XXVIII. PNYME Nyomdász Vándorgyűlés
H A J D ÚSZO B OSZ LÓ, 2021. N OV E M B E R 11–12.

Hajdúszoboszlón, a Hotel Délibáb****-ban a GPWA
2021 Zöld Minikonferencia és díjátadás után kezdődött
a XXVIII. PNYME Nyomdász Vándorgyűlés, ami
a pandémiás szigorítások előtt alighanem a nyomdaipar idei utolsó nagylétszámú rendezvénye volt.

a díjbizottság. Az elismerést
2021-ben Fodor Erzsébet vehette át. A dr. Vámos Györgydíjat a PNYME érdekében

A szakmai esemény több mint
120 fős helyszíni és mintegy
kéttucatnyi online résztvevőjét
Tóth Gábor ügyvezető igazgató
köszöntötte, majd a házigazda
nevében dr. Puskás István
Debrecen Megyei Jogú Város
alpolgármestere üdvözölte a
szakmai rendezvény részvevőit.
Első programpontként
dr. Novotny Erzsébet, a Papír-

és Nyomdaipari Műszaki Egyesület alelnöke átadta a Lengyel
Lajos- és dr. Vámos Györgydíjakat.
Az egyesület által adományozott legnagyobb elismerés
a Lengyel Lajos-díj (emlékplakett), amit hangsúlyosan
a PNYME javára, főként az
egyesületen belüli közösségépítő aktivitásért ítél oda
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végzett munka és az egyesület
külső kapcsolatainak kiépítése,
fejlesztése, ápolása terén végzett aktivitások elismeréseként
adományozza a Papír- és
Nyomdaipari Műszaki Egyesü-

let. Ez az elismerés idén Pesti
Sándort és Kerekes Imrénét
illette.
A Covid19 járvány miatt
meghiúsult üzemlátogatás
házigazdája, György Géza,

Horváth Attila

Lada Zsolt

Balogh Gábor

Rusin Tamara
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az Alföldi Nyomda Zrt. elnök-
vezérigazgatója a 460 éves
jubileumát ünneplő nyomda
történetét ismertette Huszár
Gál nyomdájától egészen
a legújabb beruházásokig.
Erről a Vándorgyűlés résztvevői és olvasóink a Magyar
Grafika szeptemberi, különleges élfestéssel készült kiadásának 18–28. oldalain részletesen olvashattak.
A szakmai előadások sorát
Heidelberg 30! címmel Jakubász
Péter, a Heidelberg Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója
folytatta. A prezentációban
visszatekintett a Heidelberg
Magyarország alapításának
évére, amivel éppen egy időben volt az, többek között,
hogy legördült az utolsó
Trabant Zwickau-ban a gyártószalagról, de ebben az évben
hagyta el az utolsó szovjet
katona hazánkat Silov altábornagy személyében. Gorbacsov
átadja a hatalmat Jelcinnek és
még sok más jelentős és kevéssé fontos esemény tette szemléletessé az eltelt három évti-
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zed távolságát. Az 1991-es
megalakulás első lezárt évének
árbevétele 121 millió forint
volt, míg 2021-ben közel 10 milliárdos forgalmat tudhattak
magukénak. Harmincnégy
kollégával 923 nyomóművet
adtak el, miközben évente
600 000 km-t tettek meg
a Heidelberg magyarországi
munkatársai a vevők érdekében, ami 16 800 000 km-t
jelentett a harminc év alatt!
Az első eladott gépet, a Heidelberg GTOV52-t, a Prospektus
Nyomda vásárolta meg.
Huszonnyolc évig Margull
Jürgen vezetésével működött
sikeresen a cég és egyetlen
kolléga van Venczel István
személyében, aki a Heidelberg
Magyarországnál dolgozik
a cég alapítása óta. A jubileummal kapcsolatban a Magyar
Grafika 2021/4. számának
36–39. oldalán olvasható
interjúnk Jakubász Péter ügyvezető igazgatóval.
A délután legizgalmasabb
előadása a minden nyomdát
érintő papír-, karton- és lemez-
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hiány közepette a „Papír- és
kartonhiány, európai és világpiaci helyzetkép” címmel
hangzott el az MM Board &
Paper GmbH, Kelet-KözépEurópa vezető képviselője,
Farkas Péter előadásában. Az
előadás szerkesztett változata
lapunk 14. oldalán olvasható.
A kávészünet előtti utolsó
előadás „A jövő nyomdája

– A nyomda jövője” címmel
Balogh Gábor, Lada Zsolt és
dr. Franku István – a BOSS
Management Bt. képviseletében a Holisztikus menedzsment szemlélet előnyeit ismertették. Előadásukban
hangsúlyozták, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben
az alkalmazkodóképesség az új
versenyelőny. Céljuk az örömteli és sikeres munkaszervezetek létrehozása, fejlesztése.
Tevékenységükkel a következőkben nyújtanak támogatást
partnereiknek: stratégia kidolgozása, tervezés, kontrolling,
technológiamenedzsment,
finanszírozás, kereskedelemfejlesztés, marketing, vezetői
potenciák meghatározása,
továbbá munkaerő-közvetítés.
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A második előadásblokkot
dr. habil. Horváth Csaba két
prezentációja indította, az
elsőben „Új mérési metodikák
a könyvek minőség-ellenőrzésében” címmel az Óbudai
Egyetem, Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán végzett
új mérési módszereket ismertette. A könyvek síkkifekvésének definícióját határozták
meg, ami segítséget és iránymutatást ad az újabb kötészeti
megoldások, a kutatási eredmények értékelésében, egyúttal egy újabb minőségi értékelési tényezőnek is tekinthető.
A második prezentációban egy
új értékelési módszert mutatott be a tankönyvek tartósságának vizsgálatához.
A következő előadást a Canon
Hungária Kft. képviseletében
Kaszai Sándor tartotta Könyvnyomtatás-tendenciák Európában címmel. Az előadás
szerkesztett változata jelen
számunk 21. oldalán
olvasható.
Ezt követően Mohor Balázs
– manroland Magyarország Kft.
segédanyag üzletágvezetője
„Festék- és lakkújdonságok az

értéknövelt nyomtatás szolgálatában” címmel nyomatminták segítségével szemléletes
bemutatót tartott.
A következő előadás a nyomdaipar gyors ütemben fejlődő
nagyformátumú nyomtatás
egyre népszerűbb, dekorációs
piacot kiszolgáló szegmensére
fókuszált „Textilnyomtatás
és Viscom új terület” címmel
Rusin Tamara cégvezető – Igepa
2R Kft. – előadásában új termékek előállítására és új piaci
lehetőségeire hívta fel a figyelmet.
Az előadások sorát a Keményfém Kft. képviseletében „Hori-

zon újdonságok” címmel
Horváth Attila értékesítési
vezető prezentációja zárta.
Az este bankettvacsorával
zárult, ahol a résztvevők és
előadók együtt ünnepelték
a Heidelberg Magyarország
30. születésnapját. Sajnos a
koronavírus negyedik hulláma
a pénteki napra tervezett
üzemlátogatást meghiúsította,
de a rendezvény résztvevői
számára György Géza vezérigazgató úr felajánlotta, hogy
2022-ben egy alkalmas időpontban az Alföldi Nyomda
fogadja a nyomdalátogatás
pótlására érkező csoportot.
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