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A nyomtatott termék a maradandóság része

Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda
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Akarata ellenére senkit nem… – és akaratával egyezôen?
Akarata ellenére senkit nem lehet boldoggá tenni – szokta mondogatni Kata barátnôm,
és bizony igazsága vagyon. Nagy kérdés azonban, hogy akaratával egyezôen vajon
lehet-e…?
Ahogy arról lapunk hasábjain többször is írtunk, az ágazat felôl határozott igény
fogalmazódott meg az egyre akutabbá váló munkaerôhiány, illetve a szakmai
utánpótlás biztosításának valamifajta megoldására. A probléma a teljes vertikumot
érinti: a fiatalok részérôl sem a középszintû, sem a felsôfokú szakképzés iránt nincs
érdeklôdés, ebbôl kifolyólag drasztikusan lecsökkent a végzôs diákok száma.
Nemhogy kvázi „válogatni” lehetne közülük, jószerint egyáltalán nincsenek. Éppen
ez oknál fogva a nyomdák döntô többsége már odáig jutott, hogy – amolyan
tûzoltásként – megelégedne azzal is, ha legalább olyan embereket tudna
foglalkoztatni, akiknek némi fogalma van a nyomdaiparról. A Nyomda- és Papíripari
Szövetség állt a probléma valamilyenféle megoldásának élére, és ki is dolgozta – sôt,
elôfinanszírozta – mind a rövid-, mind a közép-, mind pedig a hosszú távra szóló
projekteket.
A „tûzoltás-projekt” elsô tanfolyama június közepén indul. Célja, hogy nagyon rövid
idôn belül a nem szakképzett, ám nyomdában dolgozó, vagy ott foglalkoztatni kívánt
emberek nyomdaipari alapismeretekre tehessenek szert. Az oktatás 10 hétvégére
idôzítve, összesen 100 óra idôtartamban ofszet-gépmesteri elméleti ismeretek ad,
amelyrôl augusztus közepén tesznek záróvizsgát a résztvevôk. A gyakorlat biztosítása
a delegáló nyomda feladata. A tanfolyamra bármely nyomdaipari cég – tehát nemcsak
a szövetség tagvállalatai – bármelyik és bármennyi dolgozóját beiskoláztathatja!
(Az alaptanfolyamról kicsit bôvebb információt lapunk 17. oldalán találnak!)
De miért is kérdôjelezôdött meg bennem, hogy ha mégúgy egyezik is az akaratukkal,
vajon boldogok lesznek-e az érintetteket, vagyis a munkaerôhiánnyal küzdô nyomdák
vezetôi? Vitathatatlan, hogy ôk voltak azok, akik sürgették az akut megoldást (is), és
az ô konkrét igényeik és jól körülhatárolt elvárásaik alapján, széles körben elismert
szakemberek által került kidolgozásra a tanfolyam anyaga. Ráadásul az idôpontja
– június közepétôl augusztus közepéig, péntek délután, szombaton délelôtt – is
messzemenôkig optimális. Igen ám, de több mint két évvel ezelôtt volt már ilyen
– legalábbis nagyon hasonló – lehetôség, amellyel azóta sem él az iparág…
Akkor dr. Horváth Csabát, az Óbudai Egyetem RKK Médiatechnológia Intézet
igazgatóját azzal bombázta jó néhány nyomda vezetôje, hogy teremtse meg
tanfolyami keretek között a szakmérnöki végzettség megszerzésének lehetôségét
a már – akár más irányú – felsôfokú képzettséggel rendelkezôk számára, merthogy
szükség lenne jól képzett nyomdamérnökökre. Hipp-hopp. össze is állt a szakmérnöki
végzettséget adó tanfolyam… Ám azóta sem indult egyetlen egy sem, merthogy az
idôrôl idôre meghirdetett képzésre egyszerre soha nem jött össze annyi jelentkezô
(kb. 8–10 fô), akiknek tandíja fedezte volna az oktatásnak egyáltalán csak az
önköltségét…
Nos – szokásomtól eltérôen –, ezért vagyok némileg pesszimista az alaptanfolyamot
illetôen. És kivételesen nagyon bízom abban, hogy nem lesz igazam: akaratával
egyezôen mégiscsak boldoggá lehet tenni mindenkit.
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Kétmilliárd forintos beruházás – önerôbôl

Prime Rate
Lassan befejezéshez közeledik a Prime Rate zöldmezôs
beruházásban épülô gödöllôi telephelye, ahol új
Heidelberg B1-es ofszetgépek, valamint számos
kötészeti gép is üzembe áll. Ezzel párhuzamosan
a digitális nyomdai részleg is tovább bôvül, mégpedig
a legmodernebb HP 12000-essel. A beruházás
összértéke meghaladja a kétmilliárd forintot, ami
kimagaslóan nagy összegnek számít, még ahhoz képest
is, hogy a nyomdaipari beruházások általában sem
csekély összegûek. Ráadásul, pályázati forrás nélkül,
teljes egészében önerôbôl valósul meg minden.
Dr. Tomcsányi Péterrel, a cég tulajdonosügyvezetôjével beszélgettem.
„…a léptékváltással pedig nagyjából

50–70 százalékkal szeretnénk 2020-ra
növelni az árbevételünket…”
● Egy ideje „csiripelik a verebek”,
hogy a Prime Rate-nél ismét egy
„nem semmi” beruházás történik…
– Jól csiripelték! Tényleg léptéket
váltunk: jelentôs változások történtek
és történnek a cég életében, és ennek
csak egy része az új telephely, illetve
az új gépek. Mi azt tûztük ki célul,
hogy 2020-ra a kereskedelmi nyomtatványok területén markánsan piacvezetôkké válunk. Már ma is vannak
területek, ahol meglehetôsen komoly
pozíciónk van, de meggyôzôdésünk,
hogy a többi területen is van mit
keresnünk. 2016 egyébként sikeres év
volt a Prime Rate számára: átléptük az
5,3 milliárd forintos forgalmat. A
léptékváltással pedig nagyjából 50–70
százalékkal szeretnénk 2020-ra
növelni az árbevételünket, megfelelô
jövedelmezôség mellett. Ahhoz, hogy
ez sikerüljön, négy dolog kell: sikeres
kereskedelmi tevékenység, amely
behozza a munkákat, viszont hiába
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hozza be, ha nincs kapacitásunk az
elvégzésére, vagy nincs megfelelô
infrastruktúra, vagy rosszul szervezett
a cég vagy éppen az IT-támogatottság…
● Magyarán párhuzamosan
kellene ez is, az is, amaz is, meg
még amaz is…
– Pontosan! Ezt viszont a legnehezebb
megoldani, ezért jelenleg az aktív kereskedelmi tevékenységet egy kicsit hátrébb
sorolom: elsôként az infrastrukturális,
illetve a technológiai, kapacitásbeli
felkészültséget kell megteremteni, ami
relatíve egyszerû, merthogy pénz kérdése. A másik megoldandó dolog, ami
sokkal bonyolultabb, az a cég strukturális
átalakítása, hiszen a léptékváltás miatt
újra kell bizonyos folyamatokat építeni
és jelentôs szervezeti átalakításra is szükség van. Másként kell és lehet ugyanis
kezelni az ennyi munkát, és egészen
másként az annál sokkal többet.

● Összességében hányan
dolgoznak, illetve fognak rövidesen
dolgozni a Prime Rate-nél?
– Jelenleg 215 fô dolgozik a cégnél, és
ugyan tervezünk további felvételeket, de
gyors ütemben nem fog változni a létszám. Reményeim szerint, a hatékonyabb
berendezésekkel, az optimalizált folyamatokkal és egy motivált szervezettel a
megnövekvô megrendeléseket is képesek
leszünk minôségben teljesíteni. Ehhez
persze még hozzátartozik, hogy egy új
vállalatirányítási rendszer kialakítása is
lassan befejezôdik, amely számos új
funkcióval fog rendelkezni. Talán a
legnagyobb elônye, hogy a naprakész és
pontosabb információk segítségével jobb
döntéseket hozhatunk minden vezetôi
szinten. És mindezek után jöhet a
kereskedelem további erôsítése, amely ha
sikeres, 2020-ra elérhetjük céljainkat.
Igazából már egy ideje elindult a munka ebbe az irányba, és idôrôl idôre a
különféle stációihoz érkezünk. Április
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● Miért?
– A vállalatirányítási rendszer neve
QAD, ami egy nagy, az amerikai tôzsdén is jegyzett cég terméke, és alapvetôen termelôvállalatok számára fejlesztették ki. Mivel egy teljesen integrált rendszerrôl van szó, nem egyszerû
az átállás, különös tekintettel arra,
hogy a nyomdaiparnak azért van egykét sajátossága. Olyan cégek használják egyébként ezt a programot, mint a
Suzuki vagy éppen a Béres-gyógyszergyár. Érdekesség, hogy a gyógyszergyártási folyamatok rendkívüli hasonlóságot mutatnak a nyomdaipari folyamatokkal… Mindazonáltal az ôsz
folyamán – legalábbis remélem – el
tudunk majd vele indulni.
● Térjünk vissza egy kicsit az új
telephelyre, illetve az újonnan
beszerzésre kerülô gépekre!
– Tavaly szeptemberben kezdtünk
neki az építkezésnek egy gödöllôi
ipari parkban, és – ahogy már
említettem – április közepe felé, egész
pontosan április 18-án kész is lesz az
új, 3200 négyzetméteres épület. Természetesen a technológiai elvárásokat
figyelembe véve került kialakításra
maga a nyomdaüzem, de helyet kaptak
a raktár és a kiszolgáló helyiségek –
irodák, öltözôk egyéb szociális helyiségek – is. A gépeket tekintve pedig
azt tudom mondani, hogy a régi telep-

