
nem igen volt szakember, akit alkalmazni lehetett volna. Innen-onnan, ettôlattól tanultuk, szereztük meg a szükséges szakmai információkat és tudást.
● Egyáltalán volt, van másik nyomda
Mosonmagyaróváron?
K. É. – A 2000-es évek elején indult
egy új vállalkozás hasonló profillal,
azonban néhány év után a nyomdai
üzletágat leépítették, és jelenleg fôként
grafikai tervezési és digitális nyomtatási
feladatokat látnak el, így a városban
klasszikus nyomdai szolgáltatást csak mi
nyújtunk.
● Azért ez nem kis helyzeti elôny…
K. É. – Nem állítom, hogy nem jelent
elônyt, de ugyanakkor hátránnyal is jár,
hiszen – hogy mást ne említsek – saját
magunknak kellett mindent megoldani,

mert helyben nem számíthattunk senki
segítségére vagy egy esetleges együttmûködésre. Az utóbbi években e téren is
javultak a lehetôségeink, mert néhány
gyôri nyomdával sikerült szakmai és
kereskedelmi kapcsolatot kialakítani.
● Gondolom, mindenféle nyomdaterméket gyártanak, amivel csak megkeresik önöket.
K. É. – Nem is lehetne másként,
hiszen a megrendelôi körünknek – amelyet jellemzôen a környék vállalkozásai
alkotnak – mind a fajlagos mennyiséget,
mind a termékféleségeket tekintve igen
sokféle az igénye. A könyvtôl a szórólapon át a termékkatalógusig, vagy éppen
a helyi újságig, de említhetném akár a
névjegyet is, mindenféle nyomdaterméket gyártunk.
● Egészen az idei év elejéig deklaráltan B3-as nyomda volt a Monocopy.
Mi volt az oka, hogy B2-essé avanzsálódtak?
K. É. – Már egy ideje elképesztô
módon kinôttük a telephelyünket, jószerint egy gombostût sem lehetett volna
már leejteni ott, így pályázati forrás
igénybevételével belevágtunk egy úgynevezett „barnamezôs” beruházásba. Ez
azt jelentette, hogy egy közmûvel
rendelkezô telket vettünk a várostól,
ahol aztán felépítettük az új nyomdát.
Közben az is gondot jelentett, hogy a
helyi, mintegy 20 ezer példányban
megjelenô újságot az egyre rövidebb
határidôk miatt csak jelentôs erôfeszítések mellett tudtuk legyártani a meglévô
B3-as gépparkkal. Viszont, ha már
költözünk, akkor helyünk is lesz egy B2es gépnek, így született tehát a döntés a
beszerzése mellett. Az anyagi lehetôségeinket átgondolva azonban arra jutottunk, hogy jó minôségû, de használt
gépet kell vennünk. Végül is Kata lányom párja, Balázs bukkant rá a használt
gépek forgalmazásával foglalkozó Polytek cégre, és felvéve velük a kapcsolatot,
sikerült is rajtuk keresztül egy teljesen
hibátlan és újszerû négywerkes, B2-es
Heidelberg gépet szereznünk. Ráadásul
a Polytek abban is igen nagy segítségünkre volt, hogy a nyomda idôközben
aktuálissá vált költöztetését lebonyolítsa,
méghozzá megfizethetô áron. ➧
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● Ezzel a géppel azonban
nem kicsit növekedett meg a
kapacitásuk… Lesz rá elegendô munka?
F. K. – Eddig meglehetôsen szerencsés helyzetben voltunk, ugyanis mindig
volt elegendô megrendelése a nyomdának, és anélkül, hogy külön energiát
kellett volna szánni az értékesítésre, új
piacok felkutatására. Ezen most nyilván
változtatni kell… Vannak elképzeléseink, hogy hogyan és merre.
K. É. – Az idén bevezettük a Scroll
vállalatirányítási rendszert is, ami a
megnövekedett kapacitás, és a várhatóan
megnövekvô megrendelésállomány miatt
is nagy segítséget jelent a munkák
átláthatóságában, követhetôségében.
Eljutottunk odáig, hogy már nem lehet
„hagyományos” módon, azaz mindent
fejben tartva irányítani, vezetni a céget,
szervezni a gyártást.
● Ha nem titok, elárulják, miben
látnak új piaci lehetôségeket, merrôl
várják a „növekvô megrendelésállományt”?
F. K. – Az egyik ilyen szegmens a
könyvgyártás, mégpedig a keménytáblás
könyvgyártás, abból is a kis példányszámú. Egyelôre ugyan kötészetileg nem
vagyunk felkészülve rá, de – remélhetôleg – nem sokára már igen. A piac felôl
pedig egyrészt tapasztalok ez iránt egy
növekvô igényt, másrészt megvannak a
terveink, hogy hogyan lehetne ezt
tovább fokozni, még inkább felkelteni. A
másik irányt az export jelenti. Jelenleg
10-15 százalék között mozog az exporthányadunk, és mindezt jelentôsebb
marketingtevékenység nélkül értük el,
azt gondolom, ezen a téren is van még
mit tennünk. ■

Szokványos és nem szokványos feladatokra

Printmanager
és a kézmûvesség
Helmle Jánosnak több mint húsz évig
saját nyomdája volt, amit – „köszönhetôen” elsôsorban a gépbeszerzésekhez
svájci frankban felvett hitel „árfolyamelszállásának” – 2011 végére elbukott.
A történettel ô maga „coming outolt”
egy Vándorgyûlésen, de nem azért,
hogy sajnáltassa magát, hanem azért,
hogy saját példáján keresztül
megmutassa: fel lehet állni a padlóról,
bármennyire is úgy érzi az ember, hogy
itt a vég. 2012 elején beindította új
vállalkozását, a Printmanagert, amely
leginkább egy nyomdaipari brókercégre
hasonlít: megrendeléseket szerez, majd
legyártatja valamely nyomdánál,
papírfeldolgozónál stb. Ám annál azért
mégis jóval több. Több, mert nem
pusztán kihelyezi, átfuttatja egy-egy
nyomda- vagy csomagolóipari termék elkészítését, hanem amolyan
tanácsadóként is segít a megrendelônek. Hogyan lehetne még
inkább optimalizálni a gyártást, vagy milyen új technikai,
technológia lehetôségek vannak, amelyekkel tovább lehet emelni
adott termék értékét, vagy megoldja a nem éppen szokványos –
például strasszok ragasztása képeslapokra –, vagy éppen szokványos – mappák „fülezése” – feladatokat.
Szóval, egy bonyolító cégrôl és egy bonyolító emberrôl beszélhetünk, és adott esetben mégis sokkal egyszerûbbé válik egy nyomdaterméknek akár a teljes, akár csak az egyes gyártási fázisát illetôen
az elkészítése, elkészíttetése. Nyár közepe óta pedig különösen
felkészült lett olyan feladatok elvégzésére, amelyek valamilyen
oknál fogva igénylik a kézmûvességet.
Helmle Jánost ugyanis felkérték a Kézmû Nonprofit Kft. egri
egységének munkaszervezésére. Ennek kapcsán beszélgettünk.

Ilona

mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô
+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662
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kiemelt áron vásárol
nyomdai papírhulladékot!
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voltak ugyanis teljesen elégedettek sem
az addigi irányítással, sem a munkaellátottsággal. Arra gondoltak, hogy
kvázi szakosodjon a nyomdaiparra a
foglalkoztató, mert nagyon is nagy
szükség lenne, hogy valaki határozottabban, erôteljesebben, gyakorlatiasan
vigye a csapatot, és sok munkát is
tudjon szerezni. Márciusban együttmûködési szerzôdést írtunk alá, és – hála
istennek – elég jól alakult az elmúlt fél
évünk.

● Hû, ez azért nagyon „politikásan”
hangzik…
– Tudom, de nem nagyon van rá jobb
kifejezés, ugyanis ebbe az egységbe az
emberek egy jelentôs része jelentkezik,
hogy szeretne itt dolgozni, mert akkor
esélye nyílhat késôbb valami „rendes”
munkakörben elhelyezkedni. Ennél
fogva más, sokkal motiváltabbak: akarnak és szeretnek is dolgozni. Vannak
megváltozott munkaképességû dolgozóink is, de az akarással és hozzáállással náluk sincs gond, és a rájuk
bízott feladatokat is hibátlanul végzik.

