Nyomdászok a cívisvárosban!
Zsiga Róbert

Van abban valami „jó” érzés, amikor ismeretlen
emberek köszönnek egymásnak, kizárólag azért,
mert a vándorgyűlés kitűzőjét viselik.
Tartozni valahova mindig jó érzés, de a nyomdászok közé egy kicsit jobb, sokkal jobb.
Idén Debrecen városa adott otthont a hagyományos Nyomdász Vándorgyűlésnek. A több mint
300 regisztrált résztvevőt az Alföldi Nyomda (www.
anyrt.hu), a Kinizsi Nyomda (www.kinizsinyomda.
hu) és a Karton-Pack (www.kartonpack.hu) látta
vendégül.
Debrecen, a cívisváros gyönyörű.

Vámos Miklós

Már annak idején Kossuth Lajos sem véletlenül
helyezte ide az országgyűlést. A Kossuth téren található a Református Nagytemplom, mely Debrecen jelképe és az igazi belvárosi hangulat mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország második legnagyobb városa elkápráztassa az idelátogatókat.
De kik is voltak a cívisek? A lexikonok szerint a
„cívis hagyománytartó, sajátos életformával rendelkező réteg, amely éppen konzervativizmusa
révén zárt közösséget alkotott.
Talán éppen ennek az örökségnek köszönhető, hogy
Debrecen egyszerűen gyönyörű.

Aranybika Szálló
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A délelőtti érkezőket a Hotel Aranybika előterében kiállított Océ VaroPrint 6250 digitális nyomdagépe fogadta, Vámos Miklós helyben készült kisregényével a Borgisszal. Az Océ-Hungária által
forgalmazott digitális nyomdagép a legújabb fejlesztésű Gemini ikernyomóműves technológiával rendelkezik (www.oce.hu, www.gemini. oce.com).
Az Océ Gemini Instant Duplex technológia a
festéket mindkét oldalra egy időben viszi fel, és
préseli a papírra. Az eredmény kiváló passzerpontosság és ofszetszerű nyomatminőség.
A finom ebéd után a szakmai előadásokat az
újonnan átadott Kölcsey Központban (www.kol
cseykozpont.hu) kísérhettük figyelemmel.
A szakmai előadásokat dr. Kósa Lajos Debrecen
város polgármestere nyitotta meg. Beszédében el-

György Géza

Rybaltovszkiné Mocsár Gyöngyi

Bördös János

Michael Thüler

Tóth Gábor

Verner Gisa

mesélte, hogyan menekült Debrecenbe és alapította meg Huszár Gál a 446 éves Alföldi Nyomdát.
1561-ben, mikor Huszár Gál Kassáról a „kálvinista Rómába” menekült, indította el nyomdáját.
Huszár Gál nyomdai felszerelése az alapításkor
ötfajta betűtípusból, harminckilenc darabos hangjegykészletből, hat illusztrációs táblából, öt sor
iniciáléból és ötféle díszítősorból állt.
Első kiadványa Méliusz Juhász Péter Szent Pál
apostol leveléről írott munkája volt.
A házigazda nyomdák bemutatkozása után a ragasztókötés jelenéről Michael Thüler tartott előadást a Müller Martini képviseletében.
A digitális könyvgyártásról természetesen az
Océ N. V. marketingigazgatója dr. Josef Simmerl
tartott előadást.
A Messe Düsseldorf prezentációját Pesti Sándortól hallhattuk.
Az ofszetnyomtatás szabványosításáról Werner
Giesától a Heidelberg Druckmaschinen AG részéről hallgathattunk mindenki számára tanulságos
és tartalmas előadást.
Az Alföldi Nyomda részéről Rybaltovszkiné Mocsár Gyöngyi kereskedelmi és termelési igazgató

A papír tulajdonságai a nyomdai felhasználó szemével címmel tartott emlékezetes előadást.
Nagy várakozás előzte meg Vámos Miklós előadását a nyomdászathoz és Goethe-hez fűződő viszonyáról. A könnyed, beszélgetős félóra alatt bepillantást kaphattunk a Borgisz című kisregényét
is ihlető tanulóéveibe, majd az októberben megjelenő új könyvének történetébe.
A bankettvacsora az Aranybika Szálló Bartók termében került megrendezésre, amelynek fő szponzora a Nyomda-Technika Kft volt. A Hajdu nép-
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tánc rendkívül színvonalas előadása emelte az esemény fényét. Az esti baráti bankett fáradalmainak
kipihenése után, péntek reggel 9-kor indultunk a
házigazda nyomdákhoz üzemlátogatásra.

Elsőként a Kinizsi Nyomdába vitt a látogatókörutunk. A nyomda 2000-ben kezdte a könyvgyártás erőteljes fejlesztését. Ennek köszönhetően
a következőkkel büszkélkedhetnek: Európa legkorszerűbb automata Müller Martini könyvkötészeti gyártósora, 27 állomásos összehordó gép,
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Acoro 7-es ragasztógép, Zenith háromkéses vágógép. Az oszlopozó- és csomagológépekből álló
gyártósor mellett gépparkjuk bővült egy B1-es hajtogatógéppel, Ventura cérnafűzővel, egyenesvágógéppel és egy 1987-es Zirkon Forta 2 nyomóművel és kirakóegységgel rendelkező rotációsgéppel.

A következő állomás a Kartonpack. A cég bevételének 90%-át a nyomtatott kartondoboz gyártása adja. Gépparkjukban KBA-RAPIDA és PLANETA
VARIANT típusú, 5 szín + lakk, illetve 4 szín egy menetben történő nyomtatására alkalmas B1-es formátumú ofszet nyomógép szerepel.

Stancolókapacitásukat egy BOBST SP-102 E és
két TS-96 típusú stancautomata biztosítja. A legmodernebb technológiát megtestesítő, újonnan kifejlesztett BOBST SPERIA FOILMASTER 102
típusú gépük a stancolás mellett fóliaprégelést is
lehetővé tesz.
BOBST PCR-880 és FKM 100 típusú ragasztógépeikkel az egyszerű vonalragasztás mellett bonyolultabb ragasztási feladatokat is tudnak végezni.
Végállomásunk az Alföldi Nyomda volt.

Az ország legrégebben működő ipari üzeme
méltó hírnevére. Kiváló, modern géppark, magas
szakmai tudás, szebbnél szebb végtermékek.
Az Alföldi Nyomda területén található a Nyomda
Technika. A karbantartási és javítási feladatok mellett energetikai és légtechnikai eszközök gyártásával is foglalkozik.
A nyomógépek felügyeleti rendszerének monitorján dr. Horváth Csaba ügyvezető magyarázza,
hogy éppen melyik nyomógép mennyivel nyom
vagy éppen miért áll.

A rendszer következő fejlesztése, hogy a munkalap mellé már hibalistát is tudjanak nyomtatni.
A vándorgyűlés méltó befejezéseképpen Huszár
Gál szobrának koszorúzásával hajtottunk fejet a
múlt nagyjai előtt.
Az előadások anyagait és képeit megtalálja honlapunkon: www.pnyme.hu.
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