Flexószimpózium
Pesti Sándor

dr. Pál Klaudia PhD

látást szolgálta, amihez neves
külföldi előadók és hazai szak
emberek nyújtottak segítsé
get. A vezérlőelv továbbra is a
versenyképességet segítő tech
nológiai megoldások, korsze
rű berendezések, alap- és se
gédanyagok bemutatása volt,
de természetesen ezek mellett
most is minden feltétel adott
volt az egymás közötti szakmai
és üzleti információcseréhez, a
kapcsolatépítésre, -ápolásra és a
„lazításra”, kikapcsolódásra is!
Február 25-én, csütörtökön
Szabó Szabolcs, a nyomdaipari
szakosztály társelnökének kö
szöntőjével kezdődött a szak
mai program a Hotel Claudius
konferenciatermében.
A szimpózium részletes prog
ramját – két napra elosztva –
összesen 13, rendkívül szín
vonalas és nagy érdeklődéssel
kísért szakmai előadás, va
lamint két nagy nemzetközi
szakmai esemény bemutatása
alkotta.
Elsőként e két aktuális nem
zetközi esemény, a Budapesten

dr. Madai Gyula

Varga Dénes

Hagyomány, hogy a PNYME nagyrendezvényeinek sorát
minden évben a flexószimpóziummal indítja, amelyen
az idén február 25–26-án, Szombathelyen összesen
158 résztvevő regisztrált.
Történt mindez annak ellené
re, hogy távoli és relatíve ne
hezen megközelíthető hely
színen, a nyugati határ mellett
került megrendezésre, de ezzel
együtt az ország keleti régiói
ból (Nyíregyháza, Békéscsaba)
sem maradtak távol a szakmát
hosszabb ideje űző vagy azzal
most ismerkedő szakemberek.
Vállalva a többórás autózást is,
elhozta őket a szakmai kíván
csiság, tudásuk és szakmai kap
csolataik bővítésének igénye
és/vagy a piaci kényszer!
Az elmúlt évek rendezvényei
nek tanulsága, hogy ma már
senki nem vitatja, a flexó minő
ségben már rég egyenrangú az
összes többi nyomtatási eljárás
sal, és vannak olyan lehetőségek
– különösen a csomagolóanya
gok gyártása terén –, amelyek
minden más nyomdai techno
lógia elé helyezik. Az egyik ilyen
szegmens a biztonság témaköre,
amit több oldalról is meg lehet
közelíteni. A legfontosabb talán
az élelmiszer-biztonság, de egyre
fontosabb az eredetiség garantá
lása, vagyis a hamisítás elleni vé
delem is, amihez ma már a flexó
ban is elérhető pl. a mikroírások
alkalmazása stb. Az eligazodás, a
lépéstartás pedig egyre kevésbé
lehetséges külső szakmai segít
ség és rendszeres konzultációk
nélkül!
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Így könnyen adódott az idei
rendezvény vezérgondolatának
és mottójának:
FLEXÓ ÉS A BIZTONSÁG,
AVAGY BIZTONSÁG
A FLEXÓBAN
Az idei flexószimpózium ismét
a tájékozódást, a legfrissebb
eredmények és a várható tren
dek megismerését, a tisztán

májusban rendezendő WPO
konferencia + Word Star díjki
osztó, illetve a drupa világki
állítás aktualitásairól hangzott
el a két előadás. Elsőként Nagy
Miklós, a CSAOSZ főtitkára tar
tott prezentációt, aki ezen mi
nőségében is üdvözölte a jelen
lévőket, és személyesen is végig
részt vett a szimpóziumon,
majd Pesti Sándor, az egyesület
ügyvezető igazgatója üdvözölte
a résztvevőket, és adott tájékoz
tatást a drupáról és a kapcsoló
dó lehetőségekről.
A technológiai tárgyú elő
adások sorát a Mindig a hami
sítók előtt egy lépéssel össze
fogó cím alatt három egymást
kiegészítő előadás nyitotta. Dr.
Pál Klaudia PhD, a Plastex Kft.
és Tóth József, a Pátria Nyomda
Zrt. képviseletében Mikroírás
flexónyomtatással + biztonsági
címke formakészítése.