helyrôl is átkerül néhány gép, de nagyon jelentôs fejlesztést is végrehajtunk. Ez utóbbi tartalmaz hajtogatógépet, vágógépet, összehordót, irkafûzôt, valamint ragasztó-kötô gépet,
továbbá egy B1-es, nyolcszínes és egy
ugyancsak B1-es, kétwerkes Heidelberg nyomógépet és persze a hozzájuk
való CTP-berendezést. A ragasztókötô annyiban különleges, hogy mind
a három kötésfajtát – hideg, meleg,
PUR – tudja. Kétségtelen, hogy a
hidegragasztást csak egy meglehetôsen
szûk réteg igényli, de mi szeretnénk az
ô elvárásaikat is teljesíteni, ráadásul
hajlandóak ezt megfizetni.
● Maradva egyelôre az ofszetberuházásnál, nekem úgy tûnik,
mintha a könyvgyártásban
szeretnének erôsödni…
– Eddig is sok könyvet gyártottunk
jellemzôen 1000 példány alatt. Az új
beruházásokkal nyilván megcélozhatóak a néhány ezres darabszámok is,
mindemellett a kereskedelmi nyomtatványok, marketinganyagok, illetve bizonyos periodikák azok, amelyekre a
jövôben még inkább fókuszálni fogunk.
● Digitális nyomdai kapacitásfejlesztés…
– Március végén érkezett az új HP
12000-es gépünk, amely a digitális
nyomtatás területén abszolút csúcsgépnek számít , és ezzel párhuzamosan a
már meglévô HP-nket is upgradeltük
12000-re. Ezzel a beruházással tovább
erôsítjük piacvezetô szerepünket a digitális nyomtatás területén. Igyekszünk
mindent megtenni azért, hogy az új
piaci belépôknek nehéz dolga legyen…

● Ezek szerint, mélységesen
lehet hinni a nyomtatott
kommunikáció jövôjében…
– Én hiszek benne, még ha idôrôl
idôre alkalmazkodnunk is kell a
gyorsan változó vevôi igényekhez.
Másként nem fektettünk volna kétmilliárd forintot a fejlesztésbe, ráadásul egyetlen fillér pályázati támogatás
nélkül, kizárólag önerôbôl!
Meggyôzôdésem, hogy komoly
igény van nyomtatott termékekre.
Kétségtelen, hogy nem elég pusztán
nyomtatni, nyomdaterméket gyártani,
hanem átfogó szolgáltatást – beleértve
a crossmédiás megoldásokat is – kell a
megrendelôi körnek biztosítani. És
ennek csak egy része – de nem kis
része! – a nyomtatott termék.
Sok-sok éve tartunk már szemináriumokat, amelyek célja, hogy ötleteket adjunk, illetve megismertessük a
nyomtatott kommunikáció lehetôségeivel egyrészt a már meglévô, másrészt a potenciális partnereinket.
Legutóbbi rendezvényünknél már az
esemény elôtt másfél héttel le kellett
zárnunk a részvételi regisztrációt, mert
annyian jelentkeztek.
Mindezek mellett van egy marketingcsapatunk, amelynek elsôsorban
az a feladata, hogy partnereink vázlatos elképzelései alapján, velük együtt
gondolkodva hatékonyabb kommunikációs megoldásokat dolgozzon ki.
Egyszóval kihívásokkal teli, izgalmas idôket élünk, de céljainkat el fogjuk érni, mert mindannyian kitartóan
dolgozunk és hiszünk magunkban. ■

Céginfo

közepe-vége felé elkészül az új telephely, április és június között megérkeznek az új ofszetnyomó-gépek és a
kötészeti gépek. Ám messze a legnehezebb az új vállalatirányítási rendszer
bevezetése.
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Prémium minôség, kiemelt támogatás, középkategóriás ár

PureTone®
UV-flexófesték rendszer – PrinTerKa

A Jankó Gábor nevével fémjelzett
Golden Company-hoz tartozó
Lemmaco, illetve PrinTerKa kft.-k
igen jól ismertek a hazai
nyomdaipari ágazat széles
körében, legyen szó klasszikus
nyomdaipari felületnemesítési
segédanyagokról, avagy éppen
keskenypályás flexófestékrôl.
Ez utóbbi területen azonban idén
március közepétôl változás állt be:
a korábban képviselt festékgyártó
termékei kikerültek kínálatukból, és
helyette a Pulse Roll Label Product
Ltd. keskenypályás UV flexó, szita
valamint vízbázisú festékei
és lakkjai kerültek a portfóliójukba.
Richnyovszki Petra általános
kereskedelmi igazgatóval és Lévai
Imrével, az exportértékesítés
vezetôjével – aki egyben az osztrák leányvállalat ügyvezetôje is –
elsôsorban a PureTone® UV-flexófesték rendszerrôl beszélgettünk.

„…arra törekszik, hogy
a flexónyomdák által
felvetett észrevételekre
valós megoldást adjon
a festékrendszerével…“

8

Page 8

● Egy változás esetén kikerülhetetlenül elsô kérdés a „miért”…
R. P. – Az ok nagyon egyszerû: a korábban általunk is képviselt festékgyártó
üzletpolitikát váltott, átszervezte értékesítési hálózatát, és egy olyan hazai cégnek adott kizárólagos értékesítési jogot,
amelynek fô profilja a festékek és lakkok
elôállítása, disztribúciója. Már meg is
történt közöttünk az átadás-átvétel, és
nemcsak magát a festékeket illetôen,
hanem átadtuk azoknak a vevôknek a
komplett listáját is, akiknek eddig mi
szállítottuk ezt a festéket.
● Átadni a konkurenciának a vevôi
listát…? Nem kis nagyvonalúság!
Már megint adódik a kérdés:
miért?
R. P. – Azon vevôink érdekében, akik
korábban – igaz, tôlünk vásárolva – ezzel a festékkel dolgoztak. Nekik fennakadást okozott volna, ha ezt nem teszszük meg, hiszen erre a festékre vannak
„beállva”, tehát biztosítani akartuk számukra, hogy továbbra is zökkenômentesen hozzájuthassanak. Nálunk, a mi üzleti hozzáállásunkban valóban elsô a vevôk érdeke: és velük szemben ez így volt
korrekt – legalább is szerintünk. És ez
még akkor is igaz, ha üzletileg ez alkalmasint nekünk nem éppen elônyös…
A hitelességünk, az irántunk való
bizalom – vagy fogalmazhatok akként:
az „arcunk” – megôrzése a partnereink
szemében sokkal fontosabb.
● Értem és meg is értem… Viszont piacra léptek egy új UV-flexó
festék rendszerrel, a PureTone®nal. Az, hogy számomra ez ismeretlen, természetesen nem jelent
semmit. De egyedül vagyok ezzel?
R. P. – Nem: a hazai piacon még nem
ismert ez a festékrendszer. Gyártója, az
angol, bristoli székhelyû Pulse Roll

Label Products Ltd. keskenypályás
flexónyomtatáshoz fejlesztette ki ezt a
festéket, és ezen a területen az utóbbi bô
15 évben jelentôs és gyorsan növô nemzetközi piaci részesedést ért el. Termékeiket már a világ több mint 50 országában forgalmazzák, az idei cél, hogy a
jelenlétüket az Európai piacon jelentôsen
megnöveljék.
● Ki keresett kit?
R. P. – Tulajdonképpen egymásra
találtunk: mi kerestünk új flexófestékbeszállítót, ôk pedig éppen most akartak
ebben a régióban terjeszkedni. Mondhatni: szerencsés egybeesés! Én személyesen hiszem, hogy semmi sem véletlenül
történik, örülök, hogy adódott ez a
lehetôség, és tudom, hogy az értékesítési
csapatunkkal szép eredményt fogunk
elérni ezzel a szuper minôségû
termékkel.
● Biztos vagyok benne, ámbár
nem egyszerû a helyzet: a hazai
piacon szinte kivétel nélkül jelen
van valamennyi jelentôs flexófesték-gyártó. S noha kétségtelenül növekszik a felhasználás, attól
még nagyon erôs a konkurenciaharc… Mivel tudnak érvelni a
flexósoknál, hogy próbálják ki és
álljanak át a PureTone® használatára?
R. P. – Elképesztôen sok és nyomós
érvünk van! Azzal kezdeném, hogy maga
a cég rendkívül innovatív, és fejlesztéseiben arra törekszik, hogy a flexónyomdák
által felvetett észrevételekre valós megoldást adjon a festékrendszerével. Folyamatosan kapcsolatban áll a gyártóüzemekkel, és az ô kívánságaiknak megfelelôen fejleszti a festékeit. Ez azért fontos,
mert a nyomdák nincsenek könnyû helyzetben, ugyanis megrendelôik, a márkatulajdonosok igényei folyamatosan
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L. I. – További elônye,
hogy mindössze 11 alapfesték elegendô az összes szín
elôállításához, és mégis
kiemelkedô a színerôsség
és az intenzitás. Ez annak
köszönhetô, hogy a keverô
festékeknek azonos a színerôssége. Ráadásul kevesebb festékmennyiség esetén is tökéletes a fedés.
Mindemellett páratlan a

nônek: grafikailag egyre részletgazdagabb, egyre élénkebb színeket és
különleges effekteket várnak el a nyomatokon. Mindemellett csökkennek a
példányszámok, vagyis sok az átállás,
illetve az ehhez szükséges elôkészítési
és karbantartási idô. Ez a termelésre
fordítva akár 50 százalékot is elvihet.
Nos, a Pulse cég ezekre a kihívásokra
válaszul fejlesztette ki a PureTone®
UV-flexófesték-családot, amely a
nagy színintenzitású alapszíneken túl,
erôs, monopigmentált keverô színeket
tartalmaz, amelyek hozzájárulnak a
könnyebb, gyorsabb színkeveréshez,
valamint tisztább és élénkebb színeket
adnak. Mindezeken túl fényálló
festékek is tartoznak a családhoz, tehát
a rendszer teljesen kompakt.

