
Környezetbarát: a természetbôl vétetett, és annak károsítása nélkül képes visszatérni oda

A nyomtatott termék a maradandóság része
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„…EGY MESE VAN A VILÁGON – CSAK EGYETLEN EGY”

Év vége van, és karácsonyi számunkban – szokásom szerint – nem saját gondolataimat
osztom meg Önökkel, hanem ismét valaki másét. Alig két hónapja már idéztem John
Steinbeck, Édentôl keletre címû mûvébôl, most újból megteszem.

„…Azt hiszem, egy mese van a világon – csak egyetlen egy –, amely valamennyiünket
izgat és foglalkoztat, rémülettel és lelkesedéssel tölt el úgy, hogy a gondolat és ámulat
fényes borítékú, folytatásos regényében élünk szakadatlanul. Az emberek mind egy hálóba
esnek, a jó és a rossz egymásba kuszálódó szövedékében vergôdnek – egész életükkel,
gondolataikkal, vágyaikkal és törekvéseikkel, kapzsiságukkal és kegyetlenségükkel,
nemességükkel és nagylelkûségükkel egyetemben. Az erény és a bûn elsô öntudatunk
láncfonala és vetüléke. És ebbôl készül az a szövet is, amelyben lelkünk utolsó rezdülése
végbemegy, minden változás ellenére, amit a földre, a folyókra, a hegyekre, 
a gazdálkodásra és viselkedésünk módjára erôltetünk. Nincs más történet, csak ez.
Az ember, ha már ott tart, hogy lerázza magáról élete porát és pernyéjét, végül csak
egyetlen kemény, világos kérdést vet fel: »Jó volt-e az egész, vagy rossz? Helyesen
cselekedtem-e, vagy helytelenül?« […] Ebben a nagy bizonytalanságban bizonyos vagyok
abban, hogy gyarlóságuk felszíni rétege alatt az emberek jók akarnak lenni, és azt
akarják, hogy szeressék ôket. Valójában legtöbb bûnük nem egyéb, mint kísérlet arra,
hogy rövidebb úton jussanak el a szeretethez. Amikor az ember a halál küszöbére ér 
– akármilyen képességekkel, lángelmével, befolyással rendelkezett is –, ha halálos ágyán
nem veszi körül szeretet, akkor élete merô kudarc volt, és halála hideg borzalom. 
Én úgy gondolom, ha nekem vagy neked választanunk kellene a gondolat vagy a cselekvés
két útja között, a halálunkra kellene gondolnunk, és igyekeznünk kellene úgy élni, hogy
halálunkkor ne örüljön a világ.
Csak egy történetünk van. Minden regény és költemény alapja ez a bennünk zajló örök
küzdelem a jó és a rossz között. És én úgy érzem, hogy a rosszat mindig újra meg újra kell
nemzeni, míg a jóság, az erény halhatatlan…” 

PRINTinfo
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Spartvis: Gumicsont  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. oldal

PNYME–drupa, Printmédia klub  . . . . . . . . . . . . . .26. oldal

A Budai család – Eltelt öt év…  . . . . . . . . . . . . . . . .30. oldal

KözKözinfo

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31. oldalApróApróinfo

Csúcsra járatva 
– farkastörvényszerûségekkel

Europapier Budapest 
– Sappi

Menedzserkonferencia
EXTRA

…az elôadások
többsége nem
kapcsolódott szorosan
véve a szakmához –
persze igen, hiszen
minden mindennel

összefügg! –, hanem olyan témákkal foglalkoztak, amelyek
napjainkban…

Dr. Bod Péter Ákos – A magyar gazdaság  . . . . . . . . .10. oldal

Beatrice Klose – Nyomdaipari trendek Európában  . .12. oldal

Erdély Zsolt & Palkó Roland – Papírárak?!?  . . .12–13. oldal

Nyáry Krisztián – Blogból könyv…  . . . . . . . . . . .13–14. oldal

Nógrádi György – „Nincs háború, és nincs béke”  . . .14. oldal

KözKözinfo

Nyomdászok civilben – 20.

„…nem veszi be a gyomrom az ezzel
járó megnyilvánulásokat, köpönyeg-
forgatásokat…  Számomra a
legellenszenvesebb tulajdonság valakiben,
ha hazudozik. Persze, az üzleti világ nem
létezik svindlik, csúsztatások nélkül, de az
inkább az »ügyes« …” 

Vértes Gábor  . . . . . . . . . . . . 28–30. oldal

MagánMagáninfo

…növekedhet a kereslet a papír
iránt, miközben a kapacitások nem

fognak emelkedni. Mindebbôl persze, a hangsúlyok
áthelyezôdése következik: elsôdleges szempont lesz, hogy
egyáltalán legyen papír, a mennyiért pedig akár háttérbe is
szorulhat…

Helyzetjelentés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24. oldal

GPwA 2015
– díjátadó és

minikonferencia
…ennek elsôsorban erkölcsi,

etikai értéke van, de azért az ebbôl
fakadó üzleti elôny sem lebecsülen-
dô, sôt a késôbbiekben…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18–20. oldal

KözKözinfo

44

Jubileumi gálaest
…elôbb-utóbb nyilván eljön

mindennek az ideje, annak a
felismerésnek is, hogy az egyéni érdek, illetve
akarat a közösség ereje nélkül nem, vagy csak
kivételes esetben tud érvényre jutni.
De most térjünk vissza a gálaesthez!

Fényképes beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . .6–9. oldal

KözKözinfo
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CégCéginfo

Országos

– díjkiosztó ünnepség
Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16–17. oldal

KözKözinfo

Eska Frog Award
– Agria-Humán

…a cég döntô többségben megváltozott
munkaképességû embereket foglalkoztat, és
a díj egyben azt is bizonyítja, hogy ezek az
emberek is képesek értékes és igényes
termékeket elôállítani. …

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21. oldal

CégCéginfo

Javukra billen a mérleg nyelve

Folprint Zöldnyomda
„…az is tény, hogy összességében

egyáltalán nem biztos, hogy feltétlenül többe
kerül egy környezettudatos módon elôállított
nyomdatermék. A nyomda mûködésének
hatékony szervezésével – ha nem is mindig –
egalizálni lehet…”

Beszélgetés . . . . . . . . . . . . . . . .22–23. oldal

CégCéginfo
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Alapításának 25. évfordulóját ünne-
pelte a Nyomda- és Papíripari Szövet-
ség, és ez alkalomból a nyomdászbá-
lok hangulatát idézô gálaestet szerve-
zett, amelyre 2015. november 25-én, a
székesfehérvári Lakeside Hotelben
került sor. 

Az este hatkor
kezdôdô programon
mintegy 70 fô vett
részt, és megadva az
esemény iránti tisz-
teletet, több mint
elegáns volt az egész
társaság. Mielôtt
azonban elkezdôdtek
volna az ünnepi
beszédek, kivetített
hatalmas fotókon
idézôdtek fel az
elmúlt 25 év komoly
és vidám pillanatai. 

Ezt követôen dr. Horváth Csaba, a
szövetség jelenlegi elnöke köszöntötte
a jelenlévôket, illetve emlékezett meg
azokról, akik már nem lehetnek közöt-
tünk… Az estre természetesen meghí-
vást kaptak és egyben felkérést is a
korábbi elnökök, arra vonatkozólag,
hogy röviden osszák meg elnöki tevé-
kenységükkel kapcsolatos legfonto-
sabb tapasztalataikat. 

Sajnos, az elsô és egyben a szövet-
séget életre hívó elnök, dr. Egyed Béla
betegség miatt nem tudott részt venni
a jubileumi ünnepségen, így csak az ôt

követô Jászkuti László, illetve Balog
Miklós beszélt tapasztalatairól, meg-
látásairól, nem elhallgatva sem a po-
zitívumokat, sem a negatívumokat… 

Ez utóbbi kapcsán a legérthetetle-
nebb tény – és ez a mai napig igaz! –,

hogy még mindig magas a nyomdaipar
azon szereplôinek száma, akik nem
éreznek az ágazat egésze iránt egyfajta
kollektív felelôsséget, nem tesznek e
téren semmit, nem csatlakoznak a szö-
vetség tagságához sem, miközben a
szervezet által kifejtett lobbitevékeny-
ség eredményének – legutóbb például
a vidéki nyomdák pályázati pénzhez
való juttatása – messzemenôkig élve-
zôi… Mindazonáltal, elôbb-utóbb
nyilván eljön mindennek az ideje, an-
nak a felismerésnek is, hogy az egyéni
érdek, illetve akarat a közösség ereje

nélkül nem, vagy
csak kivételes eset-
ben tud érvényre
jutni.

De most térjünk
vissza a gálaesthez!

Az elnöki beszé-
deket követôen kez-
dôdött a díszvacsora,
majd sor került azon
17 cég köszöntésére,
amelyek a kezdetek
óta tagjai a szövet-
ségnek: Alföldi
Nyomda, ANY Biz-

tonsági Nyomda Nyrt., Dürer Nyom-
da, Edelmann Hungary Packaging
(volt Zalai Nyomda), Egyed és Társa
Bt., Keményfém, Marzek Kner
Packaging, Mozi Nyomda Bt., Óbudai
Egyetem, OOK-Press Nyomdaipari és
Szolgáltató Kft., Pátria Nyomda,
Pénzjegynyomda, Profi-L (Print &
Publishing), Prospektus Nyomda,
START Rehabilitációs Foglalkoztató
és Intézményei Közhasznú Nonprofit
Kft., STI Petôfi Nyomda, Szekszárdi
Nyomda. 

A díszoklevelek átadása után Budai
László argentintangó-bajnok
vezetésével egy igazán érzé-

Jubileumi gálaest 2015
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ki és interaktív veze-
téstechnikai bemuta-
tóra került sor, majd
következett a jelen-
lévô hölgyek közül a
Print Princess-vá-
lasztás. Képzeljék:
engem választott
meg a társaság!

Az est hátralévô
része pedig sokakat a
táncparkettre csalt,
ugyanis a kilencve-
nes évek legnagyobb slágereit vonul-
tatta fel DJ Zsolti. Gondolom, azt
hozzá sem kell tennem, hogy aki nem
táncolt, az is kitûnôen szórakozott, ha

nem másért, hát azért, mert
remek társaságban múlatta az
idôt. Információim szerint
volt, aki hajnali háromig.

