25. Nyomdász Vándorgyűlés
B É K É SC S A B A , 2017. J Ú N I US 15 –16 .
Faludi Viktória

A PNYME által 25. alkalommal szervezett nyomdász
vándorgyűlés szakmai előadásai Békéscsabán, a Csabagyöngye Konferencia és kultúrközpontban közel száznyolcvan regisztrált résztvevővel kerültek megrendezésre.
A rendezvény második napján a résztvevők ellátogathattak az M-FlexiLog új üzemébe, és megtekinthették
a nyomdaipari középfokú képzés tanműhelyét.

ügyét elsőként a „Gyere közénk
nyomdásznak!” című kampánnyal Kása István Zoltán,
a Marzek Kner Packaging ügyvezető igazgatója karolta fel.
A nagyvállalat csak az utóbbi
öt évben megvalósult fejleszté-

Fábián Endre elnöki köszöntője után Szarvas Péter Békéscsaba megyei jogú város polgármestere hangsúlyozta, hogy
a város és a megye életében
több mint száz éve kiemelt
fontossággal bír a nyomdaipar,
s napjainkban is minden cégméretet reprezentálva több
nagyvállalat és számos közepes és kisméretű nyomdaipari
vállalkozás működik sikeresen
a térségben. A nyomdaipari
szakemberképzés fellegvárává
kívánják fejleszteni a Békéscsabai Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumát, amit a közel kétmilliárd forintos kormányzati
támogatással megújuló és kibővülő tanműhely tesz lehet-

ségessé. A több mint félévszázados múlttal rendelkező
békéscsabai nyomdászképzés
jelenlegi helyzetéről és perspektívájáról számolt be Tálas
Csaba, a BSZC Szent-Györgyi
Albert Szakgimnáziumának
igazgatója. A szakmai képzés

seivel 200 új munkahelyet
teremtett, és a szakképzést
támogató küldetés mellett
a társadalmi felelősségvállalásban is jelentős szerepet vállalt
a régióban. A másnapi üzemlátogatáson megtekintett
M-FlexiLog új, zöldmezős

Tálas Csaba

Kása István Zoltán

Kovács János
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Fábián Endre

Varga Dénes

Lakos László

dr. habil Horváth Csaba

nagyberuházását Kovács János
gyárigazgató ismertette, amiről
a Magyar Grafika 2017/2. számának 4–5. oldalán olvashattak.
Ezt követően „A duális képzés tapasztalatai és egy »multi
szomszédságának« közvetlen
hatásai a munkaerőpiaci helyzetre” címmel Gömöri Ferenc,
az STI Petőfi Nyomda Kft.
HR-vezetője tartott előadást.
A szakmai előadások sorát
Varga Dénes, a Varga Flexo Kft.
ügyvezető igazgatója „Ipar 4.0
– új alapokon” című prezentációjával folytatta. Erről bővebb
információ a Magyar Grafika
2017/3. számának 42–43. oldalán található.
A következő előadásban dr.
habil Horváth Csaba az NYPSZ
„Print: a TE jövőd” programját
ismertette. Ezután „Válaszok
a csomagolóanyag-gyártás

legújabb kihívásaira – ahogy
a KBA látja” címmel Gyenes
András, a KBA Hungary képviseletében tartott rendkívül jól
felépített, szemléletes, szakmai

Gyenes András

információkban bővelkedő
előadást. A prezentációk sorát
Lakos László, a Canon szélesformátumú nyomtatási üzletág
igazgatójának „A fejlesztésben
nincs megállás” című előadása
zárta, amivel kapcsolatban
részleteket jelen számunk
21–23. oldalán olvashatnak.
Az esti bankettvacsorára
a gyulai Erkel Hotelben került
sor, majd másnap az M-FlexiLog
és a Szent-Györgyi Albert Szakképzési Centrum tannyomdájának megtekintését követően
a Marzek Kner nyomda épületében található Kornélia étteremben elköltött közös ebéddel
zárult a program.

M-FlexiLog
Üzemlátogatás

Vándorgyűlés
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