R. P. – A termék amellett, hogy
önállóan, akár egy kézi keverési táblázattal plusz egy egyszerû mérleggel
is „mûködik”, természetesen egy teljes
színmenedzsmentrendszer keretében
tud kiteljesedni. Amint a rendszer
nyomdán belül munkába áll, megvalósul a pre-press proofing, és nagyon
gyorsan érzékelhetô lesz a teljesítménynövekedés és a javuló profitabilitás. A munkák közötti 8–10 perces
átállást a cégvezetés garantáltan szeretni fogja!
● Nem esett szó az árról…
R. P. – Nem az alacsony árával
kívánunk betörni a hazai piacra…
Nagyjából középkategóriás árfekvésû a PureTone® UV-festékcsalád. Mivel a festék ára egy
címkére vetítve nem több mint öt
százalék, így nem az ár az ütôkártya.
A megoldás, a teljes rendszer az,
aminek a használata jelentôs
(20–40%) gépállásidô-megtakarítást
tesz lehetôvé. Ennek a járulékos
költségei már gondolatébresztôk: a
gépmester órabére, a beigazítási
selejt anyagköltsége, illetve a megnyert idôre vállalható újabb munkák
nyeresége.

reológiai tulajdonsága, ugyanakkor
kiváló a tapadása a csomagolóanyagok
széles skáláján. És azt is lényeges
megjegyezni, hogy nem kell különféle
aniloxokat használni, hanem elegendô
egyetlen standard.

● Volt már „pudingpróba” a
hazai piacon?
R. P. – Igen: és a „kóstolónak”
ízlett! ■

Ilona
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Az igényes borítékok gyártója

Unio Print

Szabó László, az Unio Print tulajdonos-ügyvezetôje 35 éve foglalkozik
nyomdaipari termékek gyártásával, és ebbôl az utóbbi 22 évben
kifejezetten borítékgyártásra is szakosodott. Sôt, azon belül is
specializálódott: elsôsorban a minôségigényes, nyomott, illetve
nyomatlanboríték-gyártás jelenti a cég fô profilját. Számtalan
méretben, formában, kivágással és alapanyagból készítenek
borítékokat, a példányszám pedig egytôl akár több tízezerig is
terjedhet. Ami viszont nem jellemzô rájuk, az a szabványos tömegáru
gyártása. Az annak idején mindössze
kétfôs vállalkozásként indult cég
– Szabó Lászlóból és a cég jelenlegi
ügyvezetôjébôl, Aranyi Józsefné,
Tündébôl állt a dolgozói létszám –
ma 12 embert foglalkoztat, s a virtuális csatornák térhódítása ellenére
tapasztalják a borítékgyártás, fôleg
az igényes, egyedi borítékok iránti
keresletet.
Szabó Lászlóval és Aranyi Tündével
beszélgettem.
● Amikor 22 évvel ezelôtt kitalálta,
hogy borítékgyártásra szakosodnak, még javában aranykorukat
élték – sôt, szinte csak olyanok
voltak – a „mindent nyomtató”, azaz vegyes profilú nyomdák. Miért
gondolta úgy, hogy specializálódniuk kellene?
Sz. L. – Éppen azért, mert minden
nyomda a nyomtatásra koncentrált. Már
akkor látszott, hogy mivel egyre erôsödik
a verseny, elôbb-utóbb várható lesz, hogy
ez a vállalási árak rovására fog menni.
Akkoriban Magyarországon csak a Szentendrei gyár, a Fûzfôi Papírgyár és a Majsa-Kuvert (ma Göessler Kuvert) készített
szabványos méretû borítékokat, egyedi
gyártás nem volt, illetve „nagyként” az
EURO Kft. Ám szabványtól eltérô, egyedi
igényekre, akár hozott anyagból, akár kis-,
akár nagy példányszámban, korlátozott
lehetôségük volt (papírgrammsúly, méret,
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példányszám a gépi gyártás tekintetében), hosszú határidôvel dolgoztak, így
az igényeknek megfelelôen szakosodtunk. A magas minôséget képviselô
borítékgyártásra, jószerint rajtunk kívül
nem igen volt vállalkozó – és hozzáteszem: ma sincs, legfeljebb elvétve. Hogy
úgy fogalmazzak: mi nem Trabantot
gyártottunk és gyártunk, hanem kézzel
készült Rolls Royce-t…
● Annak idején – legyen cég vagy
magánember – elképesztôen sok
borítékra volt szüksége mindenkinek. Ám az utóbbi 5–10 évben a
digitális kommunikáció térhódítása
– gondolom – erôsen „megcsappantotta” az igényeket…

„…mi nem Trabantot
gyártottunk és gyártunk,
hanem kézzel készült
Rolls Royce-t…”

Sz. L. – Tény, hogy a borítékhasználat
terén is átalakultak a szokások: a mindennapos kommunikáció az interneten
történik, tehát a szabványborítékok iránt
jelentôsen csökkent az igény. Ám az
igényes, különleges borítékok ma is
kelendôek mind a populáris, mind a
céges felhasználást illetôen. Hogy mást
ne említsek: egy esküvôi meghívót nem
az interneten fognak elküldeni… Egy
magára valamit is adó cég pedig a postán
kiküldött és amúgy drága termékérôl –
például autókról – készíttetett és magas
minôséget képviselô katalógusait egy
ahhoz méltó borítékba helyezi.
A. T. – A minôségi borítékgyártás nem
nagy szériákról szól, még akkor sem, ha
úgymond eladásra – akár a saját webáruházunkon, akár viszonteladókon keresztül – készítjük a borítékokat. Ezen a téren
mindig változik a „divat”: hol a csillogó,
glitteres boríték éppen a trend, hol a
natúr, hol a klasszikus formák, hol a
szokatlanok. Éppen ezért korlátozott
darabszámban tartunk raktárkészletet.
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● Mivel jellemzôen nem a „szokványos és szabványos” borítékok
miatt fordulnak önökhöz, mennyire bonyolult a gyártatás?
A. T. – Semennyire! Nagy elônyt
jelent, hogy mi ívbôl gyártjuk a nyomatlan és a nyomott borítékokat is
egyedi technológiával, és az ehhez
szükséges minden információ fenn van
a www.boritekgyarto.hu honlapunkon.
Ám, ha valakinek mégis kérdése lenne,
telefonon vagy személyesen is szívesen
segítünk. Ha a nyomdáktól kapunk kinyomtatott íveket, abból készítünk borítékot, de mi magunk is vállalunk nyomással együtt komplett kivitelezést.
Sz. L. – És az évek alatt kifejlesztet-

tünk egy olyan speciális
digitális nyomógépet is,
amely képes arra, hogy
bármilyen ablak-elhelyezésû és méretû kész borítékot utólag az ablak szélétôl a boríték széléig
kifutó nyomattal ellássunk, akár ötdarabos
mennyiségben.
● Jellemzôen
kikbôl áll a
megrendelôi
kör?
Sz. L. – Tulajdonképpen két nagy, és
ezen belül további
két alcsoportra osztható a borítékmegrendelôink köre: az
egyik szegmens a
magánszemélyek, a
másik a cégek. A
magánszemélyek két típusát pedig egyrészrôl az jelenti, amikor mi magunk
gyártunk eladásra kész borítékokat, és
azokat saját webáruházunkban, vagy
viszonteladókon keresztül értékesítjük,
és nemcsak a hazai piacon, hanem a
környezô országokban is. A másik alcsoport a kvázi egyéni megrendelôk,
azaz azok a magánszemélyek, akik
ilyen-olyan eseményre rendelnek tôlünk valamilyen különleges borítékot.
A legnagyobb szegmensünket azonban a céges megrendelôk jelentik, és ôk

Céginfo

A megrendelésre készülô borítékok
egy egész más feladat, hiszen ott konkrét elképzelést valósítunk meg a kívánt
példányszámban. Az egy más kérdés,
hogy az igények ezen a téren is jellemzôen egyediek: különbözô alapanyagra,
különbözô formában, különbözô ablakmegoldással stb.
Sz. L. – Majd elfelejtettem, de van
egy olyan speciális termékünk is, amit
aztán végképp senki nem gyárt rajtunk
kívül Magyarországon: ez egy úgynevezett „szálerôsített” (Gascofil alapanyagú) tasak. Ezeket jellemzôen akkor
használják, ha nagyon nagy ellenálló
képességû anyagra van szükség, vagy
ha a belekerülô dokumentumokat titkosítani akarják, ugyanis csak egészen
speciális módon lehet újra kinyitni…
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is két csoportra oszthatók:
nagyjából fele-fele arányban
állunk közvetlen kapcsolatban
a végfelhasználóval – például
különféle kormányzati hivatallal, reklámügynökséggel,
grafikai stúdióval vagy bármilyen más céggel –, illetve
dolgozunk be alvállalkozóként például a nyomdáknak.
És az sem ritka – ha kisebb
szériára és nagyon minôségigényes vagy éppen speciális
(például kör alakú ablakos)
borítékra van szüksége –, hogy más
borítékgyártó is hozzánk fordul.
● Mennyire igaz, ha azt mondom,
hogy az igényes boríték a reneszánszát kezdi élni?
Sz. L. – Abszolút igaz: tapasztalataink szerint megrendelôink egyre nagyobb köre igényli a magas grammsúlyú papírból készült, egyedi formájú
borítékot kis példányszámban és rövid
határidôvel. ■
Ilona
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PPDexpo/SignExpo – 2017

