Nyomdaipari karbantartók találkozója
2009. OKTÓBER 8–9. SZEKSZÁRD/TENGELIC
Faludi Viktória
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Idén 27. alkalommal találkoztak a nyomdaipari karbantartó szakma képviselői
Tengelicen. A rendezvény
házigazdája a Szekszárdi
Nyomda Kft. volt. A szakmai előadások Tengelicen,
a Hotel Orchidea konferenciatermében zajlottak.
A témának megfelelően
a negyvennyolc fős létszám
a megszokottnál nem volt
több, viszont a hallgatóság
az utolsó percig teljes
ﬁgyelmével tüntette ki
az előadókat.
Pesti Sándor üdvözlő szavai
után Faragó István köszöntötte a rendezvény résztvevőit.
Első előadóként Vadász Katalin
igazgatóhelyettes bemutatta
a Szekszárdi Nyomda Kft. jelenlegi helyzetét, majd szintén
a Szekszárdi Nyomda képviseletében Saárossy György műszaki osztályvezető beszélt
a nyomda karbantartási stra-

tégiájáról, a karbantartás lehetőségeiről és fontosságáról.
Az előadást követően Saárossy
György a PNYME legmagasabb kitüntetését, a Lengyel
Lajos-díjat vehette át munkája
elismeréséül.
A szakmai programot a Szolnoki Főiskola Mezőgazdasági
Fakultásának tanára dr. Vermes
Pál folytatta előadásával, ami
„A karbantartás és a gazdaságosság” címmel hangzott el.
Péczely Csaba, az AA. Stádium
Kft. képviseletében, „A karbantartás-menedzsment korszerű
irányzatai és módszerei” című
prezentációjával gazdagította
a délutánt. Az előadás szerkesztett változata lapunk
e számának 12. oldalán olvasható.
Homolya György, a karbantartó szakma ismert és elismert személyisége, „A gépek
rendelkezésre állásának növelése új diagnosztikai módszerekkel címmel prezentált.
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„Hűtőrendszerek hatékony
üzemének biztosítása” előadáscímmel Horváth János
értékesítési igazgató és Breinik
Gábor menedzser az NCHHungary Kft. színeiben mutatkozott be a hallgatóságnak.
Az általános cégbemutatást
követően az Alföldi Nyomdában végzett munka tapasztalatairól a hallgatóság soraiból
Buda Lajostól mint megrendelőtől is értékes információkat hallhattak a résztvevők.
Horeczki Ernő, a MüllerMartini Magyarország Kft.től, ismertette a Müller-Martini új – az üzembiztonságot is
növelő – műszaki megoldásait.
Ezt követően a manroland
színeiben Reiner Licha úr előadását Kelemen György tolmácsolásával „Termográﬁa,
a nyomógépek preventív karbantartásának új eszköze”

címmel hallhatták a rendezvény résztvevői.
A szakmai program záróakkordjaként kerekasztal-beszélgetés következett a következő
témákban:„Karbantartás külső vagy belső erőkkel? Lehet-e
egészséges protekcionizmus
a nyomdaipari karbantartásban? Ki a magyar szolgáltató?”
Dr. Horváth Csaba (NyomdaTechnika Kft.), Lakatos Ernő
(Révai Nyomda Kft.), Faragó
István (Keményfém Kft.) felvetéseivel és moderálásával
zajlott a rendezvény résztvevőinek eszmecseréje.
A rendezvényen készült képek és az előadások hanganyaga a PNYME honlapján
elérhető, a következő linkre
kattintva: http://www.
pnyme.hu/2009/karbantarto/
karbantarto.php
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