Azután másnap
reggel 10 órakor
kezdôdött a Me-
nedzserkonferen-
cia EXTRA. ■

Ilona

(További fotók ➧)
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Tulajdonképpen kölcsön is lehetne
venni a Two Side kampány – amelynek
célja, hogy eloszlassa a papírral kapcso-
latos tévhiteket – Mítoszok és tények
kiadványának címét, ha a magyar gazda-
ság tényeit, kilátásait és az errôl szóló
kormányzati kommunikációt vetjük
össze. Dr. Bod Péter Ákos elôadása
gyakorlatilag pontról pontra ezt tette,
amikor számos grafikonnal és nemzetkö-
zileg is hitelesített adatokat felhasználva
mutatta be, valójában hogy is áll a hazai
gazdaság, illetve milyenek a kilátások.
És nincs okunk megkérdôjelezni a mél-
tán elismert közgazdász egyetlen szavát
sem, ugyanis az elhangzottak jószerint

„csak” alátámasztották mindazt, amit a
józan paraszti eszünkkel zsigerileg vala-
mennyien érzünk. A professzor elôadása
a tények konkrétumával tette bizonyossá,
hogy – sajnos – egyáltalán nem tévedünk,
amikor finoman fogalmazva is fenntar-
tással kezeljük a kormányzat gazdaságra
vonatkozó kommunikációját. Ahogy az
elôadó is utalt rá, a kormányzat a chur-
chilli filozófiát vallja: „Csak abban a
statisztikában hiszek, amelyet én hami-
sítottam”. 

Kétségtelen, bizonyos szempontból
úgy tûnhet, hogy a gazdaság élénkül,
aminek elsôdleges oka, hogy 2020-ig
még igen jelentôs EU-s források állnak
rendelkezésre, tehát jelenleg is „dôl még
befelé a lé”… A gond azonban ott (is)
van, hogy ezeknek a pályázati pénzeknek
a döntôen nagyobbik része nem olyan
beruházásokra fordítódik, amelyek a
késôbbieket tekintve gazdaságélénkítô
hatással bírnának. A pályázati pénzek
felhasználása kifejezetten arról szól,
hogy „költsük el”, s hogy lehetôleg
melyik kör, kicsoda – az meg nagyjából
köztudott. Mindennek függvényében
nem igazán kérdés, hogy a források

megszûntével, mi fog történni hazánk-
ban… Ezzel együtt, van esély a hazai
gazdaság stabilizálódására, noha a belsô
kérdôjelek mellett számos nemzetközi
kockázati tényezôt is figyelembe kell
még venni. Ilyenek például, hogy az
európai nemzeti érdekek összecsapása
komoly középtávú veszélyekkel jár a kis,
nyitott nemzetgazdaságokra, továbbá a
munkaerômozgás, azaz a ki- és beván-
dorlás következményeit sem lehet még
tisztán látni. És egyéb globális kockáza-
tok – árfolyamok és kamatok meglódu-
lása, geopolitikai feszültségek élezôdése,
az EU tagságának esetleges átrendezô-
dése – továbbra is fennállnak. Valamint
az is komoly befolyásoló tényezô, hogy a
BRICS államok – Brazília, Oroszország,
India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság
– gazdasági ütemvesztése miként alakul,
mert ez jelentôsen fékezheti a világ- és
ezen belül természetesen a honi gazda-
ságot. Szóval, dr. Bod Péter Ákos elô-
adása alapján (is) összességében kije-
lenthetô, hogy sem a jelent, sem a kilá-
tásokat tekintve, nincs olyan kiszámít-
ható gazdasági háttér és stabilitás, amely-
re bizton lehetne támaszkodni. ➧

Menedzserkonferencia EXTRA
Különleges program várta az érdeklôdôket a szövetség „ünnepi”, valóban extra menedzserkonferenciáján is, hiszen

egyrészt az elôadások többsége nem kapcsolódott szorosan véve a szakmához – persze igen, hiszen minden mindennel
összefügg! –, hanem olyan témákkal foglalkoztak, amelyek napjainkban szakmától függetlenül mindannyiunkat a
leginkább foglalkoztatnak: a magyar gazdaság alakulása, kilátásai, makrogazdasági aktualitások; valamint a
külpolitikai helyzet ebben a felfordult világban. Természetesen a szakmához kapcsolódóan is hangzottak el elôadások,
például a print és az online viszonya a könyvkiadás terén, továbbá arról is szó esett, hogy milyen trendek mutatkoznak
az európai nyomdaipart tekintve. És persze, olyan illusztris, mondhatni „extra” elôadókat kért fel a szövetség az adott
témákkal kapcsolatos elôadásokra, mint dr. Bod Péter Ákos közgazdász, volt gazdasági miniszter, az MNB egykori
elnöke; Nógrádi György külpolitikai szakértô; Nyáry Krisztián író, az Athenaeum és Magvetô Könyvkiadó igazgatója;
Beatrice Klose, az Intergraf (Nemzetközi Nyomdász Szövetség) igazgatója. 

Sôt, mivel a rendezvény elôtt néhány nappal „bombaként” robbant az a nemzetközi statisztikával alátámasztott tény,
hogy Magyarországon a nyomdászok drágábban jutnak a papírhoz, mint Európa nyugati felén tevékenykedô kollégáik,
rendkívüli programpontként ez is terítékre került. Erdély Zsolt (Europapier Budapest) és Palkó Roland (Papyrus
Hungária) vállalták be a „kereszttüzet”. De haladjunk sorjában!

Dr. Bod Péter Ákos – A magyar gazdaság
alakulása, kilátásai, makrogazdasági aktualitások,
avagy: churchilli megközelítés kontra valóság
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„A királynét megölni nem kell
félnetek jó lesz ha mindenki egyetért
én nem ellenzem” – János esztergomi
érsek Meráni Gertrúd királyné kap-
csán elhíresült kétértelmû kijelentése
akár a nyomdaipar jövôjével kapcso-
latos helyzet metafórája is lehetne.
Ugyanazon tények alapján, ha így
értelmezem, akkor az ágazat jövôjét
akár „rózsásnak” is láthatnánk, de
más olvasatban – más szemszögbôl –
azért kifejezetten „szúrós egy pálya”.
Az biztos, hogy az új alapokra törté-
nô helyezés elkerülhetetlen, és a
különféle nyomdatermékeket tekintve
is igen eltérôek a kilátások. Beatrice
Klose részletesen ismertette, hogy az
Intergraf vonatkozó felmérései és
tanulmányai alapján milyen követ-
keztetésekre jutott a szervezet. Nos,
ami egyértelmû növekedést mutat, az
a csomagolóanyag-, illetve a címke-
gyártás: ez eddig is meghatározó
mértékben húzóágazatot jelentett, és
perspektivikusan is ígéretes, elsôsor-
ban digitális, illetve flexótechnikával.
A klasszikus nyomdatermékek piaca
pedig a következôképpen alakult az
elmúlt 2-3 évben: az Egyesült Király-
ságban például a könyvgyártás emel-
kedett, és várhatóan marad ez a ten-
dencia. Ezen a területen azonban fi-
gyelemre méltó tény, hogy ebbôl a di-
gitális elôállítás jelenleg alig 5,1 szá-
zalékot jelent, értékét tekintve azon-
ban közel 50 százalékát teszi ki. Egy
2020-ig szóló elôrejelzés szerint

tovább fog emelkedni – mint a mé-
dia-mix része – a tartalmában is sze-
mélyre szóló DM-anyagok iránti
igény. A klasszikus értelemben vett
nyomdaipari tevékenység és termé-
kek azonban nem ígérnek értékelhetô
fellendülést, sôt… 

Számos új kihívással is szembe
kell néznie az európai nyomdaipar-
nak, például a feltörekvô országokból
érkezô importok, az adatkezelés kö-
rüli bizonytalanságok, az áfa mértéke,
az egységes öko-jelzések alkalmazá-
sa, illetve az alapanyagokkal és
magával a technológiával kapcsolatos
környezetvédelmi tévhitek eloszlatá-
sa. További kiemelt feladatnak tekinti
az Intergraf, hogy az ágazat számára
kedvezô pénzügyi körülményt teremt-
sen, például olyan projektek véghez-
vitelével is, amelyeknek lényege,
hogy a különféle kormányzati szer-
vek, illetve szolgáltatók ne csak a
virtuális csatornákon keresztül kom-
munikáljanak ügyfeleikkel, hanem
továbbra is használják a print-megol-
dást, azaz biztosítva legyen minden
európai uniós polgár számára a lehe-
tôség a kommunikációs csatorna
megválasztására. Az Intergrafnak
egyébként 20 országból 22 szervezet
a tagja, fô feladatukként pedig erôtel-
jes lobbitevékenységet folytatnak az
EU-n belüli nyomdák érdekében az
Európai Bizottságnál, továbbá szá-
mos kampány – Print Power, Two
Sides stb. – is fûzôdik nevükhöz. 

Érdekes adatként hangzott el az
elôadásban, hogy nemzetközi össze-
hasonlításban a hazai nyomdaipar
gazdasági válság miatt elszenvedett
visszaesése – bármennyire is másként
éltük meg – messze kisebb sokk-ként
jelentkezett, mint Nyugat-Európa
nagyobbik részén. Volt olyan ország
– például Anglia –, ahol a nyomda-
ipari cégek közel negyede kénysze-
rült abbahagyni tevékenységét.
Ugyanakkor az is tény, hogy ugyan-
ebben az idôszakban Cseh-, illetve
Franciaországban növekedett a
nyomdaipari cégek száma. Az elôadó
azt is bevallotta, hogy ez utóbbinak
igazából nem tudják az okát. 

Én pedig azt gondolom, hogy mi
sem firtatnánk, ha velünk esett volna
meg egyfajta fellendülés, de nem így
történt… Ezzel együtt – más válasz-
tás nem lévén – mindenkinek hajrá
elôre! 