Összességében
Nos, lezajlott a szakma magának
rendezett, a Papír- és Nyomdaipari
Mûszaki Egyesület által megszervezett
kiállítása, fesztiválja, a PPDexpo/SignExpo – és egyetlen tômondatban összefoglalva: igen sikeres volt! Kijárhat érte a
gratuláció a szervezôk mindegyikének,
de – azt gondolom – elsôsorban Pesti
Sándornak, a kiállítás igazgatójának.
A végleges adatok szerint 2 708 négyzetméteren 76 stand helyezkedett el,
amelyen összességében 105 kiállító képviseltette magát. Voltak „gigának” minôsíthetô standok (99–150 négyzetméteresek), és persze talpalatnyinál alig valamivel nagyobbak (6–10 négyzetméteresek).
Voltak elképesztôen látványosak, és puritánokis. Voltak, amelyen berendezések
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sokasága várta az érdeklôdôket, máshol
csak egy asztal székekkel. Volt, ahol napjában többször bemutatókat, show-mûsorokat tartottak, máshol pedig egy jó beszélgetés várta az ágazat szereplôit. Volt,
ahol non-stop street-food vendéglátással
is fogadták a látogatókat, másnál viszont
a kiállítás minden napjának utolsó órája
Happy Hour volt zenével, jófajta és
egyáltalán nem alkoholmentes italokkal.
És voltak olyanok, akik nyereményeket
sorsoltak ki az ôket meglátogatók között,
máshol termékkatalógusokkal, nyomatmintákkal várták az érdeklôdôket.
Közös volt azonban, hogy mindenhol
pezsgett az élet, és lett légyen valaki
látogató – 3 726 szakmai érdeklôdô tisztelte meg a rendezvényt –, avagy kiállító:
mindenki jól érezte magát, s nagyon nem
bánta meg, hogy részt vett ezen a háromnapos rendezvényen.

Kísérôrendezvények
Szokás szerint kísérôrendezvényekre
is sor került a kiállítás mindhárom napján, amelyek helyszínéül a Pódium
szolgált. Az elsô napon a Csomagolási és
Anyagmozgatási Országos Szövetség
szervezte a prezentációkat, a második
nap a Nyomda- és Papíripari Szövetségé
volt, míg a harmadik nap
elôadásai a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület
képviseletében hangzottak
el. „Igaz krónikáshoz” méltóan, azt kell mondanom,
meglehet, hogy át kellene
gondolni a kísérôrendezvények szükségességét, mert
méltatlanul kevés volt az
érdeklôdô az elôadásokon –
leszámítva a Szövetség Best
Print Hungary díjátadó
ünnepségét, amely zsúfolt
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Április 11., kedd,
kedd, 14 óra
Egyéni mezôk (beállítás, használat)

nézôtér elôtt zajlott. És ez a kvázi „érdektelenség” nem az elôadások témájának vagy elôadójának szólt: egész egyszerûen a kiállítás lendülete, az egyes
standokon való elidôzés, összefutás és
csevegés az ismerôsökkel – úgymond –
„elsöpörte, felülírta” még az egyébként
eredetileg meglévô azon szándékot, hogy
valaki az egyik vagy másik elôadást
meghallgassa. Persze, az is meglehet,
hogy a Pódium elhelyezkedése sem volt

a legszerencsésebb,
ugyanis a kiállítói
tér egyik sarkában
került felállításra…
Lehet, hogy abszolút a középpontba,
egy nagyon frekventált, kikerülhetetlen
területre kellene
helyezni, és akkor
nagyobb figyelem
övezné az ott zajló
eseményeket.
Majd legközelebb, merthogy – ha az ipar úgy dönt –
lesz folytatása a PPDexpo/SignExpo össz-szakmai
rendezvénynek!
Jelen lapszámunk 18–25.
oldalain találják a PPDexpo/SignExpóról szóló képes
beszámolónkat. ■
Ilona

Bár a rendszer sokféle törzsadatot és
egyéb információt tartalmaz, a helyi
igények, folyamatok gyakran mégis újabb
adatok rögzítését igénylik. Ennek támogatására hoztuk létre az Egyéni mezôket,
amelyekkel mindenki szabadon bôvítheti
nyilvántartását. A funkció a rendszerben
több helyen is elérhetô: ajánlatszerkesztô,
táskaszerkesztô, partner, kontaktszemélyek (a partneren belül), cikkek.
A beállított értékekre a lekérdezésekben
van listázási lehetôség: külön felületen
lehet az egyéni mezôkre vonatkozó feltételeket összeállítani, majd az eredményt
bevonni a kiindulási listázásba.

Április 24–26.
ScrollMAX
esk edelmi
ScrollMAX Ker
Keresk
modul – alapismeretek
alapismeretek
A népszerû háromnapos
háromnapos tanfolya
tanfolya munk során a Scroll beállításaitól az
ajánlat elkészítésén át a táska
kiszállításáig tartó folyamatokat veszszük át, interaktív módon, gyakorlási
lehetôségekkel.
Az oktatás irodánkban kialakított
teremben zajlik, ahol a jelentkezôk
az átadott ismeretekben zavartalanul
mélyedhetnek el.

Május 9.
Scroll-k
Scroll-k eresk
eresk edelem
haladó fok
on
fokon
Fedezze fel, hogy az egyszerû
kalkuláción túl mi mindenre
mindenre lehet
képes a ScrollMAX rendszer!
Ajánlatok követése, belsô jóváhagyás folyamata, alvállalkozói ajánlatkérés, kalkuláció-varázsló,
kimutatások stb.
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Best Print Hungary 2017 – díjátadó

Lezajlott a Best Print Hungary 2017 verseny eredményhirdetése és díjátadó ünnepsége a PPDexpón.
A Szövetség standján rendhagyó kiállításon tekinthették meg a rendezvény látogatói a díjnyertes termékeket.
Idén 19 pályázó cég és 5 iskola 109 terméke közül 8 kategóriában hirdettek gyôzteseket. Átadásra kerültek a
zsûri, a média, a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos
Szövetség díjai, valamint a kategóriadíjak és a Best Print Hungary Nagydíjak. Balog Ádám zsûrielnök rövid
értékelôje után, az elismeréseket a Szövetség elnöke, dr. Horváth Csaba és dr. Peller Katalin ügyvezetô
igazgató, a különdíjakat pedig a felajánlók adták át a gyôztes cégek képviselôinek. Ezúton is gratulálunk
a díjazottaknak és a megrendelôiknek egyaránt!

Best Print Hungary Nagydíjak

Grafikai Nagydíj – Periodika:
Prospektus
– Fotocult Magazin
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Nyomtatási Nagydíj
– Többszínes keménytáblás könyv:
Alföldi Nyomda
– Az idô egésze/Kósa Ferenc képei

Finishing Nagydíj
– Többszínes keménytáblás könyv:
Palatia Nyomda és Kiadó
– A magyar hangosfilm plakátjai 1931–1944
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Kategóriadíjak
1. Egyszínes kartonált könyv kategória: nem került kiosztásra.
2. Többszínes kartonált könyv: Arany: Pauker Holding
– XX. Országos Tervezôgrafikai Biennálé
3. Egyszínes keménytáblás könyv: nem került kiosztásra.
4. Többszínes keménytáblás könyv:
Arany: Alföldi Nyomda – Az idô egésze/Kósa Ferenc képei
Ezüst: Dürer Nyomda – Limara péksége
Bronz: Pauker Holding – FAJO album
5. Periodikák:
Arany: Prospektus
– Hamu és Gyémánt Magazin.
Ezüst: Ipress Center CE – Interview
6. Reklám- és marketing-kiadványok:
nem került kiosztásra.
7. Csomagolóanyagok:
Arany: STI Petôfi Nyomda
– Chivas Regal prémium whisky
csomagolása
Ezüst: STI Petôfi Nyomda
– L’Oreál exkluzív adventi naptár 2016
Bronz: Keskeny és Társai 2001
– Kézmûves csokoládé dobozcsalád

Bronz: ANY Biztonsági Nyomda
– Mintaútlevél dísztokban

Különdíjak
CSAOSZ különdíj – Kézmûves termék:
Keskeny és Társai 2001
– Adventi ajándékcsomag a partnereknek
PNYME Innováció
különdíj – Biztonsági
nyomtatványok:
Pátria Nyomda –
Karácsonyi bélyeg 2016

8. Különleges kivitelû kiadványok:
Arany: Prime Rate
– Rundgemälde von Wien und dessen Umgebung
Ezüst: Keskeny és Társai
– Strukturált festményposzterek

Printinfo Tradíció
különdíj – Többszínes
keménytáblás könyv:
Alföldi Nyomda
– Biedermeier

9. Kézmûves könyvkötészet: nem került kiosztásra.
10. Junior:
Arany: Nagy Enikô (Békéscsabai SZC Szent-Györgyi
Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma) – J. R. R. Tolkien:
A Gyûrûk ura címû könyvének újratervezése
Ezüst megosztva: Szabó Tünde Julianna (Képzô- és
Iparmûvészeti Szakközépiskola és Kollégium) – TÛZKÖNYV
Intarziás plexi-vászon borítású egyedi kötésû könyv
Ezüst megosztva: Bornyi Anna Zsófia (Képzô- és
Iparmûvészeti Szakközépiskola és Kollégium)
– Gergô és az álomfogó trilógia/egyedi kötésû könyv
Bronz megosztva: Balta Zsanett (Békéscsabai SZC SzentGyörgyi Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma)
– VÁNDOR/verseskötet, amely saját versekkel, fotókkal és
grafikával van illusztrálva
Bronz megosztva: Sas Vilmos (Képzô- és Iparmûvészeti
Szakközépiskola és Kollégium)
– KÉPSOR/egyedi kivitelezésû könyv
11. Biztonsági nyomtatványok
Arany: Pénzjegynyomda – Az év fája alkalmi bélyeg
Ezüst: Pénzjegynyomda – Földtani kincsek/alkalmi blokk

Print & Publishing Harmónia különdíj
– Különleges kivitelû kiadványok:
Prime Rate – Pál utcai fiúk/okos DM

A zsûri különdíjai
Csomagolóanyag: Crew
– Árpád-házi királyok gyufásdoboz-sorozat
Junior: Borbély Sándor és Szilágyi Áron (Óbudai
Egyetem) – Logótervek a Rejtô Sándor Könnyûipari és
Környezetmérnöki Kar részére
Többszínes keménytáblás könyv: Gyomai Kner Nyomda
– A Nyomda-történet 1851-tôl napjainkig
Különleges kivitelû kiadványok: HM Zrínyi Térképészeti
és Kommunikációs Szolgáltató és Nonprofit Kft.
– Remény és pokol 1956/Kézzelfogható hadtörténelem
Reklám- és marketing-kiadványok: Grafit Pencil Nyomda
– Zala Springs/bemutatkozó csomag ■
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Akik nagyon „oda teszik magukat”
Folytatjuk sorozatunkat, amelyben a szakma azon képviselôit mutatjuk be, akik különösen aktív módon,
személyes lehetôségeiket is megmozgatva, nagyon oda teszik magukat a szakmai utánpótlás biztosításának
ügye mellé.