● Milyen jellegû munkákra vannak
felkészülve?
– Úgy fogalmaznék, hogy minden
olyan feladat elvégzésére, amelyhez
kézzel történô munkavégzés szükségeltetik. Ez lehet teljesen szokványos –
összehordás, hajtogatás, doboz vagy éppen fülek ragasztása, csomagolás stb. –,
illetve különleges termékeknél – például
speciális hajtású dobozok, mappák stb. –
felmerülô, és csak kézzel végezhetô
részfeladatok. Legutóbb például strasszkövet ragasztottunk egy üdvözlôkártya
virágjának a közepére… Millió olyan
munkafázis adódhat a nyomdaipari
termékek elôállításánál is, amelyet nem
érdemes, vagy egyáltalán nem is lehet
automatizálni, vagy azért, mert az
alacsony példányszám miatt nem éri
meg, vagy éppen hiába nagy a példányszám, de specialitása okán nagy valószínûséggel többször nem fordul elô.

● Hogyan jött a felkérés?
– Egy étlap speciális, bôrrel történô
kézi eldolgozásához kerestem megoldást, amikor rábukkantam a Kézmû
Nonprofit Kft.-re, ahol többszáz fôt
foglalkoztatnak a bôrüzemben, ami
azért is volt nagyon lényeges, mert
emiatt a viszonylag nagy példányszámot is elfogadható határidôn belül
tudták elkészíteni. Azután folytatódott
egyfajta munkakapcsolat, mígnem
egyszer azzal állt elô a Kézmû, hogy
mi lenne, ha felvállalnám egy egri
foglalkoztató munkaellátását. Nem

● Nem megkérdôjelezhetô, hogy a
nyomdáknak rendszeresen szükségük
van/lehet ilyen típusú feladatok
elvégzéséhez egy kézmûves foglalkoztatóra. De akárhonnan is nézzük, a
hazai nyomdaipar meglehetôsen

Céginfo

● Ez amolyan szociáis foglalkoztató?
– Tulajdonképpen igen is, meg nem
is: a Kézmû Nonprofit Kft. valóban a
hazai szociális foglalkoztatók egyfajta
csúcsszervezete, országosan mintegy
6400 fôt foglalkoztat, és ezeknek az
embereknek egy része megváltozott
munkaképességû. Ám az egri egységben dolgozók jellemzôen reintegrációra
várók, azaz olyan emberek, akiknél az
elsôdleges cél, hogy újra visszajussanak a nyílt munkaerôpiacra.

fôvároscentrikus, és ehhez
képest Eger nem a szomszédban
van, ráadásul nem kevés
hasonló profilú üzem kínál
Budapesten vagy környékén
ilyen jellegû szolgáltatást…
– Azt gondolom, hogy az a tény,
hogy több mint húsz évig volt saját
nyomdám, és azóta is a nyomdaipar
kötelékében dolgozom, egyfajta garanciát is jelent arra nézve, hogy ha egy
munkát elvállalunk, akkor szakmai
mélységében is értünk hozzá, és
kifogástalanul végezzük el. Ez mindenképpen biztonságot, nyugalmat jelent,
jelenthet annak a nyomdának, amelyik
ránk bízza a feladatot. Természetesen
azt is tudom, hogy még ott van az árak,
a határidôk, illetve a szállítás kérdése
is. Ahogy korábban említettem, az egri
egységben közel száz fô dolgozik, és ez
igen nagyfokú hatékonyságot és termelékenységet eredményez. És logisztikailag is fel vagyunk készülve: ha kell,
hozzuk-visszük az anyagot. Éppen
most kezdtünk lízingelni egy 3,5 tonnás
új Ducatót a szállításhoz, és messzemenôkig tudunk igazodni – akár kora reggeli, akár késô esti idôpontról legyen
szó – a nyomda ritmusához. A vállalási
áraink pedig – lévén nonprofit üzem –
nyilván kedvezôbbek, mint egy gazdasági vállalkozásnak.
Szóval, mi ott, Egerben, teljes mértékben felkészültek vagyunk minden
olyan feladat elvégzésére a nyomda-,
illetve csomagolóipar számára, amelyhez szorgos és ügyes kezek kellenek.
Arra is ügyelünk, hogy mindezt
kedvezô áron tegyük, és rugalmasan
igazodva a határidôkhöz. ■

Ilona

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
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Ha van koncepció és kreativitás, akkor van üzleti siker is

Canon – szélesformátumú nyomtatók
Az alapvetôen nyomtatással foglalkozók, valamint a grafikai
stúdiók, illetve a dekorációs területen dolgozók szempontjából
a Canon kínálatában a szélesformátumú nyomtatók, azon
belül az úgynevezett DGS (Display Graphics Systems), illetve
az LFP (Large Format Printing) berendezések is jelenthetnek
új piaci lehetôséget. A szélesformátum harmadik
termékcsoportja, a TDS (Technical Doku Systems) ebbôl
a szempontból némileg kilóg e sorból, ugyanis ezeket a
berendezéseket kifejezetten tervdokumentumok nyomtatására
fejlesztették ki, tehát ennek megfelelô az érdemi felhasználói
kör is: tervezôirodák, gyártók, Copyshop-ok, egyetemek stb.
Maradva az ágazat számára két érdekes termékkörnél, Lakos
Lászlóval, a Canon Hungária szélesformátumú nyomtatók
üzletágának vezetôjével arról beszélgettem, hogy mi is a
helyzet e téren egyrészt a hazai, másrészt az európai piacon,
illetve arról is, hogy „van-e és merre az elôre”.

● Kezdjük azzal, hogy mi a helyzet az
LFP, azaz a tipikusan vízbázisú,
szélesformátumú, beltéri nyomtatók
frontján?
– Nemzetközi szinten csökkenô piaci
felhasználás tapasztalható, ezen belül
egyedülállóan a Canon részaránya
növekszik, de ezzel együtt azt kell
mondanom, hogy nem egy perspektivikus szegmens. Ez nyilván annak is a
következménye, hogy mivel ezek a
berendezések nem jelentenek óriási
invesztíciót – az áruk nagyjából 500
ezertôl 3 millió forintig terjed –, bizonyos mértékben telítôdött a piac. A
visszaesés további tényezôje, hogy ezekhez a nyomtatókhoz speciális médiát,
hordozót kell használni, amelyek viszont
semmilyen más technológiához nem
alkalmasak. A solvent, illetve latex
nyomtatókkal szembeni minôségi elônyük pedig csökken: míg régebben
jószerint kizárólag vízbázisú nyomtatókkal lehetett magas nyomatminôséget
produkálni, addig mára már nem olyan
kardinális a különbség. Az viszont igaz,
hogy a vízbázisú nyomtatók még mindig
lényegesen környezetbarátabb technológiát jelentenek – ami a Canon üzletfilozófiájának szerves része –, de kétségtelen, hogy az oldószeresek is sokat javultak e téren. Az is tény, hogy a szolgáltatók nem tartják kifizetôdônek kétféle
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berendezés – egy beltéri és egy kültéri –
üzemben tartását, és ez Magyarországon
különösen jellemzô.
● Ez azért valahol érthetô is… Mi lesz
akkor most a Canon LFP berendezéseinek terén? Elkezdenek önök is
olyan berendezéseket gyártani és
kínálni, amelyek kül- és beltérre
egyaránt alkalmasak?
– Egyelôre egészen biztosan nem,
mert nem összeegyeztethetô a Canon
környezettudatosságával. Ám az LFP
nyomtatókat azért messze nem szabad
„leírni”, hiszen – hogy mást ne említsek
– olyan esetekben, amikor kevés idô áll
rendelkezésre egy-egy beltéri dekoráció
elkészítéséhez, akkor arra továbbra is a
vízbázisú nyomtatók a legalkalmasabbak: nagy sebességgel lehet velük nyomtatni, azonnal száradnak, és még mindig
ezek a berendezések produkálják a legmagasabb fotóminôséget.
● A másik nagy szegmens, amely az
ágazat számára izgalmas lehet, az UVtintás táblanyomtatók. Ezen a téren mi
a helyzet?
– Nos, ez talán egy kevésbé ismert
terület, legalábbis Magyarországon, és
tény, hogy a klasszikus nyomtatási
megközelítéshez képest némileg eltérô
szemléletet igényel. Az Arizona UV-