K
öz

K
öz

in
fo

1122

Beatrice Klose – Nyomdaipari trendek
Európábn, avagy: merre van perspektíva

Papírárak – Mennyi is akkor az az annyi…?
Lelövöm a poént: igen, a hazai ága-

zat számára kétségtelenül több az az
annyi, mint amennyi, az Európa nyu-
gatabbik felén lévô nyomdáknak –
legalábbis a papírárakat illetôen,
merthogy most éppen errôl volt szó.
Ahogy a bevezetôben említettem, a
rendezvény elôtt néhány nappal bom-
baként robbant a hazai nyomdaipar
szereplôi körében az a nemzetközi
statisztikával alátámasztott hír, hogy
Magyarországon a nyomdászok
drágábban jutnak a papírhoz, mint

Nyugat-Európában tevékenykedô
kollégáik. Az Europapier Budapest
Kft. részérôl Erdély Zsolt ügyvezetô, a
Papyrus Hungária Zrt. részérôl pedig
Palkó Roland vezérigazgató közösen
vállalta fel – természetesen a vonatko-
zó konszerni elôírások szerint ügyvéd
jelenlétében –, hogy magyarázatot ad-
nak a miértre. Ezt meg is tették, ámbár
azon csodálkoztam volna jobban, ha
nem tudták volna megmagyarázni,
akár külön-külön is, de így együtt
fôleg… 

Nos, a különféle típusú termékcso-
portokat tekintve különbözô mértékû
árkülönbség oka többes. Ebbôl két
tényezôt emelnék ki, amely igazából
egy, mégpedig a köztük lévô ok-oko-
zati összefüggés miatt. Ez pedig nem
más, minthogy az európai papírgyárak
hosszú évek vajúdása után a nyeresé-
ges papírgyártás megteremtésének
érdekében egyrészt komoly felvásár-
lásokat hajtottak végre, másrészt
drasztikus mértékben lecsökkentették
a kapacitásukat, és ennek következ-

➧
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Nyáry Krisztián irodalomtörténész,
blogger úgy robbant be a papíralapú
könyvek írói közé, hogy a legkevésbé
számított rá, és talán saját maga lepôdött
meg rajta a leginkább. Csak emlékezte-
tôül: ô volt az, aki hosszú évekig kom-
munikációs igazgatóként dolgozott, majd
2012-ben részben visszatért eredeti
szakmájához, és ekkor kezdte publikálni
a Facebookon magyar írók és költôk
szerelmi életérôl szóló írásait, amelyek
rövid idô alatt nagy népszerûségre tettek
szert. A posztok alapján a Corvina Ki-
adónál megjelent Így szerettek ôk címmel
két kötete, amely a 2012-es év egyik
könyvsikere volt, és számos – köztük Pro
Typographia – díjat is nyert. Majd

követte az Igazi hôsök címû mûve, az
idei évben pedig a Merész magyarok
címû kötet. 2015. április 1-jétôl a Mag-
vetô Könyvkiadó és az Athenaeum Kiadó
igazgatója.

Nyáry Krisztián elôadóként való meg-
hívásának egyik oka éppen abban rejlett,
hogy talán elôször történt olyan, hogy
egy blogból nyomdatermék, nevezetesen
könyv született, és ennek kapcsán érde-
kes meghallgatni – úgy is, mint írónak,
és úgy is, mint a Magvetô, illetve az
Athenaeum Könyvkiadó igazgatójának –
a véleményét arról, hogy ô miként látja a
print és az online egymáshoz való viszo-
nyát. Nos, az alapkérdés igazából az,
hogy az emberek akarnak-e olvasni vagy

nem, és
az már
csak má-
sodlagos
– leg-
alábbis
írói szem-
szögbôl
–, hogy
ezt papír-
alapon
vagy on-
line te-
szik. Ugyanakkor megállapítható, hogy
még van érdeklôdés az olvasás iránt, és a
tartalom-elôállítókon, -szolgáltatókon –
például az írókon, kiadókon – is múlik,

tében nagyjából helyreállt a kereslet-
kínálati egyensúly, vagyis a fennma-
radt gyárak olyan árat kérhetnek a
papírokért, amennyiért már nem
veszteséges azok gyártása. És mivel
nincs kapacitásfelesleg és túltermelés
sehol, nem lehet ôket kvázi „zsarol-

ni” azzal, hogy amennyi-
ben nem adják olcsón,
majd a konkurenciától be
lehet szerezni… Fôleg
nem, ha a vásárló – jelen
esetben a teljes hazai
nyomdaipari ágazat – nem
igazán jelent mennyiségi
tételt… Úgyis fogalmaz-
hatnék, hogy a papírgyár-
tás és -kereskedés piacán
gyakorlatilag lezajlott az a
tisztulási folyamat – és ez
a nyomdaiparban még vá-
rat magára, a hazaiban meg
fôleg –, amelynek eredmé-
nyeképp felszámolódott a
veszteséges mûködés.

Ennek egyik következménye, hogy a
papírárak megemelkedtek, és annál,
akinél – ilyen vagy olyan okoknál
fogva – alkalom nyílt érvényesíteni.
Legalábbis, én ezt hámoztam ki, mint
lényeget, abból a nem kevés mennyi-
ségû ténybôl és érvbôl, amit a két

igazgató a hallgatóságra zúdított.
Szeretném azonban megjegyezni,
hogy idôhiány miatt nem igazán lehe-
tett elmerülni a témában, ezért a kon-
ferencia résztvevôi abban állapodtak
meg, hogy egy másik, nem túl távoli
idôpontban visszatérnek még rá. ➧

Nyáry Krisztián – „A kánonok »igazságát« mindig és minden
területen érdemes fenntartással kezelni”
Blogból könyv…
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hogy ez fennmaradjon, illetve növe-
kedjen. Továbbá az is bebizonyo-
sodott, hogy hiába hosszú egy blog,

ha érdeklôdést vált ki maga a téma,
akkor végigolvassák a neten is. „Ez
ellent mond mindenféle internetes
megjelenéssel kapcsolatos »sarokál-
lításnak«, és egyben azt is bizonyítja,
hogy a kánonok »igazságát« mindig és
minden területen érdemes fenntartással
kezelni…” – hívta fel a figyelmet az
elôadó.

Továbbá az is tapasztalat, hogy a
„digitális olvasó” sok esetben meg-
egyezik a „hagyományos”, vagyis a
papíralapon olvasóval, tehát a kétféle
megjelenési forma igazából nincs a
másik „kárára”. Sôt, nem ritkán éppen
az online megjelenés generál igényt a
print változatra: sokan vannak azok,
akik szeretnék nemcsak elolvasni,
hanem a könyvespolcon is látni az adott
mûvet. Ugyanakkor az is tény – a
kiadóban végeztek is egy idevonatkozó
kutatást –, hogy az emberek olyan
arányban költenek nyomtatott könyvre,
amilyen arányban vásárolnak sajtot,
vagy éppen új tévékészüléket. „Ezek a
termékek – beleértve a könyvet is –
ugyan nem számítanak luxusnak, de
nem is tartoznak az alapvetô fogyasztási
cikkek közé” – mondta Nyáry Krisztián.
Hát igen: a nyomdaipar a saját bôrén
érzi, hogy nem kenyérágazat…

Az elôadás összegzéseképp a
PRINTinfo 2014. február 18-án meg-
jelent 285. lapszámának címlapja jutott
eszembe, amelyen egy kocsmapultra
támaszkodó seprû a következôképpen
vigasztalja a mellette búsongó könyvet:
„Nyugi haver… A porszívót is feltalál-
ták, és még mindig itt vagyok!” 

Szóval: a nyomtatott könyveknek
nem az online megjelenés az ellensége,
hanem a nem olvasó ember. Drukkol-
junk tehát, hogy olvasó emberbôl le-
gyen egyre több! ➧
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Vitathatatlanul az egyik – ha nem a
– legfelkészültebb külpolitikai szakér-
tô Nógrádi György, még akkor is, ha
jelenleg éppen karaktergyilkolásszák.
E mûfajt jószerint ô teremtette meg
Magyarországon, ô volt az elsô, aki-
nek a magyarázatai lehetôvé tették a
társadalom széles rétege számára is,
hogy közérthetôvé váljanak a bonyo-
lult külpolitikai összefüggések és
folyamatok, lett légyen akár annyira
felfordulva a világ, történjenek olyan

gyorsan az események, ahogy napjainkban. Dr. Peller Katalin
nagyon pontosan érzékeltette, hogy milyen összetett és kiszámít-
hatatlan a külpolitika manapság, amikor az elôadó felkonferálása-
kor a következôképpen fogalmazott: „Amikor augusztusban fel-
merült, hogy Nógrádi Györgyöt szeretnénk felkérni elôadónak,
határozottan tudtam, hogy mirôl fog beszélni. Szeptemberben már
felmerültek kétségeim a témát illetôen, amely kétségek azután ok-
tóberben tovább fokozódtak. November elején már biztos voltam
benne, hogy egész más lesz az elôadás témája, mint gondoltam
volna valaha is, tegnapra pedig eljutottam odáig, hogy fogalmam
sincs, hogy mirôl fog beszélni, mert szinte percrôl percre annyira
változik minden…” 

És tény: Nógrádi György valóban a legfrissebb információk és
történések tükrében tárgyalta azt a több mint félelmet keltô külpo-
litikai helyzetet, amelyet napjainkban kénytelenek vagyunk meg-
tapasztalni. Rávilágított számos olyan összefüggésre, illetve az
államok közötti kvázi háttér-mozgatórúgókra és megállapodásokra
is, amelyek a nagyközönség elôtt nem, vagy csak kevésbé ismer-
tek, ugyanakkor némi magyarázatul szolgálnak a kialakult felfor-
dult világot illetôen. Egyébként a helyzet a „szokásos” motivációk
következménye: pénz, de fôleg hatalmi törekvések. „Felrúgódtak”
korábbi megállapodások, új töréspontok keletkeztek az egyes
országok érdekei között, illetve a régiók tekintetében, emiatt úgy
szabadult ki a szellem a palackból, hogy azt oda visszaterelni már
nem nagyon lehet. A kialakult helyzet megoldása, feloldása kétsé-
ges, mert ugyan teoretikusan elképzelhetô, a gyakorlatban történô
kivitelezés azonban egy egészen más kérdés. 

„Nincs háború, és nincs béke” – foglalta össze Nógrádi György
tûpontossággal a jelen helyzetet. Arra pedig, hogy milyen kime-
netre számíthatunk, ember nincs, aki válaszolni tudna. Csak felté-
telezések vannak, amelyek közül az egyik forgatókönyv legfeljebb
kevésbé rossz, mint a másik. De egyik sem jó… ■

Ilona

Nógrádi György –
„Nincs háború, 
és nincs béke”
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mint a legnagyobb
papírhulladék-kereskedô
és papírhulladék-gyûjtô 

k i e m e l t  á r o n  v á s á r o lk i e m e l t  á r o n  v á s á r o l
nyomdai papírhulladékot!

