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Félreértés ne essék, nem id ff járás-jelentésről 
lesz szó a következő hasábokon, hanem  
a békéscsabai Kner Nyomda jövőjéről.

2002 májusában vezetőváltást jelentett be a tu
lajdonos. A beiktatott dr. Batizi György ügyvezető 
igazgatót a kollektíva a kezdeti aggodalmak után 
befogadta, és az eltelt időszak megteremtette az 
optimista légkört.

így jutottunk el történetünk jelen eseményéhez.

Mintegy ötven-hatvan meghívott vendég (fő
képpen a megrendelők köréből) hallgatta meg 
dr. Batizi György igazgató megnyitóját, majd 
megtapsolta a Heidelberg Magyarország Kft. 
ügyvezetőjével, Jürgen Margull-lal közösen elvég
zett gépátadási szalagátvágást.

A gépátadás ünnepélyes szalagátvágása: 
dr. Batizi György és Jürgen Margull

A nyomógép hosszított kirakóművel, szárító
művel és kamrarákeles lakkozóművel van ellátva. 
A speciális lakkozómű magában foglalja a hagyomá
nyos merülőhengeres, valamint a raszterhengeres 
lakkozási megoldásokat. Ez utóbbi különlegessége, 
hogy speciális effektusokat eredményező lakkok, 
színes lakkok felhordására alkalmas. Az adott
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A 2003-as év Hungaropack-díj átvétele: a nyomda 
és a megrendelő cég képviselői

lakkozási eljárás flexóelemekkel kombinálható 
(fazonlakkozás). A bemutató nyomtatás során 
láthattuk a gépet működés közben, és kézbe ve
hettük a már korábban produkált címke- és kar
tontermékeket is.

A bemutatót követően dr. Batizi György sajtótájé
koztatót tartott a Kner működéséről.

És most a sajtótájékoztatóról. Dr. Batizi György 
beszámolója szerint az új gép 350 M Ft-ba került, 
megtérülési ideje három év. A 2002-es évi stan
ca- és ragasztógép-beruházáson túl az idei forma- 
készitési beruházások a következők voltak: B1 
formátumú filmlevilágítás, teljes szoftver- és 
hardvermegújulás, B1 formátumú színes printer. 
A Kner 2003-as árbevétele a hárommilliárd forintot 
közelíti, a forgalomnövekedés terve 2004-re to
vábbi 25%.

A szakkísérettel lebonyolított üzemlátogatás 
után az üzemépület aulájában a büfévendéglátás 
során élénk eszmecsere zárta a találkozót.

Megállapítva, hogy jó úton halad a nyomda 
ügye, érdemes még három mozzanatról röviden 
szót ejteni.

A 2003-as évben Hungaropack-díjat kapott a 
Kner a Pacific Óceán Kft. ötféle öntet nevű ter
mékének kivitelezéséért, beleértve a tervezést is. 
A képen az érdekelt munkatársak néznek velünk 
szembe.

9 8  M A G Y A R  G R A F I K A  2004/1