Oláh Péter (Oláh Nyomda)
Az alapvetôen heat-set tekercsofszet-nyomtatással periodikus folyóiratokat
elôállító Oláh Nyomdaipari Kft. alapító vezérigazgatójának, Oláh Miklósnak a
cég építése, bôvítése mellett szívügye a hazai szakipari képzés fellendítése
is. Az utóbbi tíz évben mindkét fia vele együtt dolgozik. Dániel a mûszaki
területért, Péter pedig a kereskedelemért felelôs, de aktívan részt vesznek az
átfogó cégvezetésben is. Amikor Szövetségünknél körvonalazódni kezdett az
oktatásra, illetve a munkaerôhiány enyhítésére vonatkozó elképzelés, az Oláh
Nyomda nemcsak tagja lett szervezetünknek és csatlakozott a Print: a Te
jövôd kampányhoz, hanem Oláh Péter azonnal részt vállalt az Oktatási
Bizottság munkájában is. Sôt, saját kapcsolatrendszerével élve elérte, hogy
néhány széles körben terjesztett sajtótermékben, amelyek kifejezetten a
továbbtanulás elôtt álló fiatalok körében népszerûek, térítésmentesen
jelenhessen meg a nyomdaipari szakmákat népszerûsítô reklám. Ezzel
párhuzamosan, több mint ezer magyar általános iskolába juttatta el a Szövetség nyomtatott hirdetését. Oláh Péter
is azok közé tartozik, akik – ha csak mód nyílik rá – szót emelnek a nyomdászszakma mellett, ahogy ezt tette
nemcsak a Tanulj SzakMÁ-t rendezvény panel-beszélgetésén, hanem azt követôen a Szövetség standján is.

Tomcsányi Barbara (Prime Rate)
A Prime Rate az elsôk között csatlakozott a
Print: a Te jövôd projekthez, abban pedig
abszolút az elsô volt, hogy a kidolgozott
kampányanyagra támaszkodva mindezt
átültesse a gyakorlatba. A cégen belül Tomcsányi Barbara – aki az exportpiaci lehetôségek felkutatásával foglalkozik, egyébként
pedig a tulajdonos-ügyvezetô dr. Tomcsányi Péter húga, és kezdetektôl a cég munkatársa – vállalta fel a feladatot, s látott
neki nem kis módszerességgel és aktivitással. Adatbázist állított össze a környékbeli
mintegy 35–40 általános iskoláról, azon
belül telefonon, illetve e-mailen kereste meg a
„célcsoport”, azaz a 7.–8. osztályosok osztályfônökeit, s
beszélte rá ôket, hogy adjanak neki lehetôséget a nyomdászszakma melletti korteskedésre. Abszolút járatlan
úton járt, s nem vette el kedvét az sem, ha kezdetben
érdektelenségbe ütközött. Kitartóan küldözgette a bemutatkozó e-maileket, illetve a tanórák közötti szünetek
idôpontjára idôzítette a telefonon történô megkereséseket. Mindezt azonban nem munkaként, teherként élte
meg, hanem elsô pillanattól kezdve azonosult a céllal, és
éppen ezért igen sok örömét is lelte benne.
Tapasztalatait pedig folyamatosan megosztotta a kampányban részt vevô többi nyomdával, hiszen ezek igen jól
hasznosíthatóak annak érdekében, hogy minél hatékonyabban lehessen a projektet megvalósítani. Tomcsányi
Barbara kitartása meghozta gyümölcsét: egy, aztán még

egy, meg még egy iskolától is lehetôséget
kapott, hogy a diákok figyelmét felhívja a
nyomdaipari szakmák tanulására, és a
gyerekek részérôl a fogadtatás is nagyon
pozitív volt. Fôleg azok körében, akiknél a
gimnáziumba történô felvétel kétséges.
Természetesen vitt magával szóróajándékokat ezekre az órákra, illetve nyomdalátogatásra is meghívta az érdeklôdôket.
Nagyon jól találta meg a hangot a gyerekekkel, ami talán annak is köszönhetô,
hogy egy 5 és egy 7 éves fiúgyermek édesanyja…
Néhány – kvázi némileg „kierôltetett” – személyes prezentációt követôen már szájhagyomány útján is terjedt a hír az iskolák között, hogy
érdemes Tomcsányi Barbara nyomdászkodásról szóló
elôadását meghallgatni. És az is nagyon vonzó volt, hogy
a Prime Rate alkalmat biztosított a nyomda „élôben”
történô megtekintésére. Szóval: keletje lett a dolognak.
És ma már az sem ritka, hogy nem Barbara keresi az
egyik vagy másik iskolát, hanem onnan keresik és hívják
ôt, hogy mutassa be a nyomdászszakmát az ott tanuló
gyerekeknek.
Persze, ez messze nem azt jelenti, hogy nincs most már
több teendôje!Tomcsányi Barbara pontosan tisztában van
avval, hogy csak úgy lehet hosszú távra is eredményeket
elérni, ha szisztematikusan továbbra is építi és ápolja a
kapcsolatokat az iskolákkal, hiszen a projekt lényege,
hogy ne csak most, hanem folyamatosan biztosítsa a
szakember-utánpótlást a nyomdaipar számára.
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Közgyûlés,
Gazdasági konferencia
Nyíregyháza, 2017. május 25.

Két újdonsága is van szokásos tavaszi rendezvényünknek: az
egyik, hogy egy napra vontuk össze éves rendes közgyûlésünket és a gazdasági konferenciánkat. A másik újdonság, hogy
mivel a tavaly ôsszel megválasztott új elnökség tagjainak
dedikált feladatai vannak, így például a szakmai rendezvények
tematikájának összeállítása Zsukk László, a Color Pack vezérigazgatójának hatásköre lett. Idei konferenciatémáink az ô
javaslatának köszönhetô.
Hagyományként ôriztük meg viszont, hogy a közgyûlést követôen, a tagság széles köre elôtt kerül sor a Hess András-díjak
átadására, továbbá azt is, hogy a gálavacsora szolgál keretül
a Magyar Nyomdászatért kitüntetés ünnepélyes átadásának.
Helyszín: Hotel Pagony**** (Nyíregyháza, Újmajor)

Program:
◆ 10.00–11.30: Közgyûlés
◆ 11.30–12.30: Hess András-díjak ünnepélyes átadása
◆ 12.30–14.00: Ebéd a hotel éttermében
◆ 14.00–18.00: Gazdasági konferencia
I. Oktatás, továbbképzés
II. Beruházásokhoz kapcsolódó
pályázati lehetôségek
◆ 19.30-tól: Gálavacsora a hotel éttermében, valamint a
Magyar Nyomdászatért-díj ünnepélyes átadása

Ofszetgépmesteri
alaptanfolyam

fedprint.hu

EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Az ágazati szereplôk által jelzett akut
munkaerôhiány megszüntetése érdekében
Szövetségünk – szakértôk bevonásával –
összeállította azt az oktatási anyagot, amely alapján
szakmai alapképzés keretében elindulhat az elsô,
gépmesteri alapismereteket biztosító tanfolyam.
A csoport létszáma minimum 8, maximum 20 fôs
lesz. A tanfolyam elméleti ismereteket ad,
a gyakorlati oktatás a delegáló nyomda feladata.
A tanfolyam nem minôsül szakképzésnek, ám a
sikeres vizsgát követôen Szövetségünk – feltüntetve
a gyakorlati képzést biztosító nyomda nevét is –
oklevélben tanúsítja elvégzését.

Bármely nyomdaipari cég
bármelyik és bármennyi
dolgozóját beiskoláztathatja!
Helyszín: Budapest
(a pontos helyszín még egyeztetés alatt)
Tanfolyam kezdési idôpontja: 2017. június 16.
Képzés idôtartama: 100 óra (10 hét)
Tanfolyami napok:
péntek délután, szombat délelôtt (5-5 óra)
Záróvizsga idôpontja: 2017. augusztus 19.
Tematika: az ágazat szereplôinek elôzetes
igényfelmérése alapján Lovász Kálmán
és Meiczl Zoltán, a Reálszisztéma
Dabasi Nyomda szakemberei állították
össze.
Elôadók: Prókai Piroska és Görgényi-Tóth Pál
egyetemi oktatók (Óbudai Egyetem,
RKK, Médiatechnológiai Intézet)
További információt – részletes tematika,
jelentkezési dokumentumok, árak stb. –
a www.printjovoje.hu
weboldalunkon találhatnak.

Jelentkezési határidô:

2017. június 2.