+36 1 278-8666,
+36 1 278-8662

Papírmánia országos rajzverseny – díjátadó

Ahogy arra minden bizonnyal emlé-
keznek, a Nyomda- és Papíripari
Szövetség még idén áprilisban hirdette
meg a Papírmániát, mégpedig annak
érdekében, hogy minél szélesebb kör-
ben eloszlassa elsôsorban a papírral
kapcsolatos tévhiteket. Természetesen
a pályázatnak az is célja volt, hogy a
verseny kommunikációs lehetôségeit
kihasználva tagvállalatait, illetve a
teljes nyomdaipari ágazatot a figyelem
középpontjába állítsa.

A verseny 10–14 év közötti gyer-
mekek számára került kiírásra, és a
2015/16-os iskolakezdéskor hirdettek
meg országosan. Kétszintes és több-
körös volt a megmérettetés: a helyi
versenyeket követôen zajlott le az
országos forduló, és ennek alapján
született meg a végeredmény. A helyi
pályázatokra a meghirdetett nyolc
kategóriában 8 város 60 iskolájából
összesen 455 pályamû érkezett, ame-
lyek közül 49 jutott az országos döntô-

be. Az országos döntô kétlépcsôs
volt: október 26–30. között a
Facebookon szavazhatott bárki a
pályamûvekre – és több mint
4000 like érkezett, majd ezt
követôen a felkért zsûri tagjai is
meghozták ítéletüket. A végsô
sorrendet – a versenyszabályzat
értelmében – 60 százalékban a
facebookos eredmény határozta
meg. Az ünnepélyes díjátadóra
2015. december 4-én, Budapes-
ten, a Pagony Könyvesboltban
került sor, ahová a díjazottakon
kívül – akik közül senki nem
tudta a helyezését, és az érte járó
ajándék mibenlétét sem – meghí-

vást kaptak a felkészítô tanárok és
természetesen a gyerekek szülei, to-
vábbá a pályázatban résztvevô nyom-
dák és a verseny szponzorai is. 

Így hát igen szépszámú társaság
gyûlt össze a Pagony Könyvesboltban,

hiszen a meghirdetett nyolc kategóriá-
ban az I., II. és III. helyezett került
kihirdetésre, akik nemcsak egy díszkö-
tésû oklevelet kaptak, illetve azt a
Mítoszok és tények címû  kiadványt,
amelyben névvel, fényképpel, sôt az
elsô helyezettek a beküldött rajzukkal
együtt szerepelnek, hanem mind e
mellé külön ajándékok is jártak.

A harmadik helyezettek egy 10 000
forint értékû vásárlási utalványt kaptak
a Pannoncolor mûvészellátó bolt jó-
voltából, a második helyezettek továb-
bi jutalma egy roller volt, amelyet a
Pénzjegynyomda ajánlott fel, az elsô
helyen végzettek pedig harmadma-
gukkal együtt a szponzorok által (is)
finanszírozott és a szövetség által
bonyolított bécsi ádventi kiránduláson
vehetnek részt. Különdíj is átadásra
került: a facebookos szavazás gyôzte-
sének ajánlott fel az Interpress Külke-
reskedelmi Kft. egy FPB Explorer
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Quadrocopter élôkamerás drónt. És
akkor – mert nagyon is megérdemik –
álljon itt mind a nyolc kategória elsô
három helyezettjének a neve.

I. helyezettek: Sámán Boglárka, 10
éves (Kecskemét), Árvai Zita, 14 éves
(Gyula), Kôrösi Luca, 12 éves (Kecs-
kemét), Fodor Csilla, 13 éves (Debre-
cen), Szakál Martina, 12 éves (Békés-
csaba), Kiss Natália Cintia, 12 éves
(Debrecen), Gyimóti Brigitta, 12 éves
(Gyôr), Temesi Orsolya, 12
éves (Szekszárd). II.
helyezettek: Szokodi Mer-
cédesz, 11 éves (Szekszárd),
Cséffán Nikolett Ildikó, 13 éves
(Gyula), Humpók Fanni, 12
éves (Veszprém), Szabó Réka,
11 éves (Gyôr), Sajti Cinthia
Clarissa, 14 éves (Gyula),
Poharánszki Anna, 11 éves
(Veszprém), Gulyás Nárcisz
Kitti, 11 éves (Veszprém), Cseh

Zsófia, 14 éves (Veszprém). III. helye-
zettek: Szarka István, 12 éves (Debre-
cen), Puskás Réka Brigitta, 8 éves
(Budapest, IV.), Tóth Tamara, 11 éves
(Veszprém), Bálint Balázs, 10 éves
(Veszprém), Jávor Tamás Kornél, 10
éves (Debrecen), Oláh Lili, 12 éves
(Békéscsaba), Németh Viktória, 10
éves (Kecskemét), Ákos Luca, 13 éves
(Debrecen). A különdíjat Cseh Zsófia
(Veszprém) nyerte meg.

Az ünnepélyes díjátadó befejezé-
seként pedig Varga Viktor mûsorát
hallgathatta meg a „papírmániás” ven-
dégsereg.

A Papírmánia országos rajzverseny
helyi fordulóinak szervezésében és
lebonyolításában a következô cégek
vettek részt: Alföldi Nyomda, Dürer
Nyomda, Marzek Kner Packaging,
OOK Press, OSG Hungary, Palatia
Nyomda és Kiadó, Pannon Lapok

Társasága Kiadói Kft., Pauker
Holding, Prospektus, STI
Petôfi Nyomda, Szekszárdi
Nyomda.

A Papírmánia támogatói
pedig a következô cégek
voltak: Avaloni Nyomda,
Interpress Külkereskedelmi
Kft., Pannoncolor, Papyrus
Hungária, Pénzjegynyomda ,
Presstime. ■

Ilona
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A papír-, és a nyomdaipar is „zöldül”
GPwA 2015 – díjátadó és minikonferencia

Immáron ötödik
éve, hogy a dr. End-
rédy Ildikó és dr.
Schulz Péter által
alapított GPwA
(Green  Printworld
Award) Zöld Díj
pályázat kiírásra
kerül, és természe-
tesen eredmény is
hirdettetik. Ez az
elismerés – ahogy az
ma már az ágazatban
köztudott – azt hivatott tanúsítani, hogy a
meglehetôsen szigorú kritériumoknak
megfelelve az adott nyomdaipari céget a
környezettudatos gondolkodás, a környe-
zetvédelem területén végzett kiemelkedô
technológiai, valamint környezetközpon-
tú vállalatirányítási tevékenység, illetve
az ágazat környezettudatosságának fej-
lesztése területén végzett tudatformáló,
példamutató eredmények jellemzik. S,
hogy – hála istennek, na meg az alapítók
és támogatóik kitartásának – azért terjed-
ni látszik a „zöldtudatosság”, azt az is jól
mutatja, hogy míg az elsô pályázaton,
2011-ben hat cég vállalkozott a megmé-
rettetésre, addig idén, az ötödiken, már
21-en pályáztak. Rendben: a nyomda-
ipari cégek számához viszonyítva ez még
mindig nem olyan sok, viszont a tenden-
ciát tekintve mégiscsak örvendetes.

A pályázat kapcsán nem gyôzzük
hangsúlyozni, hogy igazán nincs okuk a

nyomdaipari cégeknek, hogy „elijedje-
nek” a megmérettetéstôl, mert egyrészt
különösebb „macerával” nem jár a be-
adandó pályázati dokumentáció elkészí-
tése, másrészt, a pályázatot kiírók szíve-
sen segítenek benne, mint ahogy abban
is, hogy miként válhat az adott cég még
környezettudatosabbá. És nem elôfelté-
tel, hogy akár környezetközpontú (ISO
14001), akár minôségirányítási rendszer-
tanúsítvánnyal (ISO 9001) rendelkezzen
a pályázó, ám kétségtelen, az értékelés-
nél ezek megléte pontot ér.

Szóval, egyáltalán nem teljesíthetetlen
megfelelni azoknak a nagyon is objektív
és egzakt elvárásoknak, amelyek a
GPwA pályázatot jellemzik: a díjazott
nyomdák között igen sokféle profilú,
nagyságú és felkészültségû cég található.
És a Zöld Díj kapcsán továbbra is jellem-
zô, hogy mindazon cégek, amelyek egy-
szer már elnyerték a minôsítést, újra és

újra indulnak a pá-
lyázaton, mert fontos
számukra környezet-
tudatosságuk szakér-
tôk általi deklarálása.
Nyilvánvaló: ennek
elsôsorban erkölcsi,
etikai értéke van, de
azért az ebbôl fakadó
üzleti elôny sem le-
becsülendô, sôt a
késôbbiekben – re-
mélhetôleg – tende-

reknél, pályázatoknál is figyelembe fogják
venni ezeket a „zöld” értékeket. 

Az idei ünnepélyes díjátadóra 2015.
november 20-án, a Pátria Nyomda nagy-
tárgyalójában került sor, és az elmúlt
évekhez hasonlatosan a konferencia
ezúttal is az Óbudai Egyetem dékánjá-
nak, Kisfaludy Márta DLA rövid kö-
szöntôjével kezdôdött, aki Patkó István
nyugdíjba vonulása miatt nemrégiben
vette át e tisztséget. A dékánasszony
elsôsorban arról beszélt, hogy igen jelen-
tôsnek tartja ô is a környezet védelmét,
és éppen ezért van kiemelt fontossága
annak, hogy ez a pályázat lehetôvé teszi
a nyomdaipari cégek számára, hogy
minél szélesebb körben deklarálhassák
önmagukról környezettudatos voltukat. 

Ezután következtek az elôadások,
amelyekrôl a következô oldalakon olvas-
hatják beszámolónkat. ➧
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Antalis –
Green Star
System

Bozsó-Hajdu
Kitti, az Antalis
Hungary marketing-
menedzsere az Anta-

lis által létrehozott Green Star System-
mel (Zöld Csillag Rendszer) ismertette
meg a hallgatóságot.

