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Hagyományos vándorgyűlésünk házigazdája
idén a százötven éves nyomdászatát ünneplő
Gyula városa, nevezetesen a gyulai Dűrer
Nyomda és a PC Royal Nyomda volt. Ezúton
is köszönet illeti mind a résztvevők, mind
a szervezők nevében, a gondos előkészítésért
és kedves fogadtatásért a vendéglátókat.
A 280 résztvevőt számláló rendezvény a szakma
legnagyobb létszámú országos találkozója,
mely immár több mint két évtizede nyújt
lehetőséget az ország minden tájáról érkező
nyomdászok találkozására.
Az idei vándorgyűlést is szikrázó napsütés fogadta, függetlenül attól, hogy a megszokott májusi
időpont helyett szeptember 7-én és 8-án került
megrendezésre az esemény. Gyula város önkormányzatának dísztermében került sor a szakmai
előadásokra, melyet a megszokottnál is nagyobb
figyelem kísért a hallgatóság részéről.

Gyula nyomdászat történetéről beszélt. A hallgatóság élvezettel hallgatta a színes előadást,
melynek tartalmát a Magyar Grafika a későbbiekben egy önálló cikk keretében osztja meg olvasói-

Dr. Perjés Klára, Gyula város polgármestere

Dr. Szabó Ferenc

Szikszay Olivér szakosztályelnök megnyitóbeszéde után dr. Perjés Klára, Gyula város polgármestere köszöntötte vándorgyűlés résztvevőit.
A szakmai előadások sorában elsőként dr. Szabó
Ferenc, a gyulai levéltár nyugalmazott igazgatója
„A gyulai nyomdászat1856 – 1993 között” címmel

val. A szakmatörténeti összefoglalót követően
Kovács János, a Dürer Nyomda igazgatója, a nyomda fejlődését mutatta be 1993-tól napjainkig.
Előadásában bemutatta a könyvgyártás területén
előkelő pozíciót és elismertséget szerzett, mára
már 170 fős vállalatot. A nyomda által képviselt
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Gyula város önkormányzatának díszterme

Az M-real Petőfi Nyomda képviseletében két
érdekes, de nagyon különböző témájában hallhattunk előadást. A „JDF és a vállalatirányítási
rendszer (ERP) kapcsolata és integrálódása” címmel Tóth Zoltán sokak érdeklődésére számot tartó, gyakorlati tapasztalatokra épülő ismertetését
prezentálta.

Kovács János, a Dürer Nyomda igazgatója

minőséget jellemzi, hogy az idei Pro Typographia
verseny első díját könyv kategóriában a házigazda
Dűrer Nyomda nyerte.
Harmadik előadásként Kiss János, a Glósz és
társa Kft. ügyvezetője a nyomdaipari pályázati
lehetőségekről és gyakorlati tapasztalatokról beszélt. Az elhangzott előadás szerkesztett változatát
lapunk 42. oldalán olvashatják.

Emléktábla-avatás és koszorúzás

Szervezetfejlesztés az M-real Petőfi Nyomdában
címmel Fábián Endre, az M-real Petőfi Nyomda
igazgatója és Kelemen Andrea, a Humán Telex
Consulting képviselője tartott közös előadást
a két cég öt éve tartó közös munkájáról.

Faragó István, a Keményfém Kft. igazgatója

A 15 éves születésnapját ünneplő Keményfém
Kft igazgatója Faragó István köszöntötte a hallgatóságot, és megajándékozta a vándorgyűlés
résztvevőit egy-egy üveg, az évforduló alkalmából
palackozott pezsgővel.
A második előadásblokk Hujder Zoltán, a nyomdaipari szakosztály titkárának elnökletével folytatódott. Joachim Gohlke a Heidelberg Druckmachinen AG Workflow management témában
„Minden áramlik” címmel tartotta meg prezentációját, melyet Vida Gellért tolmácsolt a hallgatóságnak.
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a Dürer Nyomda nyugalmazott igazgatója leleplezte az emléktáblát, majd koszorút helyeztek el
a Kner-Tevan alapítvány és a PNYME képviselői
a hajdani nyomdaépület falán. Ma posta működik
az épületben.

Az előadásokat követően a Hotel Erkelben bankettvacsora zárta a vándorgyűlés első napját.
Másnap, szeptember 8-án, koszorúzási ünnepség keretében emlékeztek meg a rendezvény részvevői a 150 éve alapított az első gyulai nyomda
tulajdonosáról, Réthy Lipótról. Az ünnepségen
dr. Perjés Klára polgármester és Megyik András,
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Az üzemlátogatások keretében a Dürer Nyomdában megtekinthettük a könyvgyártás teljes folyamatát, különösen nagy érdeklődés övezte a még
újnak mondható CtP-rendszert és a még kevéssé
elterjedt, de annál nagyobb sikernek örvendő
flexibilis táblakészítést. Ennek gyakorlati mintapéldányát a Magyar Grafika 2005/printexpo különszámán már láthatták olvasóink, hiszen az is
itt Gyulán, a Dürer Nyomdában készült.
A PC Royal Nyomda házigazdája, Balog Miklós
szeretettel kalauzolta a látogatókat, akik a jelzettnél nagyobb létszámban érdeklődtek és tekintették meg a nyomda címkenyomó berendezéseit.
A vándorgyűlés évről évre olyan ünnep, amit
a vendégek, a házigazdák és a szervezők is nagy
örömmel várnak. Jövőre vajon hol találkozunk?
Megtudhatják hamarosan, ha figyelemmel kísérik
honlapunk eseménynaptárát a http://www.ma
gyarnyomdasz.hu/pnyme/ honlapon.