dr. Schulz Péter

ifj. Schuck István

Kovács Tibor

Paolo Bernardi

Biztonsági nyomtatás speciá
lis HD Flexó nyomóformáról a
Pátria Nyomda flexóüzemében
címmel tartott közös prezentá
ciót, majd Lévay Zoltán, a Sun
Chemical Kft. képviseletében
a nyomdafestékek szerepéről a
márkavédelmi megoldásokban
tartott előadást.
Dr. Madai Gyula független
szakértő, a nyomtatott élelmi
szer-csomagolószerek bizton
sági kockázatának értékeléséről
tartott nagyon figyelemfelkel
tő előadást, majd a Nyomatmi
nőség ellenőrzése nyomtatás
közben témában Varga Dénes kö
vetkezett a Varga-Flexo Kft. új
megoldásainak bemutatásával.
A szünet utáni első előadó dr.
Schulz Péter colorisztikai szakér
tő volt, aki a Felértékelődő szín
mérés a flexónyomtatás terüle
tén témában tartott nagyon
is aktuális témájú, informatív
előadást.
Igény és funkció – a tekercses
öntapadó anyagok gyártása
volt a következő előadás, amit
Paolo Bernardi, a HIP-MITSU és
ifj. Schuck István, a Prosystem
Print Kft. képviseletében tar
tottak az öntapadó nyomat
hordozóknak a nyomtatással
egy menetben gyártásának le
hetőségeiről.
Ferruccio Gambelunghe (AVT)
és Szabó Szabolcs (Grimex Kft.)
közös előadása a Minőség- és

Profitbarát Nyomatellenőrző
Rendszerek keskenypályás nyo
mógépeken című előadása a
hibalehetőségek kiszűrésének
módjairól és a nyomtatási költ
ségek mérséklésének lehetséges
módszereiről szólt.
Új trendek, innovációk és
specialitások a nyomdafesték
gyártásban címmel tartott elő
adást Przemek Tadysiak, a flexó
nyomtatás nemzetközileg is
egyik legnagyobb festékgyár
tója, a Flint Group képvisele
tében és Kovács Tibor, a hazai
képviseletüket ellátó CNI Kft.
ügyvezetője.
Az első napi program záró
előadása Patrik Vejrek, a Soma
és a hazai képviselő B+K Kft.
képviseletében Hanuszek Béla
közös prezentációja volt A Soma
Optima flexó nyomógép – egy
tökéletes rendszer a kis pél
dányszámok nyomtatására cím
mel.
Az első napi előadások fára
dalmait az esti bankett és a jóval
a másnapba nyúló, oldott han
gulatú baráti találkozó követte.
A szakmai program péntek
délelőtt folytatódott három
fontos és tartalmas előadással.
Nagy Ferenc, a Nyomda-Tech
nika Kft. képviseletében a
Hulladékelszívási megoldások
csomagolóanyag-gyártó üze
mekben címmel a gyártóhe
lyen keletkező hulladékok prob
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Otto Danko

Ferruccio Gambelunghe

Nagy Ferenc

lémáira és kezelésük lehetséges
módjaira hívta fel a figyelmet.
Dankó Ottó, a Grup Transilvae
S.r.l. Kolozsvár képviseletében
a Digitális UV formalakkozás
és aranyozás címkenyomtató
hoz címmel tartott nagyon ér
dekes előadást a rendkívüli
hatásokat költséghatékonyan
produkáló látványelemek meg
oldási módszereiről.
A szakmai előadások arról
szóltak, hogy miként lehet a

megrendelői igényeket még
színvonalasabban és költség
hatékonyabban kiszolgálni. De
abban nem várható változás,
hogy a megrendelő csak utólag
fizet, a termelést a nyomdának
kell megfinanszírozni. Ehhez
adott nagyon sok hasznos in
formációt Varga Balázs Péter, az
Eximbank Nyugat-dunántúli
régió képviseletvezetőjének az
Új finanszírozási lehetőségek a
közvetlen és a közvetett export
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támogatására című és tárgyú
előadása.
A színvonalas programot so
kan azzal koronázták meg,
hogy hazafelé még megálltak
Sárváron, és megtekintették
a Nádasdy Múzeumban a 60
éves Magyar Grafika borítói
ból előző nap megnyílt Magyar
Grafika „LX” időszakos sajtó
történeti kiállítást.
A szimpózium vörös színnel
kiemelt előadásai megtalálha
tóak a Magyar Grafika 2016/1.
számában, amely idén is ha
gyományosan a flexószimpó
ziumra jelent meg.