Ennek a környezettudatos rendszernek
a három legfontosabb célkitûzése, hogy
a cégen belüli üzletmenet a mindenna-
pok során is magas szintû környezettu-
datossággal történjen, támogassa a
vásárlókat – tanácsadás, workshopok,
oktatás, különféle kiadványok, eco-
kalkulátor stb. – a környezetbarát
papírok és nyomtatási technológiák
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Energetikai audit – kötelezettség vagy lehetôség

Elsôként Szebellédi Ist-
ván, az STI Petôfi Nyomda
környezetvédelmi mene-
dzsere tartotta meg elôadá-
sát, mégpedig arról, hogy a
nagyvállalatok (évi 50 mil-
lió eurós forgalmat bonyo-
lító, 250 fô feletti dolgozót
foglalkoztató cégek) számá-
ra törvényileg elôírt energia-
audit kötelezettség vagy
lehetôség a fenntarthatóság-
hoz vezetô úton. 

Hogy el kell végezniük
ezeknek a vállalatoknak

valamifajta energetikai, energiahatékonysági felülvizsgá-
latot, az nem kérdés. Abban viszont már van választási
lehetôség, hogy az ISO 50001 audit megszerzésével, vagy
éppen egy adekvát szakértôi cég – a jogszabály rendelke-
zik, hogy mely cégek lehetnek ilyenek – által kiállított
tanúsítással felel meg az adott vállalat ezen követelmény-
nek. Érvek és ellenérvek mindkét auditálás mellett szól-
nak, és noha – mondhatni – törvényileg „nyomták rá” a
nagyvállalatokra ezt az akár nem kevés pénzbe kerülô
kötelezettséget, kétségtelen, hogy megtérülô ráfordítást
jelent(het).

Ámbár – hívta fel az elôadó a figyelmet – alaposan
körül kell nézni, hogy mely céget bízzuk meg az auditá-
lással, ugyanis ugyanazért a feladatért akár az ötszörösét
is elkérhetik… 

A következô elôadó dr. Schulz
Péter, a GPwA projektvezetôje,
a P&E Kft. mûszaki igazgatója
volt, és elôadásában ezúttal a
papír- és nyomdaipar környezet-
tudatosságáról beszélt, számos
vonatkozó adatot ismertetve a
hallgatósággal. 

„A papír- és nyomdaipar pe-
dig egyre zöldebb” – mutatott rá.
Ugyanakkor társadalmi szem-
pontból is érdekes tényeket
osztott meg a hallgatósággal:
például, hogy mely országban
miként viszonyul a fogyasztás a
környezettudatossághoz, vagyis
mit mutat a Greendex. 

Nos, ennek fontosságát a leg-
inkább hangoztatók – például az
Egyesült Államok, Kanada, Ja-
pán – a százpontos skálán hátul
kullognak, míg India vezeti a
listát. Igazából Magyarország-

nak nincs szégyenkeznivalója –
bár javítani azért bôven lehetne
ezen a téren –, ugyanis a közép-
mezônybe tartozik.

Majd arra is felhívta a projekt-
vezetô a figyelmet, hogy nem az
a helyes megoldás, ha a „nyom-
tassunk, vagy ne nyomtassunk”
szlogeneken „rugózunk”, vagyis
azon, hogy az egyik vagy a má-
sik médiát – értsd: digitális vagy
nyomtatott alapú – próbáljuk
kikiáltani egyedüli üdvözítô
megoldásnak, hanem az igazi
környezettudatosságot az jelenti,
ha mindenbôl kizárólag annyit és
csak addig használunk, ameny-
nyire és ameddig arra valóban
szükség van.

„A tudatos fogyasztás a lényeg!
Csak azt használjuk, amire szük-
ségünk van!” – fejezte be elô-
adását dr. Schulz Péter. ➧

Környezettudatosság – 
kizárólag annyi, és csak addig…

➧
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iránti elkötelezettségükben, vala-
mint az Antalis által értékesített ter-
mékek felelôs – szállítói magatartási
kódexnek való megfelelés, FSC vagy
PEFC tanúsított faanyagokból ké-
szült termékek, nyomon követés –
beszerzése. Az elsô cél megvalósítása
érdekében az Antalis több telephe-
lyére kiterjesztette az FSC és PEFC
tanúsítványokat, így megvalósította a
nyomon követhetôséget és átlátható-
ságot a szállítói lánc minden szaka-
szában. Hazai leányvállalata, az
Antalis Hungary is rendelkezik
ezekkel, illetve természetesen az ISO
14001 környezetközpontú irányítási
rendszer tanúsítással is, és immáron
ötödször nyerte el „Az Év Zöld
Papírkereskedôje” címet is, méghoz-
zá ötcsillagos minôsítéssel.

Visszatérve a Green Star System-
hez: az Antalis az alapanyag beszer-
zéséhez és a gyártási folyamathoz
egyértelmû környezeti követelmé-
nyeket rendel, amelyek érthetôek, de
szigorúak és a nemzetközi szabvá-
nyokon alapulnak. Amennyiben egy
papír ennek megfelel, az megkaphat-
ja a Green Star System tanúsítvány
valahány csillagos minôsítését. A
legmagasabb az öt csillag, viszont
három csillag alatt már nem minô-
sítenek környezettudatosnak egy
terméket. Az Antalis Hungary egyéb-
ként három olyan termékcsaládot is
kínál – Cocoon, Cyclus, Image –,
amely ötcsillagos, és igen széles azon
termékeik köre is, amelyek ezen
meglehetôsen szigorú elvárások
szerint is minimum három csillaggal
rendelkeznek. ➧

EEMMIINNEENNSS9977  PPaappíírrvváággóó  KKfftt..
((55000000  SSzzoollnnookk,,  KKôôrröössii  úútt  4433..))

NNyyoommddaaii  ééss  eeggyyéébb  ppaappíírrtteekkeerrccsseekk  íívveessííttééssee,,
kkiisszzeerreellééssee  ééss  ccssoommaaggoolláássaa  kküüllöönnbböözzôô

mméérreetteekkbbeenn..

TTeell..::  0066--3300//557711--99229977
0066--3300//551111--55221155

EE--mmaaiill::  eemmiinneennss9977kkfftt@@ggmmaaiill..ccoomm

EEMMIINNEENNSS9977  PPaappíírrvváággóó  KKfftt..
((55000000  SSzzoollnnookk,,  KKôôrröössii  úútt  4433..))

NNyyoommddaaii  ééss  eeggyyéébb  ppaappíírrtteekkeerrccsseekk  íívveessííttééssee,,
kkiisszzeerreellééssee  ééss  ccssoommaaggoolláássaa  kküüllöönnbböözzôô

mméérreetteekkbbeenn..

TTeell..::  0066--3300//557711--99229977
0066--3300//551111--55221155

EE--mmaaiill::  eemmiinneennss9977kkfftt@@ggmmaaiill..ccoomm

Díjátadás 

Ahogy azt beszámolónk elején írtuk, az
idén 21 cég vett részt a pályázaton, és kapta
meg a „Zöld díjat”, amelyet Schuck István-
tól, a GPwA zsûrijének elnökétôl, a Prosys-
tem-SIKO cégek tulajdonos-ügyvezetôjétôl,
valamint dr. Endrédy Ildikótól vehettek át a
kitüntetett cégek képviselôi. A díjazottak
tanúsító oklevelet, logót és egy évre szóló
logóhasználati jogot kaptak, és felkerültek a
GPwA regiszterébe, amely a www.p-e.hu
honlapon hozzáférhetô nyilvános jegyzék. 

Különdíjak is átadásra kerültek: az X-Rite
Pantone különdíját – egy i1 Publish Pro 2
professzionális színkezelô rendszert – Bon-
cza Attila, az X-Rite Pantone kelet-közép-
európai képviselôje adta át Fábián Endrének,
az STI Petôfi Nyomda ügyvezetôjének. 

A Canon Hungária Kft. különdíját – egy exkluzív, kétnapos meg-
hívót a drupa 2016-ra – Szalai István üzletágvezetô adta át a Prime
Rate képviseletében megjelent Tomcsányi Barbarának. 

Az Igepa Paper Hungary által felajánlott különdíjat – egy vásárlási
utalványt – a Dürer Nyomda kapta, aki pedig átadta: Kovács Zsolt
üzletágvezetô. 

A Konica Minolta Magyarország által felajánlott különdíjat – egy
EFI Fiery Impose szoftvercsomagot – a Pátria Nyomda kapta, a
díjátadó: Faragó Sándor nyomdaipari értékesítési vezetô volt.

Információim szerint 2016-ban is természetesen kiírásra kerül a
Zöld Díj pályázat.

Végezetül pedig álljon itt azon 21 cég neve, amelyek 2015-ben
elnyerték az Az Év Zöld Nyomdája, Az Év Zöld Csomagolóanyag-
gyártója, illetve Az Év Zöld Papírkereskedôje címet.

Az Év Zöld Nyomdája:
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Color Pack Zrt., Dürer Nomda,

Folprint Zöldnyomda, Gelbert ECO Print, Keskeny és Társai 2001
Kft., Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Pannon Lapok Társasága
Kiadói Kft. Nyomdai Központ, Pátria Nyomda Zrt., Pénzjegynyomda
Zrt., Prime Rate, Prospektus Kft., Raszter Nyomda, Reálszisztéma
Dabasi Nyomda Zrt., STI Petôfi Nyomda, Zrínyi Nyomda Zrt.

Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártója:
Codex Zrt., Pakett 2005 Csomagolóanyag Gyártó Bt.
Az Év Zöld Papírkereskedôje:
Antalis Hungary; Europapier Budapest; Papyrus Hungária ■

Ilona
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Ismét világgyôztes lett egy magyar pályázó
Eska Frog Award – Agria-Humán

Az Eska Graphic Board, mint a kiváló
minôségû grafikai kartonok és könyvkö-
tôlemezek gyártója és szállítója, 2010-
ben írta ki elôször Eska Frog Award
elnevezésû pályázatát. Azóta gyakorlati-
lag minden évben hazai nyomdaipari
vállalkozás is megméretteti magát ezen,
és rendre régió- vagy éppen világgyôztes
kerül ki közülük. 

Az idei évben is volt magyar induló a
pályázaton: ezúttal az Europapier Buda-
pest Kft. partnere, az Agria-Humán
Közhasznú Nonprofit Kft. nevezett be
egy kartonból ké-
szült komóddal, s
nyerte meg Egyéb
termék kategóriában
nemcsak a régióbaj-
nokságot, hanem
övék lett a világgyô-
zelem is, az azzal
járó bronzbékával,
illetve pénzdíjjal
együtt. Ezen felül a
cég neve felkerült a
hollandiai gyár bejá-
ratánál található
dicsôségfalra.