tintás nyomtatócsalád ugyanis gyakorlatilag bármilyen anyagra – fa, üveg, mûanyag stb. – tud közvetlenül nyomtatni.
Nagy elônyhöz juttatja a felhasználót,
hiszen – mind idôben, mind munkafolyamatban – megspórolja például a kasírozást. Kültérre és beltérre is alkalmas
nyomatokat lehet vele elôállítani. Ez a
technológia eljutott arra a szintre, hogy
nagyon-nagyon sok esetben ki tudja
váltani a tekercses ipari nyomtatókat. A
kis és közepes termelékenységû, A0-s
méretnél nagyobb UV-nyomtatók piacán
vezetô az Océ Arizona termékcsalád,
amely egyébként nem olyan régen érhetô
csak el a magyar piacon. Pontosabban:
viszonteladón keresztül forgalmazta egy
hazai cég, de más gyártók megoldásaival
egyetemben, így nem kapott elég figyelmet… 2011-tôl tudatosan elkezdtünk
fókuszálni erre a termékkörre, és 2013-ra
sikerült a magyar piacon is meghatározó
részesedést elérni. Ezzel együtt, én még
határozottan látok ebben további piaci
ûrt, és emiatt piaci lehetôséget!
● Kinek érdemes ebbe belevágni?
– Ez egy érdekes kérdés. Az imagePRESS színes, íves digitális nyomtatórendszerek 2006-os, de hazai viszonylat-

mastertan294 nov gmn

2014/11/12

15:26

nyes. Nos, az Arizonával ezekre az
utómunkálatokra nincs szükség,
hiszen rögtön a végleges hordozóra
lehet nyomtatni. Kétségtelen: kivágni,
körbevágni, és amennyiben szükséges,
lakkozni azért kell. További nagy
elônye ennek a nyomtatócsaládnak,
hogy míg a solvent nem tud fedôfehéret nyomtatni, addig az Arizona egy
rétegben is tökéletesen, és bármire! A
piaci fogadtatás visszaigazolt bennünket: a tavalyi évben öt digitális nyomda és két dekorációs cég is az Arizona
UV-nyomtatócsalád mellett tette le a
voksát.
● Hátránya?
– Az ára: nyilván drágább, mint a
klasszikus oldószeres nyomtatók. A
négyzetméterre vetített nyomatköltség
kedvezô – normál négyszínben: 300400 forint –, viszont a berendezés
beszerzési ára tényleg nem alacsony.
● Azt gondolná az ember, hogy a
megnövekedett információs és
reklámzajban egyre inkább szükség
van a látványos dekorációs, illetve
reklámmegoldásokra, amelyek egy
jelentôs részét éppen a szélesformátumú nyomtatókkal lehet elôállítani.
Növekszik ez a piaci szegmens?
– Ami egyértelmûen növekszik ezen
a területen, az a minôségi igény. Az
Arizona UV-nyomtatócsalád köztudottan „precíziós” eszköz ebben: gyakorlatilag már-már eléri a klasszikus

szitanyomtatás minôségét. Felhasználás tekintetében tehát egyrészrôl
mindenképpen adott a minôségre
különösen igényes dekorációs, illetve reklámszakma, másrészrôl az
úgynevezett ipari alkalmazás, beleértve például a belsôépítészetben lévô
lehetôségeket: az üveg-, vagy éppen a
bútorlapnyomtatást.
De említhetném a mûanyag mûszerfal nyomtatását is, vagy maradva
némileg a klasszikus profilnál, az
igényes és egyedi csomagolóanyaggyártást is, amelyre szintén lenne piaci
igény. Ám nem úgy, hogy várom a
stúdióban vagy a nyomdában a
vonatkozó megrendeléseket, hanem
proaktív módon kreatív ötletekkel és
kész koncepcióval, megoldásokkal,
illetve termékportfólióval érdemes
bombázni a potenciális piac szereplôit,
és akkor nem marad el az üzleti siker
sem. Igen: a megrendelô vagy
potenciális megrendelô helyett kell
gondolkodni, és kitalálni, hogy milyen
termékkel – termékfejlesztés – tudnám
megkínálni, amely számára is,
számomra is piaci elônyt, bevételnövekedést eredményez. A szélesformátumú nyomtatókban – ahogy beszélgetésünk elején is említettem –
továbbra is komoly kiaknázatlan, vagy
legfeljebb mérsékelten kiaknázott
lehetôségek vannak a kis és közepes
nyomdai szolgáltatók számára. ■
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ban 2008-as bevezetésével és elterjesztésével, egy új minôségi szint köszöntött be a digitális nyomdai szolgáltatók
világába. Mára elmondhatjuk, hogy
ezen berendezéseink, majd minden
megyében megtalálhatóak, ofszetnyomdai környezetben is. Ma Magyarországon a kis és közepes digitális
nyomdák, amelyek minôségi
szolgáltatást kínálnak, tudják jól, hogy
nemcsak íves munkákkal keresik fel
ôket a megrendelôik, hanem A3/B3
méretet jóval meghaladó feladatokkal
egyaránt. Nem meglepô ezért, hogy a
legtöbb ügyfelünk, ahova értékesítettünk íves digitális nyomógépet, rendelkezik valamilyen szélesformátumú
grafikai megoldással is. Mindazon
cégek, amelyeknek profiljába tartozik
a szélesformátumú kültéri nyomtatás,
azok számára egy nagy elôrelépést
jelent a Canon Océ Arizona gépcsaládjának valamely tagja. Olyan ez, mint
amikor egy nyomda elindul egy
Romayorral, aztán a fejlôdése érdekében eljut odáig, hogy valamelyik neves
gépgyártó többwerkes modern nyomógépére van szüksége.
Ha egy cég kültéri tekercses nyomtatóval dolgozik, és nemcsak alapszolgáltatást akar nyújtani, illetve nem a
jármûdekorációra specializálódott,
akkor mindenképpen kötészeti utómunkával – például kasírozással,
laminálással, egyéb felületvédelemi és
felületnemesítési eljárással – is kell
kalkulálnia, ami idô- és költségigé-
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Canon–Terc és az új Plotwave 500
szélesformátumú nyomtató
A Canon Hungária
napra éppen náluk
és a Terc Kft. közösen
került sor, hiszen a
rendezte azt a nyílt
Terc nemcsak üzembe
szakmai napot, amelyállította az erre a felnek keretei között
adatra újonnan kifejbemutatásra került a
lesztett Canon Océ
Canon új fejlesztése, a
Plotwave 500-ast,
Plotwave 500 típusú
hogy szolgáltatást
szélesformátumú
nyújtson vele, hanem
nyomtató. A hazai
egyúttal viszonteladópremierre a Terc
ként az értékesítését is
zuglói irodaházában
felvállalta, és nemkerült sor 2014.
csak ennek a berendeoktóber 28-án. Az
zésnek, hanem a
eseményre elsôsorban ifj. Molnár Miklós
Canon vonatkozó
olyan felhasználókat
teljes portfóliójának.
hívtak meg, akik számára ez az új,
A következô elôadó Lakos László,
felhôalapon mûködô berendezés
a Canon Hungária Kft. szélesformájelentôsen leegyszerûsíti a mindenna- tumú üzletágának vezetôje volt, aki
pok munkáját.
röviden bemutatta magát az anyaválA meghívottakat elsôként ifjabb
Molnár Miklós, a Terc Kft. ügyvezetôje köszöntötte, majd röviden bemutatta a céget, amely jövôre ünnepli
alapításának 25. évfordulóját. A Terc
alapvetôen építôiparhoz kapcsolódó
szoftverek, programok fejlesztésével,
továbbá ehhez tartozó könyvek kiadásával és forgalmazásával foglalkozik,
illetve jó néhány
vonatkozó szolgáltatást
– oktatás, CAD Stúdió,
Kiss Árpád
dokumentumok digitalizálása és archiválása
stb. – is kínál partnerei
számára. Mindemellett
kiemelkedô „lábuknak” számít a különféle, elsôsorban építôipari tervdokumentációk nyomtatása, kezelése. Nem véletlen
Németh Balázs
tehát, hogy a szakmai
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lalatot, és ezen belül a szélesformátumú üzletágat, külön megemlítve annak három – DGS (Display Graphics
Systems), TDS (Technical Doku Systems), LFP (Large Format Printing) –
nagy csoportját. Ahogy az a Canonról
köztudott, több üzletágban – fotóberendezések, irodai nyomtatók, professzionális íves- és tekercses digitális nyomdagépek, szélesformátumú
nyomtatók stb. – érdekelt, és foglal el
világviszonylatban is elôkelô piaci
pozíciót.
Jelen szakmai nap azonban kifejezetten a szélesformátumú megoldásokra, azon belül is a mérnöki másoló
rendszerek (TDS) új tagjára, a Plotwave 500-ra fókuszált. A Plotwave
500 egy olyan tekercses nyomtató, de
még inkább megoldás, amellyel az
építôipari tervezések, azok módosításai, illetve az engedélyeztetések és
jóváhagyások folyamata válik sokkal
egyszerûbbé, átláthatóbbá, követhetôbbé és lényegesen gyorsabbá.

