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A 2011. évi Nyomdász Vándorgyűlés ismét
ősszel és először együtt a Papírfeldolgozó
Napokkal. Ennek a döntésnek több fontos
oka is van. 

A nyomdaiparon belül egyre nagyobb arányt
képviselnek a papíralapú csomagolóanyagok
gyártásába is bekapcsolódó nyomdák. Alig van
már nyomda, amely egyik lehetséges kitörési
pontként ne lépne erre a folyamatosan növekvő,
perspektivikus piacra. Így az alapvetően a hul-
lám- és flexibilis csomagolóanyag gyártásra
koncentráló Papírfeldolgozó Napokon is egyre
bővült a nyomdász résztvevők aránya.

A Papírfeldolgozó Napokat – felváltva a Fehér-
míves Napokkal – kétévente rendeztük, és jel-
lemzően őszi időpontokban, éppen azzal a szán-
dékkal, hogy ne ütközzön a vándorgyűléssel. 

Igaz, a vándorgyűlés sem volt mindig a „fél-
évet záró” nagyrendezvényünk. 

Emlékeztetőül: az indulástól – az 1972-es és
akkor még Nyomdász mérnök–technikus talál-
kozó –, majd mikor 92-ben vándorgyűléssé
minősítettük, egészen 2004-ig általában ősszel
rendeztük. Úgy is mondhatjuk, hogy az őszi
időponttal visszatérünk a hagyományokhoz.

Mindezeket mérlegelve döntött úgy az elnök-
ségünk, hogy erőinket is koncentrálva, a két ha-
gyományos szakmai találkozónkat együtt, egy
helyen és időben, de két szekcióban rendezzük
meg. A fő téma pedig a szakmáink legnagyobb
perspektívát jelentő termékei: a nyomtatott,

papíralapú csomagolóanyagok gyártása. Ezt in-
dokolja az is, hogy a „klasszikus” termékprofilú
nyomdák közül is alig van már olyan, amely
egyik lehetséges kitörési pontként ne lépne erre
a környezetvédők által ugyan folyamatosan
támadott, de mégis dinamikusan növekvő, pers-
pektivikus piacra. Ugyanakkor az idei Interpack
(a világ legnagyobb csomagolóanyag-gyártás
profilú szakkiállítása Düsseldorfban) merőben
új megközelítését adta ennek a termékkörnek.

Eddig gyakorta azzal a bűntudattal termeltünk,
hogy a csomagolás a környezetet erősen meg-

terhelő, leginkább csak a hulladékhegyek növe-
kedését szolgáló szükséges rossz, addig a „Save
food” (mentsük meg az élelmiszereket) szlo-
gennel új irányt kaptunk. 

Jó esély van a paradigmaváltásra, mert a FAO
(az ENSZ világélelmezésért felelős szervezete)
és a Messe Düsseldorf összefogásával ez a nega-
tív kicsengés megváltozhat. Azt mutatták be
közösen, hogy a termőhelytől a háztartásokig
terjedő láncolatban a jelenleg megtermelt élelmi-
szerek közel fele veszendőbe megy a megfelelő
csomagolások hiánya miatt. Már a termőhelyen,
illetve a feldolgozó vagy fogyasztási helyre el-
juttatás során veszendőbe megy egy jelentős
tétel, mire fogyasztásra kész állapotba kerül.
A másik végén, pl. a háztartásokban is hihetet-
len mennyiségek mennek veszendőbe, pl. mert
a nem megfelelő csomagolás miatt megromlik,
fogyasztásra alkalmatlanná válik. Ha CSAK eze-
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ket a veszteségeket – megfelelő helyen, időben
és módon használt csomagolásokkal – meg-
menthetnénk, már ma a jelenleg megtermelt
élelmiszerekkel megoldott lehetne az emberi-
ség ellátása! 

Ennek a szemléletnek az elterjedése már ön-
magában hatalmas perspektívát nyithat a cso-
magolási módok és a csomagolások fejlesztése
előtt. E gondolat köré csoportosítjuk mi is a
vándorgyűlés előadásait is.

Nyitó plenáris előadásunk is erről szól. Jablo-
nowszki úr, az Interpack projektigazgatója el-
fogadta felkérésünket, és személyesen mondja
el a FAO–Interpack együttműködés tapasztala-
tait és az ebben rejlő lehetőségeket.

A többi előadás pedig szokásosan aktuálisan,
a legújabb műszaki fejlesztési eredményekkel,
szakmáink aktuális kihívásaival foglalkozik.

Külön érdekessége az ide programnak, hogy el-
fogadtuk az Expositor (a Digitalexpo/Sign expo
kiállítások gazdája) ajánlatát, hogy a vándor-
gyűlés mellett rendezze meg a regionális digitális
vándorbemutatót, így a vándorgyűlés/papír -
feldolgozó napok résztvevői nem csak elméleti
felkészültségüket fejleszthetik, de a gyakorlat-
ban is megismerkedhetnek a legújabb digitális
nyomdatechnikákkal.

TERVEZETT PROGRAM

2011. október 6., csütörtök
� Délelőtt: Érkezés, regisztráció Nyíregyházán
a Hotel Pagonyban, ebéd

Fakultatív lehetőség a helyszínen zajló digitális
vándorkiállítás megtekintésére
� Délután: Plenáris ülés a Hotel Pagony konfe-
renciatermében
� Megnyitó, a házigazda nyomdák bemutatko-
zása

� Csomagolás újraértelmezve: Save Food 
– a csomagolás, mint értékmentő. A FAO–
Interpack együttműködés hatásai 
Bernd Jablonowszki, Interpack projektigazgató
� A Nyomdaipari K+F nemzetközi trendjei
A iarigai szeptemberi budapesti konferenciá-
jának üzenete
Dr. Horváth Csaba, a nemzetközi konferencia
igazgatója, Óbudai Egyetem intézetigazgató

� Kávészünet
� Szakmai előadások két szekcióban

� Papírfeldolgozó (nyomtatott csomagoló-
anyagok gyártása) szekció
� Nyomdász szekció (ezen belül drupa 2012
és Printexpo/Budatranspack/Serviceexpo
előzetes)
A többi előadás és előadók lapzárta után 
a pnyme.hu honlapon.

� Este: Bankett, zenés, táncos baráti találkozó
a Hotel Pagony rendezvénysátrában

2011. október 7., péntek
� Délelőtt: Üzemlátogatások különbuszokkal
a ColorPack Nyomda, Dunapack Nyíregyháza,
Flexo 2000 Nyomda, Kecsege múzeumnyom-
da, Mondi Zsákgyár, Nypa Flexo, START
Nyomda üzemeiben.
Mivel mindegyik nyomda meglátogatása idő-
ben nem fér bele a programba, ezért 2-4
nyomdát érintő tematikus útvonalakat állí-
tunk össze az igények ismeretében
� Ebéd a Hotel Pagonyban

A csütörtök délutáni előadások meg-
hallgatása az egyesület egyéni tagjainak
továbbra is ingyenes, de technikai 
okokból feltétel, hogy előzetes regiszt-
rációt kérünk.