Ahogy az ma már
az ágazatban köztu-
dott, az Eska az
Egyesült Államoktól
Ázsiáig a világ mint-
egy 130 országába forgalmazza terméke-
it, és öt régióra osztva, régiónként négy
kategóriában – könyv, irodaszer (map-
pák, tasakok, dossziék stb.), luxuscsoma-
golás és máshova nem sorolható termé-
kek – írja ki a versenyt. Minden régióban
az egyes kategóriákat tekintve gyôztest
hirdetnek, majd következik a régiógyôz-
tesek versengése az abszolút gyôztes
megtisztelô címéért, és ezt nyerte el
Egyéb termék kategóriában az idén az
Agria-Humán.

(Itt szeretném megjegyezni, hogy az
idén már volt Eska Frog-díjátadó, de az
még a 2014-es kiírás gyôzteseinek szólt,
és azon két cég – EPC Nyomda, illetve a
BomoArt – is bronzbékát nyert saját
kategóriájában – a fôszerk.) 

A mostani „világ-
bajnok”, az Agria-
Humán Közhasznú
Nonprofit Kft. gyô-
zelme talán azért is bír
különös jelentôséggel,
mert a cég döntô több-
ségben megváltozott
munkaképességû em-
bereket foglalkoztat,
és a díj egyben azt is
bizonyítja, hogy ezek
az emberek is képesek
értékes és igényes
termékeket elôállítani.

Ahogy Csiffáry Csilla termelési igazga-
tótól megtudtuk, az Agria-Humán Ma-
gyarország talán legnagyobb – úgymond
– szociális foglalkoztatóinak, ezen belül
pedig nyomdaüzemmel, továbbá egy
nagyon komoly, mintegy kétszáz fôt
foglalkoztató kötészeti, papírfeldolgozó
mûhellyel is rendelkeznek. Ez utóbbiban
elsôsorban kasírozott dobozokat, külön-
féle speciális papírtermékeket állítanak
össze, illetve spiráloznak, de minden
olyan kötészeti munkát elvállalnak,
amelyhez jellemzôen kézi feldolgozás
szükségeltetik. Legnagyobb erôsségük,
hogy az igényes kivitelezés mellett, kife-
jezetten nagy kapacitással rendelkeznek:
náluk a magas minôség és az ipari
mennyiséget jelentô volumen egyaránt

adott. Nem véletlen, hogy szoros munka-
kapcsolatban állnak jó néhány olyan
nyomdával, amely a luxuscsomagoló-
anyag-gyártás területén meghatározó
piaci szereplô.

Mindemellett az Agria-Humán létreho-
zott egy kreatív kötészeti mûhelyt is,
ahol papírból, kartonból készült ajándék-
tárgyakat – például a világgyôztes komó-
dot is, továbbá díszdobozokat, mappákat,
naplókat stb. – terveznek, és persze ké-
szítenek abszolút kézmûves technikával.
A világgyôzelmet hozó kartonkomód
egyébként Lakatos Gabriella fantáziáját
dicséri, a hibátlan kivitelezés pedig
Szûcs Zsolt érdeme. 

Az ünnepélyes díjátadóra 2015. no-
vember 17-én szûk körben került sor az
Europapier Budapest Kft. telephelyén.
Az ünnepségen a cég ügyvezetôjén, Er-
dély Zsolton, valamint a termék közvet-
len forgalmazásáért felelôs Branyiczky
Péteren és Dely Andreán kívül részt vett
az Eska Graphic Board hazai képvisele-
tét ellátó Polo Kft. ügyvezetôje, Simor
Nicolette is, a jutalmat pedig ezúttal is az
Eska Graphic Board Kelet-Közép-Euró-
pai régióért felelôs értékesítési vezetôje,
Michel Schmaal adta át az Agria-Humán
képviselôjének, Csiffáry Csilla termelési
igazgatónak. ■

Ilona
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Javára billen a mérleg nyelve
Folprint Zöldnyomda

Az idén ünnepelte alapításának 30. (!) évfordulóját a Folprint
Zöldnyomda, ám mégsem ennek apropójából kerestem meg 
dr. Szabó Tímeát, a cég ügyvezetô-igazgatóját. Sokkal inkább 
az érdekelt, hogy a morális elismerésen túl, vajon üzletileg jelent-e
elônyt, hogy a Folprint Magyarország deklaráltan elsô
„zöldnyomdája”. Sôt, abban is elsô – és információm szerint
jelenleg hazánkban az egyetlen – a nyomdák között, hogy a teljes
gyártási tevékenységét karbonsemlegesíti, azaz legalább annyi
karbonkreditet* teremt, vásárol meg, mint amennyi CO2-t bocsát ki.
Ennek érdekében, például nem oly régen a fûtésrendszerüket is
korszerûsítették: földgázról átálltak pelletfûtésre, ezzel is tovább
csökkentve karbonlábnyomukat. A Folprint Zöldnyomda valóban zsigerileg „zöld”, ám 
a környezettudatosság mellet természetesen az üzleti szempontoknak is messzemenôkig
érvényesülnie kell a cég életében.

*(A karbonkrediteket nemzetközileg elismert, környezetbarát energiát termelô hitelesített projektek állítják elô a tényleges megtakarításuk
alapján. Egy karbonkredit 1 tonna CO2-kibocsátásnak felel meg. Vagyis: aki ezt megvásárolja, ennyi zöld energia elôállításához járul hozzá, így
semlegesíti az általa használt erôforrások által kibocsátott üvegházhatású gázokat – a fôszerk.)

● A kezdetektôl részt vesznek a
GPwA-pályázaton, és minden évben
el is nyerik – méghozzá ötcsillagos
minôsítéssel – Az Év Zöld Nyomdá-
ja díjat. Ám a Folprint környezet
iránti elkötelezôdése korábbra
nyúlik vissza, mint öt év. Miért lettek
„zöldek”? Belsô késztetés vagy
üzleti megfontolás szolgált indítta-
tásul?
– Mindkettô! Amikor 2009-ben a

tulajdonosi kör kinevezett ügyvezetô-
nek, a Folprint éppen egy útkeresési
idôszakát élte. Eredetileg – ahogy ak-
kori elnevezése, Folprint Gyorsnyomda
is mutatta – arra szakosodott, hogy a
többi nyomda átlagos átfutási idejétôl
eltérôen nagyon gyorsan és rugalma-
san, alkalmasint egész alacsony pél-
dányszámban is állítson elô nyomda-
termékeket. 2009-re azonban már kife-
jezetten megszaporodott a digitális
nyomdai szolgáltatók száma, és a Fol-
print gyorsasága, rugalmassága már
nem jelentett pluszelônyt a piac számá-
ra. Ugyanakkor a környezetvédelem, a
környezettudatos gondolkodás és mû-

ködés szükségességének felismerése
egyre inkább nemcsak a magánembe-
rekben fogalmazódott meg, hanem a
cégek felelôsségteljesen gondolkodó
vezetôiben, döntéshozóiban is. És mi-
vel nekem is – ahogy itt a nyomdában
mindenkinek – szívügyem volt és ma is
az a környezet védelme, született a fel-
ismerés, hogy nyomdaként is érdemes
lenne a „zöld létezést” választani. Az
ok tehát kettôs: egyrészt a környezet
iránt érzett felelôsségvállalás, másrész
nyomdaként, üzleti partnerként is
rendelkezésre állni azoknál a cégeknél,
amelyek szintén elkötelezettek – és
nemcsak szavakban, hanem, ahogy mi:
tettekben is – a környezet védelme és
fenntarthatóságának megôrzése iránt.

● Hogy morálisan igen – azt gon-
dolom, de üzleti értelemben bevál-
totta-e a reményeket az elgondolás?
– Igen. Alapvetôen egyébként olyan

cégekkel álltunk és állunk üzleti
kapcsolatban, amelyek komolyan ve-
szik a társadalmi felelôsségvállalást,
és ezen belül a környezettudatos léte-

zés elôsegítését, amelybe az is beletar-
tozik, hogy nyomdai kiadványaik is
olyanok legyenek, amelyek nem, vagy
lehetôleg a legkisebb mértékben terhe-
lik a környezetet.

● Jelent-e versenyelônyt adott eset-
ben, hogy önök bizonyítottan, nem-
csak azt hangoztatva környezettuda-
tosak?
– Igen! Például egy-egy munka el-

nyerésénél két egyforma árajánlat ese-
tén, zöldnyomdaságunk miatt általá-
ban javunkra billen a mérleg nyelve.

● Egyforma ajánlat esetén ez
érthetô, de a „zöld létezés”, a „zöld
termékek” azért ma még többe
kerülnek, mint ennek figyelmen
kívül hagyása. Hajlandóak-e az
ügyfeleik többet is fizetni azért, ha
valami környezetbarát?
– Tapasztalatunk szerint egyre

többen, és tudatosan törekszünk is
arra, hogy ezekkel a cégekkel szoros
kapcsolatot ápoljunk. Ez természete-
sen nemcsak az esetleges megrendelé-

2222
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fosekrôl szól, hanem velük együtt részt
veszünk olyan projektekben is, ame-
lyek célja, hogy még szélesebb
társadalmi körben váljon elfogadottá,
tudatossá, hogy a környezet védelmé-
ért, a fenntarthatóság megôrzéséért
miként lehet még többet tenni. 

Ugyanakkor az is tény, hogy összes-
ségében egyáltalán nem biztos, hogy
feltétlenül többe kerül egy környezet-
tudatos módon elôállított nyomdater-
mék. A nyomda mûködésének haté-
kony szervezésével – ha nem is min-
dig – egalizálni lehet az egyébként
ténylegesen drágább környezetbarát
alapanyagok és technológiák használa-
tát. Ma a környezettudatosságnak és a
gazdasági szempontoknak együttesen
kell jelen lenni: az elsô a társadalmi
felelôsségvállalás (CSR) részeként
jelenik meg, a másodikat pedig egy-
szerûen az üzleti létezés miatt nem
lehet figyelmen kívül hagyni. 

