Vándorgyűlés
S I Ó F O K – B Á B O N Y M EG Y E R , 2018 . J Ú N I US 7– 8 .
Pesti Sándor

Az idei vándorgyűlést június 7–8-án rendeztük 57 céget
képviselő 138 fő résztvevővel. Az első napi konferenciaprogram és a bankett helyszíne a Balaton partján,
Siófokon a Hotel Residence volt, míg a második napi
üzemlátogatáson a Böttcher Hungária vendégszeretetét
tapasztalhattuk meg.
Az idei szakmai program rendhagyó volt két szempontból is.
Tulajdonképpen két önálló
blokkra oszlott, amelyek magukban is kerek egészet alkottak, és ezek közé ékelődött egy
unikum előadás Orgován
Katitól (Nők a csúcson – női

(felső)vezetőként a nyomdaipar macsó közegében).
Fábián Endre egyesületi
elnök megnyitóját követően
az első blokk három külön
előadásból állt, de valójában
egy egységet alkotott.
Gál Tamás vezérigazgató,

Gál Tamás

Dirk Odenbrett

dr. Helmut Sander

Orgován katalin
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Dirk Odenbrett és dr. Helmut
Sander egymást kiegészítve
mutatta be, hogy jutott el egy
a rendszerváltással nagyjából
egy időben induló GT (Gazdasági Társaság – ki emlékszik
még ezekre az időkre?) mára
odáig, hogy kívánatos akvizíciós célpont legyen egy világcégnek. És ez a világcég miként
látja elsősorban az ofszettechnológiák, de valójában az egész
iparág helyzetét és perspektíváit szerte a nagyvilágban.
És a műszaki információkról
sem megfeledkezve, mik azok
a megoldások, amiktől a
Böttcher valóban a világ Nr. 1.
ofszetkiszolgálója mindenféle
hengerekkel és persze a hozzájuk tartozó vegyszerekkel.
A másik nagy blokkot már
nem is nagyon lehet részekre
tagolni. Jakubász Péter (Heidelberg), Kelemen György (manroland), Kelemen Zoltán (HP),
Kühstaler György (KBA) és
Schuck István (Prosystem) vállalkoztak arra, hogy a nyomdák (17 nyomdából összesen
46 fő ült szemben a résztvevőkkelJ) és a konkurens beszállítók előtt osszák meg
ismereteiket, nemzetközi és
hazai tapasztalataikat a szakma jelenéről és várható tendenciáiról. Technológiákról,
termékekről, szaktudásról,
piaci helyzetekről. A beszélgetést Schmidt Dániel szakosztályelnök vezette.
A program sikerét mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy

az utolsó percig nagyobb vonzerőt jelentett a pódiumbeszélgetés, mint a termen kívüli
szakmai eszme- és információcsere.
Természetesen erre is jutott
lehetőség a bankett során. Ami
így sokak számára a hajnalba
nyúlt… (Talán, mert az utolsó
percig az előadásokon ültek?)
A pénteki programot is nagy
várakozás előzte meg. Tavaly

már feltehetőleg az egész szakma értesült a BétaRoll/Böttcher
változásokról, bár sokaknak
ez alig tűnt fel, olyan zökkenőmentesen zajlott minden.
Viszont míg korábban számos
rendezvény volt a Bétaroll-lal
közösen, illetve náluk,
az utóbbi pár évben ezek elmaradtak. Így adódott, hogy ne
csak a protokollmeghívottak
szűk köreinek, hanem demok-

ratikus módon egy széles szakmai közönségnek
is bemutassák, mi a helyzet
most. Műszakiak vagyunk,
számunkra hasznos plusztudást ad, ha ismerjük azt is,
hol és hogyan készül, amivel
naponta dolgozunk. Köszönet,
hogy a vándorgyűlés fegyelmezett szakmai közönsége
a hengergyártás minden apró
részletébe bepillanthatott.
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