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Negyed évszázados jubileumát
ünnepelte a Nyomdaipari szakosztály karbantartási témában
szervezett rendezvénysorozata.
A szeminárium házigazdája az
STI Petőfi Nyomda volt, ahol az
esemény második napján az
előadásblokk után a nyomdát is
megtekintették a résztvevők.
A rendezvény Szikszay Olivér
szakosztályelnök megnyitóbeszédével kezdődött.
Elsőként Folyamatosan az élen
címmel az ismét új nevet viselő
STI Petőfi Nyomda Kft. életében
bekövetkezett változásokról Fábián Endre ügyvezető igazgató
számolt be.
Ezt követően Faragó István
(Keményfém Kft., ügyvezető igazgató) 25 éve kezdtük. Emlékek
és eredmények, nyomdaipari
karbantartás című előadásában
visszaemlékezett a hajdani rendezvényekre, amikor még mindenkinek több haja volt…
A karbantartással foglalkozó
szakmai rendezvények kezdettől
fogva dr. Horváth Csaba PhD, Kerekesné Kecskés Katalin és Faragó
István nevéhez fűződnek. Az ő
szakmai szeretetük, tenni akarásuk volt az alapja annak, hogy
e szeminárium évről évre megrendezésre kerülhetett. Köszönet érte!
A Magyar Grafika mostani, karbantartással foglalkozó számában számos értékes cikket olvashatnak az elhangzott előadások közül, és főképp ajánlom
dr. Horváth Csaba Karbantartási szakemberek képzése a nyom-

Fábián Endre

Kerekesné Kecskés Katalin

Fodor Mihai

Reiner Licha

Tolnai László

Szikszay Olivér, a Nyomdaipari
szakosztály elnöke

daipar számára című írását,
mely a rendezvényen időhiány
miatt nem hangozhatott el, így
csak hasábjainkon hozzáférhető
az érdeklődők számára.
Külföldi előadóink sorát Siegfried Wiege (KBA) KBA a garanciaidőn túl című prezentációjával
kezdte.
Reiner Licha (MAN Roland)
TelePresence, a karbantartás új
eszköze címmel adott ízelítőt a
nem is olyan távoli jövő technikájáról Kelemen György tolmácsolásában.
Fodor Mihai (F&F s.r.l., Gyergyószentmiklós) A nyomdagépek karbantartásáról erdélyi
szemmel című magával ragadó
előadásával bilincselte le a hallgatóság figyelmét.
A második előadásblokkban
Kőhidi Imre (Révai Nyomda Kft.)
Műszaki háttérbiztosítás címmel
a Révai Nyomda sikereinek titkába avatta be a karbantartás szakembereit, s felhívta a figyelmet
arra, hogy legtöbbször az igazán
frappáns megoldások a gépen
dolgozóktól várhatók. A gyakorlatban több működő szabadalmat is bemutatott.
Tolnai László (Print & Publishing Kft.) neve is összefonódik
a karbantartás témájában elindított rendezvényekkel. Előadását A karbantartás szervezése
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a nyomdaiparban tegnap, ma,
holnap… címmel hallhatták a
résztvevők.
Dr. Fazekas Lajos (a debreceni
egyetem jeles tanára) A gépek
kenéséről címmel beszélt a karbantartás egyik legalapvetőbb
területéről.
Buda Lajos (Alföldi Nyomda
Zrt.) A sűrített levegő mint munkavégző közeg címmel számolt
be a gyakorlatban szerzett tapasztalatokról és a cég egyéni
megoldásairól.
Az első nap utolsó előadójaként
Ződi József (Aselec Bt.) Néhány
gondolat a villamos gépek karbantartásáról című prezentációjában alapvető, de nagyon fontos tézisekre, ritkán előforduló
karbantartási feladatok hibalehetőségeire hívta fel a figyelmet.
A rendezvény második napján
Tóth Zoltán (STI Petőfi Nyomda
Kft.) nyitó előadásában A TPM
az STI Petőfi Nyomda Kft.-ben
címmel öszszegezte az üzemek
termelésének műszaki hátterét.
A témában egy nagyon érdekes, elméleti alapokat ismertető
előadás is elhangzott. Dr. Péczely
György (A.A. Stádium Kft.) TPMtanácsadó a nyomdaipari karbantartásról című prezentációja,
melynek szerkesztett változata
a Magyar Grafika hasábjain szintén olvasható lesz.
A TPM karbantartási rendszer
bemutatása a gyakorlatban üzemlátogatás keretében zajlott az STI
Petőfi Nyomdában.
M AG YA R G R A F I K A 2 0 07 /6

61