● Kizárólag zöld nyomdaterméke-
ket gyártanak?
– A gyártási folyamatunkat tekintve

igen, de természetesen az alapanyag
kiválasztása a megrendelô döntése.
Olyan nyomdatermékek gyártásának
lebonyolítását is vállaljuk igény sze-
rint, amelyek nem házon belül készül-
nek el, hanem alvállalkozók bevoná-
sával.  Ugyanakkor, törekszünk arra,
hogy az együttmûködô partnereink is
lehetôleg környezettudatos cégek
közül kerüljenek ki.

Saját mûködésünket tekintve azon-
ban mindig „zöldek” vagyunk, tehát
környezetkímélô, vegyszer- és alko-
holmentes technológiával nyomtatunk,
növényolaj alapú festéket használunk,
mindennapi tevékenységünk során
csökkentjük a papírfelhasználást, sze-
lektíven gyûjtjük a hulladékot, energia-
takarékos megoldásokat alkalmazunk. 

És persze, igyekszünk rábeszélni a
megrendelôinket a környezetbarát
papírok használatára, éppen ezért pél-

dául minden árajánlatadáskor opció-
ként erre is teszünk ajánlatot. Hogy
ennek azért van is foganatja, azt jól
mutatja, hogy az általunk felhasznált
papír több mint 50 százaléka környe-
zetbarát papír. Ugyanakkor van az a
pont, amikor felül kell vizsgálni a kör-
nyezetbarát technológia alkalmazását,
azaz azt, hogy ennek eredményekép-
pen valóban akkora mértékû környe-
zetvédelem valósul-e meg, mint ameny-
nyire drága az alkalmazása. Ha az adott
technológia eleve egészen alacsony ter-
helést jelent a környezetre, ám ennek a
picinek a kiváltása sokba kerül, akkor
nyilván nem szabad meglépni. 

● A GPwA-díj csak egy a már
meglévô többi zöld auditjuk között,
hiszen természetesen rendelkeznek
ISO 14001:2005 környezetközpontú
irányítási rendszer tanúsítvánnyal,
sôt FSC minôsítéssel is. Fontosak
ezek az okiratok?
– A legfontosabb az, hogy a min-

dennapok során valóban és hitelesen
zöldcégként, nyomdaként mûködünk,
létezünk. Ezek a tanúsítások „csupán”
objektív igazolásai e ténynek. Mint
ahogy a gyártásunk karbonsemlegesí-
téséhez szükséges auditot is a
DENKSTATT Hungary Kft., mint
környezetvédelmi szakértô végezte.

● Eredeti végzettségét tekintve
jogász, amit azóta megfejelt egy
közgazdász másoddiplomával.
Miért döntött immáron több mint
hat éve úgy, hogy elvállalja a
nyomda ügyvezetését?
– Az élet hozta így: még egyetemis-

taként kezdtem el dolgozni a Folprint-
nél, közvetlenül az akkori ügyvezetô
mellett, és kifejezetten nekem valónak
éreztem ezt a világot. Amikor 2009-
ben felkért a tulajdonosi kör az ügyve-
zetésre, igen nagy megtiszteltetésként
éltem meg, és persze kihívásként is,
mivel – ahogy már említettem – a

Folprint akkor éppen egy útkeresés
idôszakában volt. Ugyanakkor hatá-
rozott elképzeléseim voltak egyrészt,
hogy merre induljunk, másrészt a
megvalósítás mikéntjére.

● Azóta hányszor bánta meg ezt a
döntését?
– Egyszer sem, és remélem nem is

fogom!

● Milyen év volt a Folprint
Zöldnyomda számára a 2015-ös? 
– Jobb, mint gondoltam: túlszár-

nyaltuk az ez évre vonatkozó keres-
kedelmi tervünket.

● És csillogni látszik a 2016 is?
– Óvatosan fogalmaznék ezzel

kapcsolatosan… Szerintem, ebben az
évben néhány dologban mellénk állt a
szerencse is, ám a józan ész azt mon-
datja velem – és persze a gazdasági
kilátások is ezt támasztják alá –, hogy
ne várjuk el a jövô évtôl az idei évben
tapasztalt lendületet. Az biztató tény,
hogy a környezettudatosság egyre
több cég döntésében válik szemponttá,
tehát ennek következtében nyilván
egyre inkább felértékelôdik a zöld-
nyomdaként való mûködésünk. 

De azt gondolom, hogy noha
továbbra is ez jelenti és fogja jelenteni
az alapvetô tevékenységünket, mindig
kell új lehetôségek után nézni, és a
Folprint Zöldnyomda „hagyományá-
nak” megfelelôen olyan lehetôség
után, ami által karakteresen kitûnünk a
többi nyomda közül…

● Szerintem nem tévedek, ha azt
mondom: ön már most pontosan
tudja, hogy mi lesz ez, sôt a megva-
lósítás mikéntjét is… Ha a részlete-
ket nem is, de annyit azért elárul,
hogy mégis merre van az új irány?
– Persze: a kiterjesztett valóság

felé! ■
Ilona
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Csúcsra járatva – farkastörvényszerûségekkel
Europapier Budapest – Sappi
Az idén is sor került – mégpedig

2015. december 2-án – az Europapier
Budapest és a Sappi közös rendezvé-
nyére, ismét egy gokartozással egybe-
kötött laza, esti kikapcsolódásra. Az
eseményre azon partnereik kaptak
meghívást, akik az elôzô hónapban a
legtöbb Sappi Quatro mûnyomópapírt
vásároltak. A rendezvény helyszínéül
a Material Center mélygarázsában
található gokart pálya szolgált. A meg-
hívottak között pedig Zalaegerszegtôl
Székesfehérváron és Budapesten át
Vácig, mintegy 25 nyomda vezetôjé-
vel, illetve képviselôivel találkozhat-
tunk az összességében mintegy ötven-
fôs társaságban. A program ezúttal is a
szokásos és az ágazati urak körében
igen kedvelt gokartverseny volt, ame-
lyen mindenki próbára tehette autóver-
senyzôi képességeit, majd az idômérô
futamok eredménye alapján a nyolc
legjobb idôt teljesítô mérkôzött meg
egymással. Persze, volt gyôztes is, de
itt és most nem az elért helyezés volt a
fontos, hanem a játék, maga a szágul-
dozás.

És, ha már száguldozás… Kihasz-
náltam az alkalmat és megkérdeztem
egyrészt Batha Juditot, a Sappi kelet-
közép-európai régióért felelôs vezetô-
jét, valamint az Europapier Budapest
ügyvezetôjét, Erdély Zsoltot, hogy
papírgyárilag, illetve papírkereskedé-
sileg milyen évnek mutatkozik az idei,
illetve mire lehet számítani 2016-ot
illetôen.

Ahogy az az ágazatban köztudott, a
papírgyárak – közöttük a Sappi is –
nyereséges mûködésük megteremtésé-
nek érdekében az utóbbi idôkben jelen-
tôs felvásárlásokat és kapacitáscsök-
kentéseket hajtottak végre, és ennek
eredményeként megszûnt a túlkínálat,
nagyjából helyreállt a kereslet–kínálat
egyensúlya, minek következtében vég-
hez tudtak vinni jelentôsebb áremelést
is. Ugyanakkor – tudtam meg Batha
Judittól – ez még folytatódni fog: janu-
árban további 5–8 százalékos áremelés

várható a Sappi-termékeknél. Ugyanis
hiába volt 2015-ben 98 (!) százalékos a
gyártásikapacitás-kihasználtság a válla-
latnál, elsôsorban az alap- és segéd-
anyag, valamint az energia árának
emelkedése, illetve a devizaárfolyamok
Európára nézve kedvezôtlen változásai
alaposan megnyirbálták az elvárt nyere-
ségtartalmat. A Sappi az elmúlt üzleti
évben (most szeptemberben volt náluk
a zárás) ugyan pozitív eredményt pro-
dukált, de 2016-ban mindenképpen to-
vább szeretne javítani rajta. És mivel
bizonyos geopolitikai események miatt
Ázsiából egyre több munka tér vissza
Európába a nyomda- és papíripar vo-
natkozásában is, növekedhet a kereslet
a papír iránt, miközben a kapacitások
nem fognak emelkedni. Mindebbôl
persze, a hangsúlyok áthelyezôdése kö-
vetkezik: elsôdleges szempont lesz,
hogy egyáltalán legyen papír, a mennyi-
ért pedig akár háttérbe is szorulhat…

Tulajdonképpen már idén is jelent-
keztek ennek a tendenciának a nyo-
mai, hiszen a legnagyobb gondot az
jelentette – és nyilván nemcsak az
Europapier Budapestnek, hanem a töb-
bi papír-nagykereskedônek is –, hogy
egyáltalán idôben és megfelelô mennyi-
ségben álljon rendelkezésre papír a
hazai nyomdák számára – ezt viszont
már Erdély Zsolttól tudtam meg. Az
ügyvezetô azt is megerôsítette, hogy a
Sappin kívül a többi papírgyár részérôl
is jelentôsnek mondható, azaz 6–8 szá-

zalékos áremelés
várható, mégpedig a
január és február
eleje közötti idô-
szakban, és ennek
pontosan ugyanaz az
oka, amit a Sappi
esetében már az

elôbb leírtam. 
Az Europapier Budapest összforgal-

ma egyébként az idei évben várhatóan
nagyságrendileg megközelíti, vagy
épp meghaladja  a tavalyi évet, persze
az egyes szegmenseket illetôen eltérô
mértékben. A klasszikus grafikai és az
irodakommunikációs papírok területe
stagnálást mutat, a csomagolóanya-
gok, elsôsorban a különféle kartonok
iránt jelentôsebben növekszik az
igény, míg a speciális hordozók irá-
nyában, ha kicsi is, de érezhetô a
keresletnövekedés.

