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A csábító szakmai program ékkövei az üzemlátogatások voltak.  
A MONDI Békéscsaba Kft. és a BSZC Nyomdaipari Tudás- és Képző-
központ látta vendégül a szimpózium résztvevőit a rendezvény 
második napján. Az Alföld Gyöngye Hotel éttermében elköltött 
ebéd után indult a szakmai program, amit online is elérhetővé 
tettek a szervezők. 

A PNYME Nyomdaipari szakosztályának elnöke, Szabó Szabolcs 
és a PNYME ügyvezető igazgatója, Tóth Gábor köszöntötte  
a vendégeket. Első előadóként Ádám András cégvezető mutatta 
be a MONDI Békéscsaba Kft. tevékenységét. Ezt követően a más-
nap megtekinthető Békéscsabai Tudás- és Képzőközpont intéz-
ményvezetője, Sántáné Fazekas Tünde ismertette az iskola új 
beruházásait, képzési lehetőségeit és céljait. Erről olvasóink már 
részletes tájékoztatást kaptak lapunk 2020/4. számának 10–19. 
oldalán az oktatóközpont műszaki átadásával egy időben.

A Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont másnapi meglátogatá-
sa során élőben is megtekinthettük a berendezést, amiről „Mark 
Andy a flexóoktatás szolgálatában” címmel Ratkovics Péter és 
Szabó Szabolcs prezentált. 

XXIII. PNYME flexószimpózium
OROSHÁ Z A – GYOPÁROSFÜRDŐ/BÉKÉSCSABA , 2021. SZEPTEMBER 16 –17.

Végre találkozhatott a flexószakma képviselőinek színe-
java személyesen is a PNYME hagyományosan nagy  
érdeklődéssel övezett Flexószimpóziumán. A százhúsz fős 
rendezvény csak azért nem bírt több résztvevővel, mert  
a szállás-, illetve konferencia-helyszín befogadóképessége 
szabta e határt, többen is csatlakoztak volna  
a rendezvényhez. 

Tóth Gábor

Ádám András

Sántáné Fazekas Tünde
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Martin Péter

David Fierlafijn 

Nagy Miklós

Ezt követően dr. Szigeti  
Tamás, a WESSLING Hungary 
Kft. színeiben idén is remek 
előadást tartott „Fluortartal-
mú csomagolószerek, per- és 
polifluorozott vegyületek  
jelentősége, felhasználási  
módja, kioldódása és élelmi-
szer-biztonsági összefüggései” 
címmel.

A következő előadást Olt 
Károly, az Intergraf Digiflex 
Kft. ügyvezető igazgatója tar-
totta „Díjnyertes csomagolások 
formakészítése” címmel, majd 
Martin Péter, a Konica Minolta 
Magyarország Kft. képviseleté-
ben „Digitális címkegyártási 
megoldások a Konica Minoltá-
tól” címmel tartott előadást, 
majd a kávészünetben élő 
gépbemutató következett  
a Konica Minolta – AccurioLabel 
230 berendezésén nyomtatott 
címkék előállításával.

Olt Károly

Pálfi Gergő

Szabó Szabolcs

Reszegi Tamás

dr. Szigethy Tamás
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A második előadásblokk 
nyitó prezentációja Reszegi 
László előadásában „Lehetősé-
gek egy kihívással teli időszak-
ban” című esettanulmány volt.

Ezt követően Nagy Miklós,  
a CSAOSZ főtitkára „A hajlé-
konyfalú csomagolások és  
a SUP irányelv” című előadása 
hangzott el, aminek szerkesz-
tett változata e számunk  
35–37. oldalain olvasható.

A szimpózium záró prezen-
tációja a „Termelésiidő- 
optimalizálás automatizált 
nyomatellenőrző rendszerrel” 
címmel az Esko-t képviselő  
David Fierlafijn előadásában 
Ratkovics Péter tolmácsolásá-
val hangzott el. Az estét ban-
kettvacsora zárta az Alföld 
Gyöngye Hotel éttermében.

Másnap az üzemlátogatások 
résztvevőit különbusz szállítot-
ta a CsabaPark bejárata előtti 
buszmegállóból a MONDI 
Békéscsaba Kft. üzeméhez és 
vissza a BSZC Nyomdaipari 
Tudás- és Képzőközponthoz.  
A program közös ebéddel zárult.
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