Köz info
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PPDexpo/SignExpo – Képes beszámoló

Vitathatatlanul a
legnagyobb show az
Europapier Budapest
standján volt, ahol
mindhárom napon egyegy délelôtti és délutáni
szakmai elôadás közben – amelyeket legnagyobb beszállítóik képviselôi tartottak – a Forrai Art School
grafikushallgatói által papírból tervezett és általuk felvonultatott ruhaköltemények kerültek bemutatásra. Elkészítésükhöz természetesen az Europapier által kínált különleges
papírok szolgáltak: Garda, International
Paper–Arktika, Sappi–Magno, Zanders
–Chromolux, ArjoWiggins–Curious,
Favini–Remake, Mondi–IQ-Print és IQColor, Dupont–Tyvek.
A cateringet Lakatos Márk stylist FoodPunk FoodTruck vállalkozása szolgáltatta. És persze volt nyereményjáték is,
amelyen 25 darab virtuális szemüveg
került kisorsolásra. Szendrei-Nagy Szabolcsot, az Europapier print & packaging
üzletágvezetôjét pedig remek show-mesteri oldaláról is megismerhettük.
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A Xerox Magyarország standján is
pezsgett egész nap az élet: túl azon,
hogy a Versant gépcsalád két új tagjának
európai premierje a PPDexpón volt,
napközben is gazdag program várta a
látogatókat. A nyitva tartás utolsó órája
pedig igazi, klasszikus Hapy Hourként
zajlott. Volt nyereményjáték, mégpedig
nem is akármilyen fôdíjért! A Xerox C70es színes digitális nyomdagépet a Pátria
Nyomda „vihette haza”.

A manroland Magyarország nyereménysorsolásának fôdíja egy
100 000 forint értékû segédanyagcsomag volt: a szerencsés nyertes
pedig Vágó Magdolna, a Dabasi Nyomda vezérigazgatója lett.

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

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359
www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között
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A Keményfém és a Horizon GmbH közös standjára
látogtók sem kizárólag szakmai élményben részesültek:
bûvész is szórakoztatta a nagyérdemû publikumot.
Anton Bauer, a Horizon magyarországi képviselôje
pedig a tôle megszokott vehemenciával és egyre jobb
magyarnyelv-tudással szinte pillanatnyi szünet nélkül
mutatta és magyarázta az általuk kiállított gépek
mûködését, elônyeit.
20
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anyag és gyártástechnológia nyomdai,
csomagolóipari és egyéb ipari gumihenger-gyártás
sleevek, gumikendôk széles választéka hagyományos
ofszet-, valamint UV-nyomtatáshoz, lakkozáshoz
segédanyagok, mosó-, tisztító- és egyéb anyagok

40 országban a világon
Csatlakoztunk a csapathoz
Betaroll Böttcher Magyarország Zrt.
www.beta-roll.hu
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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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AZ X-RITE EURÓPA-SZERTE SIKERES
FLEXÓ WORKSHOPJA
ISMÉT MAGYARORSZÁGON!
A flexónyomtatásban érdekelt szakemberek
részére hazánkban második alkalommal kerül
megrendezésre az amerikai X-Rite „The eXpected”
elnevezésû, Európa-szerte sikeres workshopsorozata. A workshop hazai trénere dr. Schulz
Péter színelméleti, papír- és nyomdaipari színmérési szakértô, az X-Rite Pantone oktatási partnere.
A gyakorlati orientációjú képzés célja az, hogy a
workshopon részt vevôk a megszerzett elméleti és
gyakorlati ismeretek birtokában tudatosan és hatékonyan legyenek képesek felismerni, értelmezni és
kezelni a színek reprodukálásánál felmerülô gyakorlati problémákat. Az oktatási sorozat „flexós”
tagja haladó szintû, kétnapos, interaktív, kis létszámú workshop, amely a hagyományos flexónyomtatás színes reprodukálási munkafolyamatának átfogó megértésére épít.
További részletek: a felhívás, a program és a
regisztrációs formanyomtatvány az alábbi helyen
tölthetô le: http://www.p-e.hu/?page_id=841

Canon – Digitális
Könyvnyomtatási Pályázat
A Canon és a Magyar Írószövetség a hagyományokhoz híven idén is meghirdeti Digitális Könyvnyomtatási Pályázatát. Az elmúlt években a zsûri
döntése nyomán nyolcvannál is több pályázó kapott
lehetôséget arra, hogy bemutassa alkotását a
nagyközönségnek.
A Magyar Írószövetséggel közösen meghirdetett
pályázatra bárki jelentkezhet kézirata szerkesztett
változatával, amely korábban még nem került
kiadásra a konyvpalyazat@canon.hu e-mail címen,
lehetôség szerint úgy, hogy már egy könyvkiadó is
a szerzô mellett áll. A nyertes mûveket a Canon
250-250 példányban, díjmentesen nyomtatja ki, a
pályázókat csak a kötészeti díj terheli. A zsûri által
kiválasztott könyvek a „Legszebb Könyv” versenyen
is indulnak.
A pályázatok beadási határideje a kiadók felé:
2017. május 2., a Canon felé: 2017. május 26.
Bôvebb felvilágosítás kérhetô a
konyvpalyazat@canon.hu e-mail címen.

Könyvismertetô

Optima Téka Kiadó, 2016
Méret: 165x238 mm;
Terjedelem: 180 oldal,
keménytáblás borító
A mû kiadását a Hamburger
Hungária Kft. támogatta
Nyomda: Gyomai Kner Nyomda Zrt.
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„(…) A könyv szerzôje Annus Sándor több mint 60 éves hazai és nemzetközi
papíripari tapasztalattal a háta mögött, nagy ívû szakmai mûvel jelentkezett. (…)
A könyv három fô fejezetben tárgyalja a hazai papíripar történetét. A papírkészítés
kora fejezetben a korai idôszakról, az ezerötszázas évek elején, Lôcsén létesített elsô
magyarországi papírmalomról (…) és arról is, hogy az 1700-as években újabb 103
papírmalmot alapítottak Magyarországon. Mindemellett felsorolja a szerzô az alapító
családok és személyek, a papírmalom-tulajdonosok és a papírkészítôk nevét, mindezek
évszámmal pontosítva. (…)
A papírkészítés és a papírgyártás együttes idôszaka fejezetben az 1828-ban alapított
Fiumei Papírgyárról – amely az elsô hazai papírgyár –, valamint a kapitalizálódás folyamatában alakuló gépesített magyarországi papíriparról rajzolódik elénk a kép (…)
Önálló fejezetet képez a papírgyártás idôszaka, amely az 1890-es évektôl számítható.
Ez már tisztán a papírgyárak termelésén alapuló ipari korszak Magyarországon.
A huszadik század eleji papíripari fejlôdésnek (92 rostanyag-, papír- és papírtermék
gyár üzemel 9500 fôvel) az elsô világháborút követô trianoni békediktátum vetett véget,
mivel a kétharmadnyi területét elveszített országban mindössze 2 papírgyár maradt.
A két világháború közötti idôszak újrakezdését, majd az 1948. évi államosítás utáni
8 papírgyárral induló szocialista idôszakot, a Papíripari Vállalat megalakulását, majd az
1989/1990. évi rendszerváltozás idôszakát adatokkal alátámasztva részletesen tárgyalja
a szerzô. A könyv a papíripar privatizációjának ismertetésével, a huszonegyedik századi,
2010-ig megvalósult biztató fejlesztések ismertetésével zárul…”
Persovits József
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Düsseldorf,
2017. május 4–10.

Hamburg,
2017. május 8–12.

Közinfo

FESPA

Aki kiutazna, de még nem foglalt magának szállást az Interpackra vagy a Fespára, esetleg mindkettôre – mert
praktikusan összeköthetô a kettô megtekintése –, azoknak még tudunk segíteni, de csoportos utazást –
idegenvezetôvel, városnézéssel stb. – az elmúlt évek tapasztalataira tekintettel az érdektelenség miatt már nem
szervezünk! De konkrét igény esetén – a belépôket, transzfereket is beleértve – kisebb-nagyobb csoportoknak akár
„háztól házig” is megszervezzük az utazást. Elképzeléseihez a titkarsag@pnyme.hu címen kérjen egyedi ajánlatot!
Szállásajánlatok:
➲ Köln: Lindner Hotel City Plaza ➲ Oberhausen: Hotel Residence ➲ Essen: Hotel Beredney

XXV., J ubileumi Ny omdász Vándor gyûlés
Békéscsaba, 2017. június 15–16.
Az elsô Nyomdász Vándorgyûlést a Mérnök-Technikus Találkozók folytatásaként 1993. május 7–8-án rendeztük
Egerben az egy évvel korábban privatizált Egri Nyomda meghívására és házigazdaságával. A jubileumi XXV.
vándorgyûlést pedig Békéscsabán rendezzük 2017. június 15–16-án. A név azóta a tartalmat és a résztvevôk
összetételét jobban kifejezô „PNYME vándorgyûlés és papírfeldolgozó napok”. Sajnos már az Egri Nyomda sem lehet
házigazda… Ám a 25 év mindenkori gazdag szakmai tartalmához méltó programmal készülünk idén is. A legnagyobb
attrakció az addigra átadásra kerülô M-FlexiLog nyomda megtekintése, de a résztvevôknek lehetôségük lesz a
békéscsabai szakképzéssel is megismerkedni a Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola megtekintésével.

Tervezett program:
2017. június 15., csütörtök, Békéscsaba
Délelôtt: érkezés, regisztráció Békéscsabán,
a Csabagyöngye Konferencia- és Kulturális
Központban, ebéd a helyszínen
14:00–19:00: Plenáris ülés a konferencia-teremben
egy kávészünettel
* Bemutatkoznak a házigazdák: Marzek Kner Packaging,
Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola
* A város elôljárójának köszöntôje
* Aktuális helyzetkép a print, a packaging és
a printed-packaging világából
– trendek az Interpack és a Fespa után.
A kiállítások legnagyobb, meghatározó kiállítóinak,
illetve hazai képviseleteinek prezentációi (Egyeztetések
alatt, a további részletek a www.pnyme.hu honlapunkon
lesznek folyamatosan elérhetôek.)

