
Az idei szimpózium érdekessé-
ge, hogy most nem nyomdalá-
togatás kapcsolódik a szakmai 

Flexószimpózium
LENGYELTÓTI – BAL ATONSZEMES, 2012. FEBRUÁR 2–3. 

Faludi Viktória

Az év els� nagyrendezvénye hagyományosan a flexó 
szakmai szimpózium, amit az el�zetes meghirdetésnek 
megfelel�en, a Varga-Flexo meghívására a lengyeltóti 
nyomógépgyár megtekintésével rendezett egyesületünk, 
135 résztvev�vel, Balatonszemesen, a Szindbád 
Wellness Hotelban. 

el�adásokhoz, hanem a fl exó 
nyomógépek és laminálók 
gyártásának titkaival ismer-

kedhettünk a Varga-Flexo Kft. 
nyílt napján a lengyeltóti 
nyomógépgyárban. 

Schmidt Dániel rövid nyitó-
beszéde után kezdetét vette 
a szakmai el�adások sora. 

Els� el�adóként a nyomda-
ipari szakosztály titkára, 
Szabó Szabolcs „Flexótrendek 
a Labelexpo tükrében” cím-
mel adott áttekintést a fl exó 
területét érint� legfrissebb új-
donságokról. A téma szerkesz-
tett változata jelen számunk 
8–11. oldalán található. 

Ezt követ�en Varga Dénes 
a házigazda Varga-Flexo Kft. 
tevékenységét és berendezéseit 
mutatta be.

„Leggyorsabban a montíro-
zástól a min�ségi nyomtatá-Szabó SzabolcsVarga Dénes
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sig” címmel elhangzó prezen-
tációt Markus Koch tartotta, 
a Lohman Ausztria képvise-
letében, Mehringer Ákos tol-
mácsolásában. Az el�adás 
legfontosabb információit tar-
talmazó kivonat lapunk 
31. oldalán olvasható.

 László Norbert, az Eumatex 
GmbH színeiben, a „Hogyan 
tartsuk fl exófestékünk viszko-
zitását gyártás közben stabilan” 
címmel beszélt a festék viszko-
zitásának mérésér�l. Ennek 
a témának szerkesztett kivona-
ta lapunk 34–35. oldalán 
olvasható.

A következ� el�adás az 
olaszországi OMET nyomda-
gépgyártól Claudio Piredda 
úr és cég hazai képvisel�i: 
Ferenczi Barna és Viola Róbert 
tolmácsolásában hangzott el 
„Címkék és fl exibilis csoma-
golóanyagok in-line feldolgo-
zása” címmel. A hazánkban 
nemrégiben üzembe helyezett 
két OMET X berendezés kap-
csán a hazai forgalmazóval 
készült összeállításunk lapunk 
38–40. oldalán olvasható.

 A tervezett el�adásokon túl 
a Budaval Zrt. kereskedelmi 
igazgatója, ifjabb Reszegi László 
piaci összehasonlítás témájú 
prezentációját hallgathatták 
meg a résztvev�k.

Ezt követ�en Pesti Sándor, 
egyesületünk ügyvezet�je ra-
gadta magához a szót, a drupá-
val kapcsolatos tudnivalókat 
ismertette a hallgatósággal. 
Ezzel kapcsolatban folyamato-
san frissül� információk érhe-
t�k el a http://www.pnyme.
hu/esemenynaptar.php linken 
a drupa-utazásokat választva.

A nap záróakkordjaként a 
CSAOSZ f�titkára, Nagy Miklós 
tartott el�adást „Az új termék-
díj törvény legfontosabb válto-
zásai fl exós szemmel” címmel. 
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Az el�adást követ�en többen 
kérdéseikkel személyes kon-
zultáció formájában kaptak út-
mutatást az el�adótól. 
A témával kapcsolatban szeret-
nénk felhívni a fi gyelmet az 
NYPSZ által kiadott szakiroda-
lomra, amir�l részletesen la-
punk 11. oldalán olvashatnak. 

A rendezvény második 
napján a résztvev�k felkeres-
ték a Varga-Flexo gépgyárát 
Lengyeltótiban, ahol nyílt 
nap keretében a Kajári és Fia 
Kft. legújabb beruházásán te-
kinthették meg a rendezvény 
résztvev�i a laminálási 
és nyomtatási bemutatókat. 
Ezúton is köszönetet mon-
dunk a Varga-Flexó Kft. és 
a Kajári és Fia Kft. szíves 
együttm�ködéséért!
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