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Tavaszi ünnepet ültünk a flexó-
szakma képviselőivel március
6–7-én, Kiskőrösön. A már ha-
gyományosnak mondható, a
PNYME nyomdaipari szakosz-

tálya által szervezett összejö-
vetel ismét átütő sikert aratott.
Ez lemérhető volt a résztvevők
számában is. Több mint 150 ér-
deklődőt láttunk vendégül.

Úgy tűnik, hogy a felajánlott
előadások közül sikerült kivá-
lasztani egy olyan összeállítást,
amely a megjelentek széles köré-
nek érdeklődésére számíthatott. 

A program a vendéglátó
nyomdák – Pappné Herédi Sára
(Plasztik-Tranzit Kft.) és Csil-
lag Gáborné (Triműk Kft.) – rö-
vid bemutatkozásával indult,
majd egy digitális, szín- és rács-
helyes proofrendszer ismerte-
tésével folytatódott, Lázárfalvi
Tamás (Eastway Media Kft.)
előadásában.

A Comexi és a SunChemical
előadásai Ramon Jonama és
Lévay Zoltán tolmácsolásában
felvillantották a lehetőségét egy
merőben új, alternatív, elekt-
ronsugaras behatásra száradó
flexófesték alkalmazásának.
Számba vették a lehetséges
előnyöket, de nem hallgatták
el a még tisztázatlan körülmé-
nyeket és az esetleges hátrá-
nyokat sem.

A kliséragasztók alkalmazá-
sának csínját-bínját, a nyomat
minőségére és a nyomtatási
teljesítményre gyakorolt hatá-
sát a Tesa és a Lohmann cégek
képviselői: Bínó János és Markus
Koch mutatták be.

Rövid, de kellemes hangulatú
kávészünet adott alkalmat ki-
sebb lazításra a délután közepén.

A szünet után Pesti Sándor,

a PNYME ügyvezetője röviden
ismertette az Interpack 2008
kiállítás meglátogatásához a
szakmai szervezettől igénybe
vehető szolgáltatásokat.
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A flexó nyomdagépek hazai
gyártója, Varga Dénes (Varga-
Flexo Kft.) beszámolója követ-
kezett a nyomdagépek, a lami-
náló- és tekercsvágó gépek
gyártásának fejlődéséről, a gé-
peiken alkalmazott technikai
újdonságokról.

Valószínűleg előkerültek a
számoló cédulák is, hogy a hall-
gatók a Jan Burger (Windmöl-
ler & Hölscher) által előadott,
a cég nyomtatási hatékonysá-
got növelő fejlesztéseinek ered-
ményét összegezzék. A fel-
sorolt adatok meggyőzhették a
csomagolóanyag-gyártó flexó-
nyomdákat arról, hogy jól ta-
karékoskodni nem a beruhá-
zásra kerülő berendezés árán
lehet, hanem a mindennapi
gyártási folyamatban.

Szintén a költséghatékony-
ságról szólt az oldószer-felhasz-
nálás racionalizálásával foglal-
kozó előadás keretében Petrény
Zoltán (Hoffmann Kft.). Az auto-
mata lepárlórendszerek kínál-
ják ezt a lehetőséget. Húsz szá-
zalék kliséanyag megtakarítá-
sát teszi lehetővé az a Digital
Flexo Suite program, melyet
Ratkovics Péter (partners Kft.)
mutatott be. Ismerve a mai fo-
topolimer árakat, ez sem kicsi
eredmény.

Legvégül, de nagy figyelem-
mel kísérve ismertette Nagy
Miklós (CSAOSZ) a csomagoló-
anyagok termékdíjával kapcso-
latos változásokat. Ezek az isme-
retek sok kellemetlenségtől óv-
hatják meg a gyártókat és a fel-
használókat.

Az elhangzott előadások meg-
hallgathatók a rendezvényről
lemaradók számára is a www.
magyarnyomdasz.hu/pnyme/
2008/flexo/flexo.php honlapon.

Rövid pihenő után követke-
zett egy jó hangulatú, kitűnő
vacsora, mely alkalmat adott
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a régi baráti és szakmai kap-
csolatok ápolására, új ismeret-
ségek kötésére. Ez a lehetőség
éppen olyan fontos, mint a ta-
lálkozó szakmai ismereteket
adó része!

Másnap, pénteken jött az
igazi nagy durranás: látogatás
a közeli Plasztik-Tranzit Kft. és
Triműk Kft. nyomdájába, ahol
két új, világszínvonalú nyom-
dagép-beruházást hajtottak
végre a 2007-es gazdasági év-
ben. Nem kétséges, hogy ennek
a két új nyomdagépnek a meg-
tekintése volt a szimpózium
legnagyobb vonzereje. A je-
lentkezők túlnyomó többsége
élt is ezzel a lehetőséggel.

Ezúton is köszönetet mon-
dunk mindkét nyomda és
mindkét klisékészítő vállalko-
zás vezetőinek azért az elegáns
gesztusért, amellyel megmutat-
ták eddig féltve őrzött kincsei-
ket, új beruházásaikat. Ugyan-
csak köszönet illeti a szakma

megjelent képviselőinek dön-
tését, hogy személyes megje-
lenésükkel növelték rendezvé-
nyünk rangját.

Ahhoz, hogy ezt a sikert a
jövőben meg tudjuk ismétel-

ni, a körültekintő szervezés
mellett további érdekes té-
mák előadóira, hasonló szívé-
lyes nyomdák közreműködé-
sére lesz szükség.

a szervezők