* Utazás Gyulára (20–25 perc)
a szálláshelyek elfoglalása
20:30-tól Bankett, baráti találkozó
az Erkel Hotel bankett termében
2017. június 16., péntek, Békéscsaba
Délelôtt: üzemlátogatások Békéscsabán a Szent-Györgyi
Albert Szakközépiskola tannyomdájában és az MFlexiLog Kft. vadonatúj nyomdaüzemében. (További
fakultatív nyomdalátogatás lehetôsége szervezés alatt.)
* Ebéd
Lapzártakor még tartanak a szolgáltatókkal az
egyeztetések az árakról, de a részvételi költségek a
korábbi években megszokott kedvezô árszínvonalon
várhatóak!

1%
Önnek semmibe nem kerül, az egyesületnek mégis nagy segítség! Idén is rendelkezzen a civil 1 százalékról! Ne hagyja az
államkasszában, ha maga is dönthet arról, ki kapja! Nem ismeretlen hátterû ügyekhez, hanem a szakmai közvélemény elôtt
zajló, minden elemében átlátható, a szakmáink javát szolgáló nyilvános tevékenységhez adja támogatását, ami egyébként
egyetlen forintjába sem kerül! Az egyesület mindig minden forinttal nyilvánosan elszámolt. Azzal is, amit tagjaitól tagdíjként,
támogatásként kapott, és a saját tevékenysége folytán keletkezett bevételeivel is! És ez így lesz továbbra is.

Adószámunk: 19815929-2-41
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Sarjak, utódok (6.)

Tóth Zoltán
Tanulmányai, érdeklôdése alapján nem tûnt valószínûnek,
hogy Tóth Zoltán egyszer az édesanyja, Tóth Éva
nyomdokaiba lép, és az AduPrint Nyomda cégvezetôje
lesz. A sors azonban nagy úr: bármennyire is más területen
gondolta annak idején a pályafutását, és szerzett
közgazdasági, majd jogi diplomát is, immáron tizenhatodik
éve a nyomdához kötôdik élete.
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● Nem haragszik, ha azzal kezdem, hogy mivel az édesanyja –
ahogy az ágazatban is közismert
róla – egy igen erôs személyiség, óhatatlanul felmerül a
kérdés, hogy esetleg az ô
hatása nem elenyészô abban,
hogy végül mégis a nyomdánál
kötött ki…?
– Semmiféle nyomás nem ért részérôl. Valójában nem is tudtam sok mindent a nyomdai életrôl. Gyerekként,
fiatalként néha bevitt magával a munkahelyére, például a nyomda Paulay
Ede utcai étkezôjébôl mentünk ki a
május elsejei felvonulásra a közeli
Dózsa György útra. Élveztem, hogy
vihettem a nyomda tábláját, jó volt a
virsli meg az üdítô. Tudom, hogy ez
ma már gáz, de ezek a gyerekkorom
fontos emlékei. Késôbb is idônként,
egy-egy vizsga után bejártam a
nyomdába. Mindenki nagyon kedves
volt velem, mint a fônöknô fiával, de
nem sokat tudtam arról a küzdelemrôl,
ahogy el kellett magát fogadtatnia a
nyomda vezetô beosztottaival.

újdonság, nagyon sok új
hatás érte az embereket. A
vállalkozó szellemûek
elkezdtek gmk-zni, új elit
kezdett kialakulni, miközben még a régi struktúrák
is tartották magukat. Szerintem a társadalom többségének fogalma sem volt,
hogy mit hoz majd a jövô.

● Egyáltalán mi szeretett volna
lenni?
– Nem volt határozott elképzelésem. Az iskoláim során könnyen
tanultam, mind a reál-, mind a humán
tárgyak jól mentek, nem alakult ki
bennem egyértelmû irányultság. A
szüleim sem erôltették, hogy valljak
színt, mondjam meg, „mi leszek, ha
nagy leszek”. A tinédzserkorom
ráadásul a rendszerváltást megelôzô
évtizedre esett, amikor nagyon sok

● Tanulmányok?
– Az óbudai Árpád Gimnáziumban
érettségiztem. Jó tanuló voltam, de
nem eminens. Kedvenc tárgyam a
történelem volt: nagyon érdekelt, sokat olvastam hozzá a tananyaghoz. A
továbbtanulásnál is az egyik lényeges
tényezô az volt, hogy a Közgazdasági
Egyetemen az egyik felvételi tárgy a
történelem volt.

● Milyen volt a gyerekkora?
– Ahogy ennyi év távlatából visszaemlékszem a gyerekkoromra…
Szerintem jó gyerek voltam, talán túl
jó is: nem emlékszem, hogy komoly
probléma lett volna velem. Egyetlen
gyerekként sok figyelmet, törôdést
kaptam a családomtól, de nem ajnároztak túl, sôt elég szigorúak voltak a
szüleim. Biztonságos, zárt világban
éltem, és csak alkalmanként, például
vállalati nyaralás, késôbb a sport, még
késôbb a katonaság révén nyertem
kitekintést arra, hogy más emberek
mennyire másként éltek.

● Élvezte az egyetemi éveket?

– Nem annyira, mint ahogy így
visszaemlékezve szeretném, legalábbis
az elsô éveket biztosan nem. A gimnáziumi évek alatt jól körülhatárolt
napirend szerint éltem: tanulás, sport,
hétvége. Utána be kellett vonulnom
egy évre a katonasághoz, amit nem
ôrzök magamban kedves emlékként,
viszont a szombathelyi laktanya
érdekes tapasztalatokkal gazdagította
az életemet. Viszont – valljuk be –
szellemileg nem volt egy komoly kihívás… Némileg tehát ellustultam, mire
elkezdtem az egyetemre járni. A gimnáziumban megszoktam, hogy „okos”
vagyok, sikeres a tanulásban, az osztály krémjébe tartozom, ráadásul
különösebb erôlködés nélkül.
Bekerülve az egyetemre azonban
nálam okosabbakkal találtam együtt
magam, ahol a korábbi pozíciómnak
nyoma sem maradt. Egyáltalán nem
tartoztam az élvonalba, és rá kellett
jönnöm, hogy ez egy másik liga, itt
komoly erôfeszítésre van szükség,
hogy tisztességgel helytálljak. Aztán
amikor túljutottam a matematika, sta-
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● Ha jól tudom, meglehetôsen
érdekes témát talált ki magának
diplomamunkául…
– A dolgozat címe A szerzôi jogok
és szomszédos jogaik közös kezelésének nemzetközi rendszere volt. Nagyon érdekes ez a terület, határmezsgye a jog és a közgazdaság között,
amivel akkoriban – fôleg az egyetemi
hallgatók között – kevesen foglalkoztak. Alaposan körbejártam és kidolgoztam a témát, aminek meg is lett az
eredménye: a diplomamunkámat is és
a védését is nagyra értékelték, és nagyon jó bírálatokat kaptam rá, olyan
megjegyzésekkel, hogy hiánypótló,
meg hogy érdemes lenne önálló cikként is publikálni. Sok kutatással járó,
önálló munka volt, szóval, ha egyszer
köztársasági elnök lennék, nem lenne
okom az aggodalomra. Az egyik
dolog, amit ma nagyon hiányolok az
életembôl, az a magas szintû szellemi
tevékenység.
● És a nagybetûs élet…?
– Alapjában zárkózott vagyok, nem
voltam – és nem is vagyok – az a bulizós fajta… Elég visszahúzódó a természetem, nehezebben ismerkedek,
nem vagyok a társaság középpontja. A
Közgázon ráadásul a koleszban zajlott
az igazi élet, budapestiként ebbôl eléggé kimaradtam. Panaszkodni persze
nincs ok, kellemes élményeim maradtak ebbôl az idôszakból is.

● Térjünk vissza a Közgáz befejezéséhez!
– 1994-ben kaptam kézhez a diplomámat, és azonnal elkezdtem munkát
keresni. Akkoriban vonzó volt a brókerség: kellett hozzá a felsôfokú végzettség, a nyelvismeret – ezek meg is
voltak, ám érdemi szakmai gyakorlatot
is elvártak, ami viszont nem volt.
Nappali tagozatos egyetemistaként
nem dolgoztam olyan munkahelyen,
amit gyakorlatként tudtam volna
felmutatni. Néhány évfolyamtársamban sokkal több ambíció volt, ôk már
az egyetem alatt bedolgozták magukat
jó helyekre, ösztöndíjakat szereztek.
Én viszont csak olyan munkalehetôségeket találtam, amik nagyon távol álltak az érdeklôdési körömtôl: például
ital-automaták pénzforgalmának elemzése a Coca-Colánál…
Meglehet, hogy a „remek munkalehetôségekben” az is közrejátszott,
hogy akkoriban vállig érô hosszú
hajam és krisztus-szakállam volt, és az
elküldött fényképes önéletrajzokon
nem tûntem bizalomgerjesztônek…
● Most nagyon meglepett! Amióta ismerem – és ennek legalább
15 éve –, kívül-belül mindig
nagyon konszolidáltnak tûnt…
– Köszönöm, örülök, ha így látja!
Akkoriban sem voltam más, nem
lázadás volt ez vagy póz, egyszerûen
így éreztem jól magam. De visszatérve
a munkához: végül is egy barátom
ajánlására – aki tudta, hogy engem
kifejezetten a szerzôi joggal kapcsolatos dolgok érdekelnek – sikerült az
Artisjus Szerzôi Jogvédô Hivatalnál
elhelyezkednem, mint gyakornok.