Deák Tamás
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Pecunia non olet, azaz
hallod, hogy dübörgünk?
A pénznek nincsen szaga. A mondást Vespasianus császárnak tulajdonítják, aki a nyilvános vizeldéket
adóztatta meg, mondván: azok bérlôi
vagy üzemeltetôi (általában gyapjúkallozók) extraprofitra tesznek szert.
Az utcai vizeldéket Olaszországban
vespasianonak, Franciaországban
pedig még ma is vespasiennek hívják.
Már csak az a kérdés, hogy nálunk
hogy fogják hívni az új adónemet? A
történelmi hûség kedvéért még hozzá
kell fûzni, hogy Vespasianus fia,
Titus késôbb, akkor még más nem
lévén, lerombolta Herodes
templomát. A kárt – szemben a római
kárbecslôkkel – az érintettek akkor is
túlértékelték. Hát igen, tudomásul
kell vennünk, hogy az internet
magától az ördögtôl való, hiszen
nemcsak a szakmánknak okoz
jóvátehetetlen károkat, hanem úgy
általában: képzeljetek el egy flashmobot levéllel vagy riadólánccal.
Nem csodálom, hogy sok helyen nem
szeretik. Figyelem a politikusokat.
Emlékszem még azokra az idôkre,
amikor a csepeli fémmunkás volt az
etalon: ô volt a száz százalék. A
többiek bérét – és úgy általában az
életkörülményeit is – hozzá igazították. Most a „felgyûrt-ingujjas-emberközpontú” világképet vizionáljuk.
Hát lelkünk rajta. Voltunk mi már a
vas és acél országa. Sôt, a Commodore 64 érában szoftvernagyhatalom
is. De be kell vallanunk, hogy igencsak hajlamosak vagyunk kampányokra. A haza felvirágoztatásának
2000-es évek végi idôszakában nem
teljesen értettem, hogy egy gyereknek, aki nem is akart továbbtanulni,
miért kellett egy gimnáziumi érettségi ahhoz, hogy utána elmehessen
egy szakmunkásképzôbe.
Más. Az elôzô számban az új
pályázatokról polemizáltunk. És
többször beszéltünk már a nyomdák
érdekérvényesítô képességérôl és

Közinfo

Igazából nem az az érdekes ebben a
berendezésben – persze az is –, hogy
képes igen jó minôségben kinyomtatni
egy adott dokumentációt, jelen esetben
mondjuk egy tervrajzot, hanem az, hogy
ezt miként teszi! „Vasoldalról” közelítve a
kérdést, tehát magát a nyomtatót tekintve,
számos elônnyel rendelkezik más, hasonló
feladatok elvégzésre fejlesztett berendezéssel szemben. Csakhogy néhányat
említsünk: rendkívül alacsony az energiafogyasztása, emiatt lényegesen olcsóbb és
környezetbarátabb az üzemeltetése; azonnal üzemkész, azaz a bekapcsolástól
számított 30 másodpercen belül elkészülhet az elsô nyomat; lényegesen kisebb a
helyigénye, akár „sarokba” is állítható,
ugyanis a kezeléséhez szükséges hozzáférés elöl található; igen halk a mûködése,
tehát bárhol elhelyezhetô anélkül, hogy
zavarná az ott dolgozók munkáját; természetesen tökéletes nyomatképet produkál,
igaz csak fekete-fehérben, viszont hibátlanul szkennel színesben; a teljesítménye
pedig impozáns: 10 A1-es ív/perc.
És akkor nézzük meg, hogy „szoftverileg” milyen extramegoldásokat tartalmaz
a Plotwave 500-as! A legnagyobb elônye,
hogy tökéletes felhôintegrációval rendelkezik, azaz: bármely platformról – számítógép, tablet, iPad, okostelefon stb. – fogad és küld is dokumentációt anélkül,
hogy bármiféle applikációt kellene használnia a küldônek, továbbá bármilyen
fájlformátumot kezel, és a különféle programokat alkalmasint össze is szinkronizálja. De természetesen a „hagyományos”
forrásokat – hálózat, USB stb. – is tökéletesen „érti”, olvassa és kezeli. Mindemellett rendkívül egyszerû a kezelôfelülete,
amely magyar nyelven kommunikál, és –
10,6 inch átmérôjû méretébôl adódóan –
arra is alkalmas, hogy a szükséges valamennyi ellenôrzés elvégezhetô legyen
rajta.
Az új Plotwave bemutatóján a Canon és
a Terc munkatársai – Deák Tamás, Kiss
Árpád, Németh Balázs és Kirilla Gábor –
interaktív módon mindezt a folyamatot a
gyakorlatban is bemutatták.
A szakmai napon azt is megtudtuk,
hogy a most debütált fekete-fehérben
nyomtató Plotwave 500-ast a jövô év
elején követi „nagytestvére”, a Canon Océ
Plotwave 700 típusú berendezés. ■
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lobbierejérôl is. Azt sejtem, hogy
valami már történhetett a nyomdák
érdekében. De lesz-e és milyen lesz a
hatása? Azt ugye, tudjuk, hogy az
egyik rokonszakmánk már az elsô
körben bejutott a kedvezményezett
körbe. A hazai papírgépgyártás fel
fog virágozni.
Megjegyzem, hogy az elsô
Széchényi-terv megjelenése óta
szinte nem valósult meg támogatás
nélkül beruházás, és ez a megállapítás nemcsak a nyomdaiparra vonatkozik. Egy-két kivételtôl eltekintve, a
saját erôs beruházások a fehér holló
gyakoriságával vetélkednek. A
forgalmat generáló, önkéntes szállítói
finanszírozások növekedése a
gépgyártók gazdasági helyzete miatt
nem alakul túlságosan pozitívan,
hiszen egyrészt a kintlévôségeikkel
küzdenek, másrészt a 2008-as
válságot követô összeomlás után a
kapacitásokat a tényleges piaci
igényekhez igazították: tehát annyit
gyártanak, amennyit a piac ténylegesen fel is vesz. A kapacitások egy-egy
kampányhoz történô igazítása az
idôközben beállított ingatag egyensúlyt bolygatnák meg. A bankok
pedig fedezet nélkül, vagy valami
minimális önrésszel nem adnak
finanszírozást. Ôk is nyilvánvalóan
belátták, hogy maga az eszköz nem
mindig nyújt fedezetet a kihelyezett
pénzre.
Más. Emlékeztek a viccre,
amelyikben a mackó és a kis egér
megy egymás mellett a hídon? A kis
egér hirtelen elkapja a mackó farkát
és megkérdezi: na, mit fogok mackó?
A medve csak annyit válaszol: szívni
fogsz. Nem is olyan régen sétáltunk
egy grizzly-vel, ami köztudottan egy
meglehetôsen nagy maci, sôt mackó,
de nevezhetnénk medvének is.
Irodalmi ismereteim szerint nem
célszerû kikezdeni vele. ■
Spartvis
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Hírek az egyesület
háza tájáról
Innen nézve

