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Nyomtatószimpózium, Székesfehérvár
Faludi Viktória

2008. november 6–7-én, 
„A nyomtatás távlatai”
címmel került megrendezés-
re a PNYME nyomdaipari
szakosztályának évente 
hagyományosan megrende-
zett szimpóziuma, melynek
előadásai és bankett 
vacsorája a Hotel Novotel
Székesfehérvárban 
zajlottak.

Szikszay Olivér szakosztályel-
nök megnyitóbeszéde után
(http://www.pnyme.hu/2008/
nyomtato/szikszay_oliver.mp3)
a rendezvény egyik házigaz-
dája, a BCL Kft.-t képviselő
Csepregi Csegő ügyvezető igaz-
gató bemutatkozásával kez-
dődött a szakmai előadások
sora. (http://www.pnyme.hu/
2008/nyomtato/csepregi_
csego.mp3) Mint ahogy azt
már a Magyar Grafika hasáb-
jain is olvashatták, a drupás
beruházásokat ismertető
2008/4. számunkban a nagy-

teljesítményű HP Indigo digi-
tális címkenyomó berendezé-
sével bővült a BCL gépparkja.
Ifj. Valach András, a berendezés
gyártójának magyar képvise-
lője ismertette a berendezés
műszaki paramétereit és mű-
ködését. (http://www.pnyme.
hu/2008/nyomtato/valach_
andras.mp3) 

Ezt követően „Fejlesztési
irányok a Müller Martini 
nyomógépgyártásánál” 

Peter Cerer, az MM Ausztria
nyomtatási üzletág vezető
előadását hallhattuk Horeczki
Ernő tolmácsolásában.
(http://www.pnyme.hu/2008
/nyomtato/Peter_cerer_
horeczki_erno.mp3) 

Következő előadóként
Kelemen György, a manroland
Magyarország Kft. ügyvezető-
je „Technológiai újdonságok
a manrolandnál” címmel
néhány érdekes újdonságra

Csepregi Csegő

Kelemen György Csernus Zoltán

Peter Cerer és Horeczki Ernő 
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hívta fel a hallgatóság figyel-
mét. Az előadás alatt levetí-
tett videók segítségével rend-
kívül jól szemléltetette
a berendezések működési
sémáit.  (http://www.pnyme.
hu/2008/nyomtato/kelemen
_gyorgy.mp3) 

A második előadásblokk
első előadója Csernus Zoltán,
a Bauer + Bauer Hungária Kft.
munkatársa volt. A fiatal
kolléga előadóként rendez-
vényünkön esett át a tűzke-
resztségen „A Komori Ma gyar -
országon” című rendkívül
érdekes és jól szerkesztett 
prezentációjával. (http://
www.pnyme.hu/2008/nyom
tato/csernus_zoltan.mp3) 

Az előadást követően felkért
hozzászólóként Stefkovics
Richárd, az STI Petőfi Nyomda
Kft. színeiben „Komori,

14 éve a Petőfiben” címmel
beszélt a berendezéssel kap-
csolatban szerzett tapasztala-
taikról. (http://www.pnyme.
hu/2008/nyomtato/stefkovics
_rihard.mp3) 

Ezt követően a Heidelberg
Magyarország Kft. képvisele-
tében Mester Miklós cégvezető
prezentációját hallgathatták
meg a résztvevők, a Prinect
vállalatirányítási szoftver- és
hardvercsomag ismertetését.
(http://www.pnyme.hu/2008
/nyomtato/mester_miklos.
mp3) 

A világgazdasági válság 
– sajnos – a nyomdaipart sem
kíméli. Különösen, hogy
a nagy értékű berendezéseink
jelentős hányada lízingkonst-
rukcióban van az üzemekben.
Záróelőadásként „Mire számít-
hatunk?” címmel Sasinszki

Imre, az UniCredit Leasing
Kft. cégvezetője lízingkonst-
rukciók és refinanszírozás-
szakember tartotta meg igen
érdekes és jó humorú prezen-
tációját. Az este bankett
vacsorával zárult. (http://
www.pnyme.hu/2008/nyomt
ato/sasinszki_imre.mp3)

Az előadások hanganyagát
meghallgathatják, és a vetített
prezentációkat megtekinthe-
tik honlapunkon, a http://
www.pnyme.hu/2008/nyomt
ato/nyomtato.php linkre kat-
tintva.

A nyomtatószimpózium
második napján három szé-
kesfehérvári üzem megtekin-
tésére került sor: a BCL Kft.,
az Uniprint Kft. és a Swedex
Kft. Az üzemlátogatások
további képei szintén megte-
kinthetők honlapunkon.

Mester MiklósStefkovics Richárd

Sasinszki Imre

ifj. Valach András

Uniprint Kft. Swedex Kft.