Ám számomra is nagyon gyorsan
kiderült az, ami valószínûleg minden
munkába álló egyetemista nagy csalódása: a munkás hétköznapok szigorúbb rend szerint zajlanak, monotonabbak, és lényegesen kevesebb
szellemi kihívást hoznak, mint amihez
a tanulmányokkal töltött évek során
hozzászoktam. Az Artisjus mindemellett egy hivatal volt, és az ott dolgozók
legjobb indulata ellenére sem kínált
komoly izgalmat. Egy évig voltam
csak ott, viszont maga a téma, a szerzôi jog – és általában a jog – továbbra
is érdekelt, és arra jöttem rá, hogy
nagyon szeretnék jogot tanulni.
Felvételiztem az ELTE jogi karára,
ahova fel is vettek nappali tagozatra.
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tisztika, számvitel, számítástechnika
tantárgyakon, „kezdett kitisztulni az
ég”, és egyre érdekesebb lett számomra a közgazdasági irány.
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● A jogi egyetem mellett viszont
végig dolgozott…
– Igen, Vágó Magdi ajánlására sikerült elhelyezkednem a Közgazdaságiés Jogi Könyvkiadónál szerkesztôként.
Túl azon, hogy nagyon szerettem ezt a
munkát, nagy elônye volt, hogy rugalmasan lehetett végezni, tehát tudtam
ütemezni az egyetemi elôadásokhoz.
Öt évig dolgoztam ott, egészen a jogi
diplomám megszerzéséig. Diplomatémaként pedig ezúttal az akkor még
gyerekcipôben járó Internet-alapú
pénzügyi szolgáltatások témát választottam.
● Most mégsem közgazdászként vagy jogászként ül velem
szemben, hanem immáron 14
éve az AduPrint cégvezetôje…
– A diploma után természetszerûleg
újra felmerült, hogy milyen állásban
tudnám leginkább kamatoztatni a

29

2017/04/09

17:00

Page 30

megszerzett ismereteket. Harminc
éves elmúlván az ügyvédjelölti
lehetôség nem vonzott. Megpróbálkoztam a banki jogtanácsosi pozícióval is, de nem jártam sikerrel…
● Miért?
– Nyilvánvalóan azért, mert nem
vagyok kellôen ambiciózus, törtetô
ember. Hiányzik belôlem a mindenáron való érvényesülés képessége, a
korlátokat nem ismerô
küzdôszellem. Nem az az ember
vagyok, aki ha az ajtón kidobják,
visszamászik az ablakon. Nyilván
ebben az is közrejátszik, hogy az
életem során kevés dologért kellett
megküzdenem, nem kellett –
úgymond – kikaparnom a
gesztenyét, hanem azok úgy „kikaparódtak”…
● Szóval, 2001-ben, 31 évesen,
két diplomával és felsôfokú
nyelvvizsgával a zsebében ott
állt munka és munkahely
nélkül…
– Valahogy úgy. Munkám ugyan lett
volna, de a tanulmányaim után nem
jelentett érdemi elôrelépést.
● És ekkor kérdezte meg az
édesanyja, hogy volna-e kedve
a nyomdában dolgozni?
– Szívesen ragaszkodnék a történeti
hûséghez, de már nem emlékszem
pontosan, hogy ô hívott vagy én jelentkeztem. A lényeg az, hogy a nyomdában kezdtem el dolgozni.
● Mint mi?
– Nem határoztuk meg közelebbrôl

Bármilyen méretû, évjáratú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô kereskedelme 13 500 partnerrel világszerte!

Naponta frissülô
adatbázis!
SZÉPIMPEX BT.
Széphegyi Pál
nyomdamérnök
2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76
e-mail:
szephegyipal@t-online.hu
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a feladatot, mondván, tájékozódjam,
figyeljek, aztán majd kialakul. De elég
sokáig nem alakult ki: az elsô hónapokban légüres térben mozogtam. Jöttem, mentem, próbálkoztam, néha még
bele is kavartam a nyomda mûködésébe azzal, hogy ha szereztem valami
nyomdai megrendelést, nem törôdtem
az éppen futó munkákkal, hanem erôltettem, hogy az általam hozott munka
elkészüljön. Nem sokkal ez után kezdôdtek meg az elôkészületek a nyomda Óbudára költözésére, és ezek az új
perspektívák érdemben változtatták
meg a nyomdában vitt szerepemet, a
nyomdához való viszonyomat. Az új
telephely megnyitotta az utat a fejlesztések elôtt, új hozzáállást és új szellemiséget is eredményezett, és nemcsak
számomra, hanem a teljes kollektíva
számára. Sajnos, nem volt konfliktusoktól mentes ez a folyamat, sokszor
én is türelmetlenül erôltettem a saját
elképzeléseimet. Mindenesetre ezek a
történések vezettek oda, hogy egyértelmûen a nyomda mellett tettem le a
voksomat, és 2003-tól cégvezetôként
dolgozom itt.
● A lelke nyomdász lett…?
– Azt nem mondanám… Sok idôt és
munkát tettem bele az AduPrintbe, a
sajátomnak érzem. Vannak olyan részei
a nyomdászkodásnak, amit nagyon
szeretek: a tervezés, a beruházások, a
cég építése. Jó érzéssel tölt el a produktív munka, szeretem figyelemmel kísérni a kiadványok elkészülését. A napi szintû operatív tevékenység, a konfliktusok vagy reklamációk kezelése
viszont munka marad számomra, amit
természetesen igyekszem tisztessége-

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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sen, nagy odafigyeléssel és fegyelmezetten elvégezni, de nem jelent örömforrást…
● Mi jelenti az ön számára a
hobbit, a kikapcsolódást?
– Nagyon szeretem a zenét. Fejhallgatóval, odafigyelôsen élvezem a muzsikát. Elsôsorban hard rock és heavy
metal van mûsoron, de más mûfajú
zenékre is teljesen nyitott vagyok. Az
esztétikai minôség, a hangszeres
tudás, a mû hangulata, az eredetiség
számít. Szenvedélyesen gyûjtöm a
könyveket, évente száznál is több
címmel bôvítem a könyvtáramat. A
feleségem néha meg is kérdezi, amikor
egy-egy újabb könyvcsomaggal belépek az ajtón, hogy ezeket vajon hova
szeretném tenni, merthogy hely az
mindig kevés van. Érdekes, hogy az
AduPrint termelésébôl nagyon kevés
kötet található a könyvespolcon,
viszont egész szép gyûjteményem van
a közelmúlt magyar és külföldi szerzôitôl, történelembôl, filozófiából, drámákból, antik szerzôk mûveibôl.
Sajnos, az olvasásra jóval kevesebb
idôt tudok fordítani, mint szeretnék.
Miután hazaérek, jönnek az esti – ha
mégoly kedves – „rutinok”: tizenegy
évesek az ikergyerekeim, egy kislány
és egy kisfiú, velük foglalkozunk,
tanulunk, vacsorázunk, beszélgetünk.
Szóval, mire oda jutok, hogy olvassak,
rendre elalszom. Kikapcsolódásként
szeretek a kertben dolgozni, gondozni
a fákat, aztán egy sörrel a kézben
élvezni az elvégzett munka látványát.
Ezek a vasárnap délutánok feltöltenek
és boldoggá tesznek. ■

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

Morgana FSN
sorszámozógéppel.
INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562
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Vállalunk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. kerületben Risograph
gépekkel sokszorosítást.
Egy eredetibôl 500 db felett

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

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

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

ELADÓ HASZNÁLT GÉPEK
Gyártmány/típus

Megnevezés (gyárt. év)

Állapot

KOLBUS ZU801, KM470, HD140
KOLBUS SU 125 Type 630
INTEGRA OOSTVEN
RIMA RS 3110 SL
ZIRKON FORTA
LITHOMANN 1 színes, tekercs
MBO K 760/4 S-KTL Efficiency
FAI
ADAST ROMAYOR
LAMINA 111-1420
KÍNAI TÉGELYPRÉS
NORDSON BM20
SMB C-Line Ci
ZÜND G3 L-3200
DURST 600 Pictor
STOCK SFAM 7/1600
ORWACK 2140 AT
ZECHINI X-case
POLYGRAPH
KAEV P703
FOLD MASTER FM 235.111
POLYGRAPH Brehmer
HP Designjet L65500
KOLBUS DA36
MAXIMA 115
MAXIMA MS 80 G
PERFECTA Seypa 115-1

Ragasztókötô gépsor (1997)
Védôborító felrakó
Flexibilis fedélkészítô gép (1993)
Keresztkirakó (2001)
2 színes nyomógép
ofszet nyomógép (1974)
Hajtogatógép (2008)
Pántológép (2001)
1 színes nyomógép
Kasírozó automata + présasztal (1989)
B1-es (2001)
Ömledékolvasztó és adagoló
Tandem pántoló gépsor (2010)
Plotter (2009)
UV táblanyomtató gép (2007)
Ragasztókötô (2010)
Tömörítô gép (2011)
Beakasztó (2012)
Körprés
Tûzôgép (nem ismert)
Hajtogatógép (nem ismert)
Irkafûzô (nem ismert)
Tekercses nyomtató (2010)
Táblakészítô (1977)
Egyenesvágó gép (1991)
Egyenesvágó gép (1998)
Egyenesvágó gép (1977)

KOLBUS által felújítva
jó
jó
jó
jó
jelenleg is gyárt
nagyon jó
nagyon jó
jó
jó
jó
jó
nagyon jó
nagyon ó
jó
nagyon jó
nagyon jó
szinte új
nagyon jó
jelenleg is üzemel
jelenleg is üzemel
jó
jó
jó
jó
jó
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
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