Ott hagytuk abba gondolataink
ismertetését, hogy az érdektelenség,
a költségek, a szakmai közösség
igénye, avagy nem igénylése, az
infovilág kialakulása és rohamos
fejlôdése, valamint a többi hasonló
tényezô megváltozása rendkívül nagy
hatással van az egyesületi munkára,
tevékenységre. Ez természetes is, hisz
a világ változik, úgy ahogy mindig is
változott, csak ugye, az igazi változás
az, hogy ez a változás felgyorsult és
folyamatosan gyorsul. Mit lehet ez
ellen tenni?
Hát a nagy semmit…:). De nem is
kell, hiszen ez a dolgok rendje, egy
ilyen világban élünk. Amit viszont
kell tenni: haladni a korral, haladni
az egyre gyorsuló sebességgel, hogy
le nem maradjunk. Ami jó volt tegnap, az már nem jó ma, és ami ma jó,
az nem lesz jó holnap. Az okos ember
– mint a jó sakkozó – mindig pár
lépéssel elôre jár gondolatban, és
készíti elô a környezet változásaira
adandó válaszait.

Csapongó, mégis egy irányba
mutató gondolatok – 6.

És persze, van a dolgoknak egy
másik oldala, hogy mire van igénye a
szakmának – hisz azt kell teljesíteni
–, és a legnehezebb megtalálni azt,
hogy mire lesz a jövôben igénye a
szakmának, hisz afelé kell menni, azt
kell építeni.Tehát, azt keressük az
Egyesületi kínálatban, hogy mik azok
a „termékek”, amelyekre fizetôképes
kereslet van. Na, ez a mondat nagyon
úgy hangzik, mintha egy kereskedô
mondta volna. Pedig valójában így
van, annak ellenére, hogy egyesületünk egy nonprofit szervezet – valójában hosszú távú tartalékok nélkül
–, sokszor csak „a szakma és az
egyesület iránti szeretet” fût bennünket, hogy hogyan tudjuk kitalálni, mi
vonzza a közönséget, milyen témák
érdeklik a kollégákat, melyek azok a
rendezvények, amelyekre idôt és
pénzt nem sajnálva, eljönnek. Tartalmas programok kellenek, amiknek
van hozzáadott értéke, azaz a résztvevôk okosabbak lesznek például egy
szimpózium végén, legalábbis megismertek valami újat, vagy megismerték a másik nézôpontját, véleményét,
és ezt majd a késôbbiekben fel tudják
használni.
Minden programunk után keressük
– részben formálisan, részben informálisan – a résztvevôk visszajelzését.
Ez általában pozitív, legtöbbször azt
mondják a kollégák, hogy kaptak
valami újat, de sokszor kimondottan
pozitívnak értékelnek például egy

elôadást vagy prezentációt. Ezek a
visszajelzések nagyon fontosak, hisz
ez magának a marketingnek egy
része, ugyanis nagy valószínûséggel,
amit nekünk elmondanak, azt fogják
elmondani másoknak is. És aztán
még bejön az a pszichológiai
kutatásokon alapuló probléma, hogy
az embereknek (persze nem mindenkinél) tíz jó dologból általában 2-3
marad meg a fejében, míg 10 rossz
dologból 7-8. Ez azt is jelenti, hogy
nagyon oda kell figyelni a kínálatunkra, hiszen 3-4 jó dolgot
ronthatunk el, avagy közömbösíthetünk egyetlen rosszal. Erre kell
odafigyelnünk. És ehhez a legnagyobb segítséget a tagjaink,
szervezeteink, a rendezvényeinken
résztvevôk adhatják azzal, hogy
visszajeleznek. Sôt, ha nemcsak
visszajeleznek, hanem elôre
elmondják, mit szeretnének…
Most itt áll elôttünk például a
2015-ös év, aminek programján már
dolgozunk. Már jónéhány dolgot
kommunikáltunk, például, hogy mik a
terveink fô vonulata, de szívesen
vesszük a szakma szereplôinek a
véleményét, javaslatát. Számunkra az
a legfontosabb, hogy programjaink
valóban érdekeljék a szakmai közösség nagy részét, hiszen ekkor válunk
igazán a szakma szolgálójává.
(Folytatjuk!)
Fábián Endre elnök

Október 31-én lezárult a jelentkezési határidô a 2016-os drupára. Egyesületünk vezetése
ismételten a részvétel mellett tette le a voksát, így örömmel közöljük, hogy ott leszünk
2016-ban is a printmédiák világtalálkozóján.
A korábbi együttmûködéseink során kialakult kiváló kapcsolatokra építve ismét a Varga
Flexóval együtt, amely az elôfinanszírozásból is oroszlánrészt vállal magára!
Ahogy a korábbiakban, most is hívogató lesz a „magyar drupa tanya”, szállásokat,
utazásokat szervezünk, megjelentetjük a drupa-túra kiadványt stb.
De elôtte még találkozzunk a „drupa Village” kávézójában, a PPDexpo 2015 keretében!

drupa 2016

közlemény
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Van sapkája,
nincs sapkája…
A napokban kaptam kezembe a
Printinfo legújabb számát, amelyben
Pesti Sanyi kollégám a
rendezvényszervezés kulisszatitkairól
osztja meg gondolatait. Mikor a sorokat
olvastam, éppen egy héttel voltunk a
Szövetség ôszi Menedzserkonferenciája
elôtt. És a gondolat gondolatot szült.
Engedjék meg, hogy megosszam
Önökkel.
Kár vitatni: tény, hogy az utóbbi
években látványosan csökkent a
konferenciára járók száma. És
természetesen mi is próbáljuk
megfejteni a jelenség okait. Nem elég
érdekesek a témák? Nem jó a helyszín? Rosszkor van?
Túl drága? Túl sok rendezvény van? Vagy egyszerûen a
külsô körülmények változtak meg?
Én úgy látom, hogy nagyon nehéz „bûnbakot” találni.
A Szövetség több mint tíz éve rendez évente legalább
két konferenciát, minden évben lebonyolítja a Pro
Typographia versenyt, és aktualitásokhoz vagy
projektekhez kapcsolódóan szervezünk workshopokat.
Mivel minden esetben a cégek tulajdonosait vagy elsô
számú vezetôit várjuk résztvevôként, a programot is
igyekszünk a hallgatósághoz igazítani. Valójában olyan
jelzést nem kaptunk, hogy a témaválasztás rossz vagy
érdektelen lett volna. Sokszor hallom telefonban, hogy
„szeretnék ott lenni, de éppen akkor sürgôs munka van
és/vagy külföldre kell mennem”.
A helyszín. Ôszintén bevallva, nem tudom, mi az
ideális helyszín, de abban biztos vagyok, hogy nem
Budapest. Ezzel is próbálkoztunk már, nem jött be. Azt
tapasztalom – ebben egyetértek Sanyival –, hogy egy
vidéki helyszínen a résztvevô valóban rászánja az idejét
a rendezvényre, nemcsak „odafut” két tárgyalás között.
Arra is ügyelünk a helyszínválasztásnál, hogy a
dunántúli és az alföldi városok megoszlása az egyes
években arányos legyen. De nemcsak a saját
rendezvényeinkre figyelünk, hanem az Egyesületére is.
Meg kell mondanom, hogy az egyik legnagyobb
ellenségünk az idô. Legalábbis abban az értelemben,
hogy vannak idôszakok, amikor tilos rendezvényt
szervezni, mert mindenki szabadságon van, tehát nem
ér rá. És vannak idôszakok, amikor ugyan célszerû, de
akkor sem ideális, mert például a sok munka vagy
kiállítások miatt nem érnek rá.
Ez a „van sapkája, nincs sapkája” tipikus esete.
A rendezvény ára vagy költsége mindig kényes
kérdés. Azt hiszem, azzal mindenki tisztában van, hogy

a részvételi díjban nemcsak az ebéd/vacsora árát kell
megfizetni. Van költsége a teremnek, az elôadóknak és
még sok más apróságnak, ami igazából nem
érzékelhetô. De attól még ki kell fizetni. Én azt szoktam
mondani, hogy akkor szabad egy rendezvényt
megcsinálni, ha a fix költségeket fedezni tudjuk. Ebbe
soha nem számoljuk bele azt a munkát, amit a
Szövetségnél végzünk, kizárólag amirôl a végén
számlát kapunk, ami direkt, közvetlen költséget jelent.
Nyilván lehet sok mindenen spórolni, de mivel
mégiscsak cégvezetôkrôl van szó, úgy vélem nem a
fapados konferenciáké a jövô. Tisztában vagyok vele,
hogy a rongyrázás korszaka lejárt, ezért valahol
igyekszünk középutat találni. Elfogadható árfekvésû,
négycsillagos szállodákat szoktunk választani, ami talán
még belefér a keretbe. De lehet, hogy tévedek. Két
dolgot azért még hadd fûzzek az elmondottakhoz. Mivel
nemcsak nyomdászrendezvényekre járok, úgy
tapasztalom, hogy a mi áraink nagyon is
versenyképesek, más, üzleti alapon szervezett
rendezvényekével. Továbbá az sem titok, hogy a nem
tag cégektôl magasabb árat kérünk. A költségek
tervezésekor úgy számolunk, hogy a tagjainkkal csak a
tényleges bekerülést fizetettjük meg, a nem tagok
esetén viszont már van üzleti haszon is.
Arra a kérdésre azonban nem tudok válaszolni, hogy
túl sok rendezvény van-e. Talán igen, talán nem. Egy
biztos. Éppen a korábbi évek tapasztalatai alapján
döntöttünk úgy, hogy tavaly nem rendezzük meg a
Menedzserkonferenciát. Hátha a kis szünet jót tesz.
Érdekes módon – bár a szünetet nem reklámoztuk külön
– többen felhívtak, hogy mikor lesz konferencia, mert
nem kaptak meghívót.
Végül pedig illik válaszolni az utolsó, magamnak
feltett kérdésre is. Jó és egyszerû dolog volna mindent
valami tôlünk független körülményre kenni. Nem
teszem, de mégis. Ha csak a szakmai kiállításokat
nézzük, hasonló tendenciát tapasztalunk. Talán ma már
olyan idôket élünk, amikor a tömegrendezvények kora
lejárt, viszont változatlanul van igény a kisebb, emberibb
léptékû összejövetelekre.
Egy biztos. Mi addig dolgozunk új és új
rendezvényeken, amíg erre van igény. De lehet, hogy a
jövô útja itt is az internet. Én azért jobb szeretném, ha
nemcsak monitoron és e-mailben találkoznánk.
És Önök?
Dr. Peller Katalin fôtitkár
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„Bármilyen helyzetbe hozzon is az élet, ösztönösen azt látom
meg benne, hogy mi a jó”

Pesti Sándor
Azt gondolom, hogy ugyan Pesti Sándor
ténylegesen nyomdász – eredeti szakmáját
tekintve magasnyomó gépmester –, ám mégsem
errôl az oldaláról ismeri jószerint a teljes
szakma. Sokkal inkább nyüzsgô, már-már
hiperaktivitásba hajló egyéniségérôl, amely
egyben motorja is az utóbbi bô 15 évben végzett
egyesületi tevékenységének. A jóisten is arra
teremtette, hogy szervezkedjen, szervezzen
kisebb-nagyobb csoportoknak, társaságoknak
programot, elôadást, rendezvényt, utazást, vagy
bármit, amivel egy közösséget össze lehet fogni,
aktivitásra sarkallni. Mint beszélgetésünkkor
kiderült: már gyerekkorában is ilyen volt, sôt
abban is biztos vagyok, hogy ez egészen késô
öregkorában – akárhány évet is jelentsen az –
jellemezni fogja. Énjének másik, talán kevésbé
közismert része viszont éppen ennek ellenkezôje:
az ugyanis a szemlélôdô és elfogadó ember…

● Szó szerint is pesti, egész pontosan
kispesti srác, és ez nem pusztán földrajzi meghatározás, hanem egyfajta
életérzés, életszemlélet is…
– Trianont követôen települtek át még
a nagyszüleim Aradról, az édesapám már
itt született, és én is itt éltem egészen
addig, míg a fôiskolát követôen nem
kerültem életem elsô munkahelyére, a
balassagyarmati Nógrádi Nyomdába.
Kispest valóban város a városban, de
még inkább falu a városban volt: szinte
mindenki ismert mindenkit, így, ha mint
gyerekek bármilyen csibészséget
elkövettünk, mire hazaértünk, tuti, hogy
tudták a szüleink.
● Csibész volt?
– Nem igazán, bár a korosztályommal
együtt szerettünk volna azok lenni, de a
nálunk 4-6 évvel idôsebbek „lenyúlták”
ezt a státuszt – rendszeres bunyóik voltak
például a szomszédos pestlôrinci és
erzsébeti fiúkkal –, mi legfeljebb utánozhattuk volna ôket, azt meg nem akartuk.
Ránk inkább az volt jellemzô, hogy meg-
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állás nélkül mindig csináltunk valamit:
kirohantunk a focipályára rúgni a bôrt,
vagy bicikliztünk, vagy csak együtt
lógtunk.
● Innen datálódik az aktivitása és
energikussága?
– Szerintem nem: egyszerûen így
születtem. Már egészen kiskoromban is
mindig valaminek az élére álltam, és a
többieket rávettem, hogy kövessenek.
● És követték?
– Rendszerint igen: de nem találtam ki
hülyeségeket, vagy nem álltam be valami
értelmetlen dolog mögé, így nem volt
nehéz követni. És mélységesen hittem is
mindig abban, hogy amit csinálok, az jó,
és a közösség javát szolgálja, és mindig
volt bennem valamifajta késztetés is,
hogy még jobbá tegyem. És ezért a gyakorlatban is tettem: javasoltam, szervezkedtem, fôleg közös programokat, kirándulásokat, biciklitúrákat…
Ezért aztán hozta magával az élet,
hogy „ifivezetô” lettem, ami hosszú

idôre – mondhatnám máig – meghatározta az életemet.
● Ezek szerint lélekben ma is „ifivezetô”?
– Én ifiként szabályos karriert éltem
végig. Kezdve ott, hogy a volt általános
iskolámban rajvezetô voltam, majd azt
követôen az Országos Úttörô Elnökség
táborozási és turisztikai szakbizottságába
kerültem. Mindig nagy kiránduló, de
még inkább táborozó voltam – ezt az
igényemet manapság a nyári kempingezéseim során tudom kiélni –, és szinte e
körül forgott az életem. Adta magát a
„szamárlétra”: a sulim után a kerületben,
majd fôvárosi szinten is ismert lettem,
bekerültem az aktív magba. És belesodródtam egy olyan, hasonló ívású – döntôen fôiskolásokból, egyetemistákból
álló – közösségbe, akiket egy „öregcserkész” fogott össze. Mai eszemmel is
szinte felfoghatatlan, hogy mi mindenbe
vontak bele minket, mi mindennek a
megoldását bízták ránk, tulajdonképpen
„senki nyikhajokra”. Országos szinten
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● Az emberekkel való foglalkozásnál
jószerint nem elkerülhetô a konfliktus… Mennyire „bírja”?
– A konfliktusok a feladatainkkal
együtt jártak, mert például egy-egy, a szó
klasszikus értelmében fafejû tsz-elnököt,
ÁFÉSZ- vagy erdészeti vezetôt, fôvadászt – akik a maguk közegében kiskirálynak számítottak –, meggyôzni arról,
hogy a területükön majd vándortáborozók lesznek a nyáron, és hogy kezeljék a
kérdést… Ritkán ment konfliktusmentesen. Mindez azonban nagyon jó „iskola”
volt ahhoz, hogy a késôbbiekben jól
tudjak kezelni bármilyen konfliktust…
Ha ez nincs, akkor már az elsô munkahelyemen is, majd a pályafutásom során
többször is, az elsô nap „ledarálnak, és
kiskanállal megesznek”…
Ezzel együtt, tulajdonképpen mindig
elég simán mentek a dolgaim, de azért
volt olyan is, amit késôbb – ahogy mondani szokták – rendesen „megszívtam”.
Nem volt jellemzô, de azért néha – ha
alaposan meg tudtuk indokolni – „szolgálati kocsit” is igényelhettünk a nehezen
megközelíthetô vidéki helyszínekhez.
Ezeket a KISZ KB állományából kaptuk,
és fehér Volgák voltak. Nem titkolom,
néha nagyon imponált, hogy ezekkel
furikázhattunk. Meglátásunk szerint,
ugyan minden sofôr nettó besúgó volt, de
ezt sejtettük, így nem törôdtünk vele.

Nyomdászokcivilben

szerveztük például a vándortáborokat.
Ma sem értem, miként fordulhatott elô az
a hetvenes években, hogy – fôiskolásként
és mindenfajta politikai, rokoni hátszél
nélkül! – két évben is én legyek a
természetjáró úttörôk országos találkozója táborvezetôje, amelyen 19 megyébôl
és Budapestrôl összesen 30, 10 fôs gyerekcsapat egy-egy kísérô tanárral vett
részt. A tábor költségvetése – akkor! – 1
millió forint felett volt, és ezt ránk bízták, mi gazdálkodtunk vele – igaz,
jórészt a mi ötlete-inkre épült az egész.
De megfeleltünk a kihívásnak. Többet
tanultam ezekbôl, mint bármilyen
fôiskolán, egyetemen. Mellesleg – vagy
nem is annyira mellesleg – ez arra is jó
volt, hogy például a KISZ-ben elegáns
kívülállóként lehessek csak jelen,
elkerülve a politikai vonatkozásokat,
mert noha a politika mindig is érdekelt,
ám ugyanakkor taszított is.
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A KMF-re jártam, amikor egyik
alkalommal elkerülhetetlen volt, hogy
odajöjjenek értem. Mit tesz isten, ekkor
nem Volga, hanem „állami Mercédesz”
jött (megjegyzem, azóta sem ültem
állami Merciben). És éppen akkor lépett
ki Gara tanár úr a fôiskola ajtaján,
amikor ültem be a szép, nagy, fekete
autóba… Onnantól kezdve nagyon
gyanús lettem a szemében…

● Mackó a málnásban… De
térjünk vissza még egy kicsit
a családhoz! Három fia
van…
– Így igaz: Kornél a legidôsebb, ô most 36 éves, Balázs
fiam 35 éves, és hát igen, van
egy másik anyukától született
fiam is, Benjámin, aki most 16
éves.

● Hááát…
– Ha valaki, ô igazán tudhatta, hogy
nincs mire, és miért gyanakodni. Bár lett
volna egyébként annyi eszem, hogy
kihasználjam a helyzetet… De engem
kizárólag az motivált, hogy azzal foglalkozhatok, amivel a legjobban szeretek:
táborozások, programok szervezésével,
közösségek, csoportok irányításával.
Még a feleségemet is egy ilyen alkalommal ismertem meg Zánkán. Természetjáró úttörôknek tartottam foglalkozást a vasúti menetrendek használatáról,
amikor – mint nyári gyakorlaton lévô
tanárképzôs fôiskolás – kiszemelt magának. Azóta is együtt vagyunk, és minden
szempontból nagyon jó feleségem.

● És a papájukra „ütnek”?
– Kornél egyáltalán nem: ô
rendkívül visszahúzódó, a
nyilvánosságot lehetôleg kerülô srác, ugyanakkor a munkájához –
térképész – nagyon ért, és messzemenôkig maximalista benne. (Ebben azért
vannak közös vonásaink.) Balázs fiam
némileg emlékeztet rám, legalábbis ami a
nyitottságot, és az élet társasági oldalát
illeti. Ô egyébként nyomdász, a BMF-en
végzett, és jelenleg tervezôszerkesztôként dolgozik egy reklámügynökségnél.
Benji pedig éppen most kezdi a református gimnáziumot, ugyanis részben
évvesztes, részben pedig neki is volt egy
hibás iskolaválasztása: egy évig az
erdész-vadász szakközépiskolába járt
Mátrafüreden. Az még persze, nagy
kérdés, hogy mi lesz, ha nagy lesz…

● Vajon ô hasonlóan látja? Az a
pletyka járja, hogy ön mindig is
meglehetôsen fogékony volt a szebbik
nem iránt…
– Gyanítom, hogy többet tartanak
rólam e téren, mint a valóság, bár egyáltalán nem tagadom, hogy mindig is
igen kedveltem a nôi társaságot, de hogy
ez alkalmasint milyen mélységeket ért el,
az egy másik kérdés. Egyébként is: errôl
igazán nem tehetek, ugyanis nôk között
nôttem fel, közöttük szocializálódtam,
persze hogy vonzódom hozzájuk! Abban
a kispesti házban, ahol sokáig laktunk, és
ahol ifjúi éveimet töltöttem, kizárólag
nôkbôl állt a szomszédság. A szomszéd
néninek, aki afféle pótnagymamámnak
számított, három lányunokája volt: a legidôsebb velem egykorú, és mindig ott
töltötték az egész nyarat. A másik szomszéd néninek négy felnôtt lánya volt, és
mindegyiknek kizárólag lányaik! Szintén
nagyjából velem egykorúak, és ôk is
egész nyáron a nagyinál tartózkodtak. Én
meg ott voltam egyszál magamban
fiúként… És az ilyen kispesti házakban
millió zug van mindenféle játékra…

● És ön gyerekként mi szeretett volna
lenni?
– Miniszter! Ez nem poén, a családi
legenda szerint tényleg ezt mondtam,
amikor az elsô elemis bizonyítványosztásnál mindenkinek színt kellett vallani.
● A szó eredeti értelmében – szolga –
valahol az is lett, hiszen egy közösség
érdekében tevékenykedik, kvázi
szolgálja azt. Még korai a kérdés, de
mihez kezd, ha mondjuk, eljönnek a
nyugdíjas évek? Elég nehezen tudom
elképzelni, hogy papucsba bújtatva a
lábait, otthon üldögél…
– Hát ezt én sem így képzelem el!
Amihez értek, és amit ma is csinálok, az
nem „korfüggô”: tulajdonképpen akárhány éves koromig tudnám végezni. És
ha nem ezen a területen, akkor egy másikon, vagy éppen valamilyen karitatív
szervezet keretei között. De visszatérve a
gyerekkori elképzelésekhez: a „miniszterségen” kívül a matematika és a fizika
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állt hozzám a legközelebb, és jó is
voltam mindkettôben, meg úgy
általában vonzódtam a mûszaki,
technikai dolgokhoz. A gimnáziumban matek–fizika szakra jártam, és
a jövômet is ezen a területen
képzeltem.
● A mûszaki vonal stimmel is…
Bár némileg más megközelítésben.
– Az érettségit követôen a Kecskeméti fôiskola automatika szakára
jelentkeztem, de szerencsére nem
sikerült a felvételim. Szerencsére,
mert engem a számítástechnika – mai
értelemben informatika – érdekelt, és
azt gondoltam, ezt tanítják az
automatika szakon, de mint kiderült:
nem, hanem pneumatikát, hidraulikát… Valamit azonban kezdeni kellett magammal. A gimi alatt aktívan
röplabdáztam, és a csapatban több
srác is a Százados úti nyomdaipari
szakközépbe járt. Tôlük hallottunk
történeteket a nyomdákról. És mivel
mindig is nagyon vonzott a fotózás,
hát adódott, hogy ha szakma, akkor
legyen a nyomdai fényképész.
Gondoltam, jelentkezem a szakiskolába erre a szakra. Augusztus volt,
amikor beballagtam a Tolnai Lajos
utcába, ahol rögvest kiderült, hogy a
nyomdai fényképész képzésre már
februárban betelik minden hely a
bennfentesekkel! Ellenben magasnyomó gépmesternek még jelentkezhetek. Jelentkeztem, elvégeztem,
késôbb pedig a KMF-t is.
A fôiskolát követôen a Nógrádi
Nyomda balassagyarmati üzemébe
mentem dolgozni, itt ugyanis lakást
is biztosítottak, ami azért volt fontos,

Címkearanyozás
Dombornyomás
Ritzelés-stancolás

↔
Kis Géza

egyéni vállalkozó
6000 Kecskemét,
Daru u. 31.
Mobil: 30/316-4248
kisg@pannonmail.hu
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mert akkor nôsültem, és valószínûsíthetô volt, hogy rövidesen jönnek a
gyerekek is. Noha magával a nyomdával, a munkával, semmi bajom
nem volt, mégsem tudtam nemhogy
megszeretni, de elfogadni sem a
dzsentriváros életformáját. És mivel
ízig-vérig pesti srác vagyok, azt is
nehezen viseltem, amikor a fél mûszak nem jött be, mert érik az eper, a
málna, vagy ami a háztájiban éppen
termett…
A kisvárosi, falusi életforma nem
nekem való. Engem nemhogy a fûnyírás, de a kert sem vonz. Legfeljebb látvány szinten. Én azt szeretem,
ha nekem – kivéve persze a kempingezést – „a falból jön a melegvíz”.
● Hobbi?
– Nincs. Igazából az a hobbim,
ami a feladatom: szervezni, lebonyolítani mindenféle programot – egy
ideje aktuálisan a nyomdaipar
számára. Néha ugyan elgondolkodom
azon, hogy írni kéne egy könyvet a
szakmáról, pontosabban a szakmai
élet elmúlt 35–40 évének történéseirôl, alakulásáról… De mindig arra
jutok, hogy egyrészt ki az, aki elolvasná, másrészt nincs is türelmem
írni, mert gyorsabbak a gondolataim,
mint ahogy azokat papírra, illetve
számítógépre vethetném. Mivel
mindig vonzott a mûszaki terület és
szeretek matatni, érdekel a modellezés is: kis hajókat, repülôket össze
rakni. Vagy még inkább a vasútmodellezés.
● Próbálta?
– Még nem…

● Ennyi erôvel akár azt is mondhatta volna, hogy egyszer majd
hobbiból balettozna… Én azért
tudok még egy kedvenc elfoglaltságáról: szeret shopingolni…
– Ez igaz! Tényleg szeretek: és
nemcsak nézelôdni, hanem –
ugyanúgy, mint a nôk – az ötödik
olyan dolgot is megvenni, amibôl az
elôzô négyet is csak nagy ritkán
használom… És, ha már itt tartunk –
ez ugyan nem hobbi, csak elfoglaltság
–, szeretem nézni az embereket, és
közben elgondolkodni rajtuk: vajon
mivel foglalkoznak, mi jár a fejükben,
milyen lehet a jellemük, a világhoz
való viszonyuk. Ez egyébként is sokat
foglalkoztat: szeretek egyedül autózni
akár ezer kilométeres távolságra is, és
ilyenkor gyakran nem szól semmi
szöveg a kocsiban, hanem csak mindenfélén „jár az agyam”.
● Alapvetôen optimista kisugárzása, hozzáállása van, még alkalmasint akkor is, ha akár az ellenkezôje is indokolt lenne…
– Református vagyok, bár a mai
református egyház dolgait elnézve
inkább azt mondanám, hogy kálvinista. De ez nálam nemcsak a templomba járást jelenti, hanem elsôsorban
egy belsô hozzáállást. Azt tartom,
hogy bármi történjék is az emberrel,
bármit mérjen is rám sors, annak oka
van, és azt el kell fogadni. Abban
pedig óriási szerencsém van, hogy
akármilyen helyzetbe is hozzon az
élet, ösztönösen azt látom meg benne, ami jó, és annak maradéktalanul
képes vagyok örülni. ■
Ilona

B1

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

ARANYOZÁS
DOMBORNYOMÁS
Kiváló minôség, gyors átfutási idô!
K l i s é k é s z í t é s : 06-30/212-6457
1213 Budapest Badacsonyi u. 66.
T./f.: 277-8773, 30/9709-872 www.goldprintstar.hu
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DIGITÁLIS nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser
bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,
Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus
vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
INVENCIÓ®

Kft.
invention@t-online.hu
T.: 260-0562
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KLISÉKÉSZÍTÉS
ARANYOZÁS,
STANCOLÁS

B2 MÉRETIG
T-Graphic Bt.
+36.30.533.0555
e-mail: nyomda3@gmail.com

Eladó használt gépek
SCHMEDT

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

SIGLOGH

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

STAHL

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

POLYGRAPH 882/2-18 – Összehordógép
(sérülésmentes)

KOLBUS
INTEGRA

2142 Nagytarcsa, Naplás út 16.
Tel.: 06-1/9-200-026, 9-200-027
Mobil: 06-70/385-6507
e-mail:
bzsstanckft@bzsstanc.hu
web: www.bzsstanc.hu

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

KOLBUS

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

SU 125 Type 630 – védôborító-felrakó (jó)
OOSTVEN – flexibilisfedél-készítô gép

REACTO

kreatív
kreatív kartonok!

Stancolás tégelysajtón,
akár többrétegû merev
anyagokból, maximum
800 x 1100 mm méretig!
Árajánlatkérés:
László András részlegvezetô
Tel.: 06-30/815-7981
Erdei Szilvia menedzser
Tel.: 06-30/867-2576

melinda@papirpartner.t-online.hu
Tel./fax: 061-264-3819

Pesterzsébet Önkormányzat
Szociális Foglalkoztató
1201 Bp., Baross u. 91–95.
erdeiszilviszoci@freemail.hu
www.szocifogixx.hu

„Az iparágunk
jobban teljesít.”

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

Teljesítsen Ön is!
Sorszámozás, bígelés,
perforálás:
Morgana FSN
sorszámozógéppel
Szezonindító akció!

egyoldalas: 4 Ft
kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,
spirálozást.
Színes nyomtatás.
Ára: 20–100 Ft/oldal

1107 Budapest, Száva u. 9.

(1993, jó)

RIMA
OSAKO 368
PURLUX
PERFECTA

RS 3110 SL – keresztkirakó (2001, jó)
irkafûzô sor (1992, jó)
Europa QD8E – irkafûzô sor (2000, jó)
SDY-EZ – háromkéses vágógép
(1984, mûködôképes)

KDO Flexo

Seltec 7C10G – flexó nyomógép
(2000, nagyon jó)

GALLUS
R 250 B – flexó nyomógép (1988, jó)
ZIRKON
Forta – kétszínes nyomógép (jó)
HEIDELBERGPrintmaster 52-4 nyomógép
(2000, nagyon jó)

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

Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

Plakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.

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

Tel.: 06-20/9349-523
www.rcontact.hu

(2007, nagyon jó)

B30E-C – hajtogatógép (2007, nagyon jó)
B30E-C – hajtogatógép (2007, nagyon jó)
A gépek Magyarországon megtekinthetôk.
Fényképeket és videókat tudunk e-mailben is küldeni
További információk: www.prosystem.hu,
Érdeklôdni lehet: Tel: 06 27 537-873,
usedmachines@prosystem.hu

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

2015-ben

(mûködôképes)

BUHRS ZAANDAM – fóliacsomagoló gép (1990, jó)
FAI
pántológép (2001, nagyon jó)
GUK
54-F4 – hajtogatógép (2003, nagyon jó)
MBO
B30E-FP95 – hajtogatógép

TAMPOPRINT cég képviselete

KSD cylinder magasnyomó és stancoló

Megjelenések:
január 26., február 17.,
március 12.,
április 8., május 4.,
május 27., június 17.,
szeptember 8.,
október 1.,
október 22.,
november 16.,
december 14.
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