A jövô évet illetôen pedig szintén
az „elôtte szólóhoz” csatlakozott
Erdély Zsolt, és a nélkül, hogy tudta
volna, mi hangzott el… Igen: a legna-
gyobb kihívást és a legtöbb feladatot
az fogja jelenteni számukra, mint
papírkereskedôk számára, hogy egy-
általán biztosítsák és persze idôre a
hazai ágazat számára a szükséges
papírokat. Az árakat illetôen pedig
mindent elkövetnek – ahogy eddig is
–, hogy a magyar piac számára elér-
hetô lehetô legjobb kondíciók mellett
történjen. Ám az is tény, hogy a piac-
gazdasággal alkalmasint együtt járó
„farkastörvényszerûségeket”, ez eset-
ben az árak emelkedését egyetlen
hazai papír-nagykereskedés sem tudja
– merthogy nem lehet – kiiktatni… 

Szóval, kénytelenek leszünk ennek
tükrében nekifutni a jövô évnek. ■

Ilona
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Imádom a gumicsontokat, kivéve Rékánál, aki egy óriásschnauzer és
percek alatt szétrágja, mit szétrágja, ledarálja azokat, és telehinti a kertet az
ôrleménnyel. Na, mi ugyan nem vagyunk olyan gyorsak a szakma jövôjérôl
szóló gumicsonttal, de legalább nem szemetelünk. Már évek óta figyelem az
eseményeket, néha egy-egy magvas megjegyzést is hozzáteszek. De miért
akarjuk a piacot kézen fogva az üdvözüléséhez vezetni? Azt hiszem, a piac
van annyira érett, hogy eldöntse, mit is akar. Szerintem, el is dönti. Hiába
hohmecolunk egymás között, az üzenet nem érkezik meg a címzettekhez.
Bocs!

Azért megjegyezném, hogy valahogy mindig a crossmédiánál kötünk ki,
amiben a nyomtatás is szerepet kap. De ott van az a fránya QR-kód, amit
már nagyon sok üzletben alkalmaznak, és nagyon sok üzletben van WIFI is.
Tehát minden információ ott van egy kis kütyün. Persze, bepakoljuk a bolti
katalógusokat is, aztán Laokoónként küzdünk a prosihegyekkel az autóban,
amikor be akarjuk kapcsolni a biztonsági övet. Közben „dübörögnek” a
pályázatok. Igaz, Pest megye el akar szakadni Budapesttôl: úgy érzi, hogy
hátrányba került az uniós pénzek elosztásánál. De ácsi azért, ha nem is a
gazdag, de azért jó módú nagybácsinál is megnyíltak a pénzcsapok, és
csuroghat a „jól megérdemelt ingyenpénz”. Egy kicsit ugyan vékonykán,
mint az elôre fizetôs, automata benzinkutak töltô oszlopaiból. Ja, és nagyon
hamar el is fog apadni.

Vannak azért, nagyobb és keményebb gumicsontok is: egyre
gyakrabban próbálják megmagyarázni, hogy miért alacsonyabbak nálunk –
és úgy általában a volt szocialista országokban – a bérek, mint a világ
boldogabb felén. Értem én, hogy ez a hatékonysággal van összefüggésben
(errôl már beszélgettünk is), de azért érdekelne, hogy a nagy nemzetközi
cégek (szándékosan nem multinacionálist írtam) miért telepítik hozzánk
gyártási kapacitásaikat. Azt nem hinném – mivel nem a XIX. században
vagyunk –, hogy a lényegesen alacsonyabb bérek miatt eltekintenének a
hatékonyságtól. Vagy csak nem ôk is az extraprofitra törekszenek? És
hogyan lesz a lusta keleti melósból, amint kikerül külföldre dolgozni,
szorgos, hatékony munkavállaló? Panaszkodnak is a nagyok, hogy nincs
elég szakképzett munkaerô, meg, hogy az emberek nem elég mobilisak. 

Az USA-ban bezzeg, hajaj, ott aztán! Igaz, hogy egy más kultúra (most
nem abban az értelemben, mint a politika mostani kedvence). Dehogyisnem
mobilisak: ugye, Gyôrtôl már nincs is olyan messze Ausztria, és ha már
Ausztriáig eljutottunk, tényleg csak egy köpés Németország, és a bérkü-
lönbségért valószínûleg megéri akkorát köpni.

Más. Fura egy náció vagyunk. A WHO ugye, nyilvánosságra, hozott
egy tanulmányt a vörös húsok és -húskészítmények esetleges rákkeltô
hatásáról. És az egész világ tudomásul vette, és eszi tovább a sztéket, a
szalonnát, a kolbászt és a szalámit. Ugyanis bármily furcsának tûnik, más
országokban sem csak csigát, macskát és osztrigát esznek, hanem bizony
vörös húst, szalonnát, sonkát és kolbászt. Csak ott talán elegánsabban vagy
másképp hívják, mint például rybeye, panchetta, jambon, bacon, és elegáns-
abban is reagálnak a WHO tanulmányára. 

Nem úgy a magyarok, akik ugyan rossz lelkiismerettel, de valami zsigeri
dactól átitatva tiltakoznak és lázadnak személyes sértésnek véve egy kutató-
intézet tárgyilagos megállapításait. ■

Spartvis

Gumicsont
Közinfoinfo
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Printmédia klub
Egyesületünk januárban egy új programmal tervezi az évet
kezdeni. Felidézve a hajdani szakmai köröket, ahol
ismeretséget, tudást, információkat kaptunk és adtunk tovább,
kísérletet teszünk egy új fórum beindítására a szakmai
információcsere érdekében. Ennek keretében egy vitaindító
vagy gondolatébresztô elôadásra és azt követô szakmai
eszmecserére kerülne sor, elsô alkalommal a székházban.
Burger László vállalta, hogy az elsô szakmai klub elôadója és
moderátora legyen. A téma: az értékesítés és a beszerzés helye
és szerepe a nyomdák életében.

Tervezett program:
13:30–14:30 gyülekezés, kávé/tea/kakaó…
14:30– kb. 15:30-ig elôadás
15:30-tól a hallottak megvitatása és kötetlen beszélgetések

Az idôpont még egyeztetés alatt (figyelje a PRINTinfo
következô számát!), de addig is köszönettel veszünk minden
visszajelzést a kezdeményezésrôl.

drupa 2016
A honlapunk mellett 
a PRINTinfóban is
megkezdtük a drupa
utazási információk
közlését. 
Elôtte azonban
emlékeztetôül ismét

felsoroljuk, hogy a 2016-os drupa kapcsán milyen
szolgáltatásokban számíthatnak az egyesület segítségére.  

◆ drupa-belépôk a legnagyobb kedvezménnyel!
◆ Szállások egyénileg utazóknak különbözô árfekvésû
szállodákban Düsseldorfban, illetve környékén, ahonnan
nagyon könnyen és egyszerûen közelíthetô meg a drupa

◆ Szállások a nagyon népszerû Lommerbergen Parkban
1, 2 és igény szerint 3 hálószobás apartman házakban egyéni
és csoportos utazással

◆ Tranzitszállások (a Heidelberg Wiesloch-i extra
programhoz kapcsolódóan is) 

◆ Egyéni és csoportos repülôjegy-foglalások és egyedi
programok szervezése

◆ 2 nap – 1 éj menedzserprogram ismét!

drupa 2016 – szállások

Az alábbi szállodákban vannak kontingensek az egyénileg
utazóknak a drupa teljes idôszakára, azaz május 30., hétfô
éjszakától június 11-ig, összesen 11 éjszakára. A megadott
szállodákban szállodánként 2–4 szoba áll rendelkezésre.
Honlapunkon, a www.pnyme.hu oldalon részletes információt
találnak az árakról, és az elhelyezési lehetôségekrôl. 
Az alábiakban csak magukat a szálláshelyeket soroljuk fel.

Düsseldorf
● Hotel Düsseldorf Mitte 3*

http://www.amanogroup.de/hotels/duesseldorf-mitte/
● Villa Viktória 4*, http://www.villaviktoria.com/ 
● A & O Hotel Düsseldorf Hauptbahnhof 2*

http://www.aohostels.com/en/duesseldorf/
● Hotel Flóra 3*, 

https://www.novum-hotels.de/hotel-flora-duesseldorf 
● Hotel Intercity 4*, http://de.intercityhotel.com/Duesseldorf/

InterCityHotel-Duesseldorf/
● Holiday Inn Express City Nord 3*

http://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/en/dusseldorf/

Oberhausen
● Hotel Residenz 3*, http://www.residenz-oberhausen.de/
● Best Western Parkhotel 4*, 

http://www.parkhotel-oberhausen.de/

Essen
● TOP CCL Hotel Essener Hof  4* 

http://www.essener-hof.com/
● Intercity Hotel 4*

http://de.intercityhotel.com/Essen/InterCityHotel-Essen

Wuppertal
● Amical 3*, http://hotel-amical.de/

Mönchengladbach
● Best Western Crown 4*

https://www.bestwestern.de/hotels/Moenchengladbach/
BEST-WESTERN-PLUS-Crown-Hotel 

Köln
● Hotel Mondial am Dom Cologne 5*

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-1306-hotel-mondial-
am-dom-cologne-mgallery-collection/index.html 

● Hotel Cristall 3*, http://www.hotelcristall.de/
● Classic Hotel Harmony 3*

http://www.classic-hotel-harmonie.de/default-de.html
● Hotel Conti 3*, http://www.conti-hotel.de/

Landal De Lommerbergen Park, Reuver
http://www.landal.nl/nl-nl/bungalowparken/nederland/

limburg/de-lommerbergen 
Idôpont 2016. május 30. – június 10. között, minimum
kétéjszakás foglalással. 

A parkban 2016-ban is megnyílik
a PNYME/Canon magyar klub!

További részletek a honlapunkon:
www.pnyme.hu
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Címzett:

Fax:

Kelt:

Ügyintézô:

1111 Bp., Kende utca 11., I/1.
Telefon/fax: 226-1944
printinfo@t-online.hu 22001166

1/1
Kifutó

200 x 285 mm
(vágott)

1/1
Keretes

184 x 245 mm

álló
90
x

245
mm fekvô

184 x 120 mm

184 x 80 mm

184 x 60 mm

90 x
120
mm

184 x 48 mm

1/8

90 x  58 mm
fekvô

1/1 OLDAL KIFUTÓ
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/5 OLDAL

4 szín color: 40 000 Ft

fekete: 32 000 Ft

1/1 OLDAL
4 szín color:
176 000 Ft
fekete: 140 000 Ft

1/2 OLDAL

4 szín color: 92.000 Ft

fekete: 68 000 Ft

1/4 OLDAL

4 szín color: 52 000 Ft

fekete: 40 000 Ft

1/3 OLDAL

4 szín color: 66 000 Ft

fekete: 48 000 Ft

1/8 OLDAL

4 szín color: 20 000 Ft

fekete: 16 000 Ft

Az árak nettóárak. A hirdetésekhez digitális állományt kérünk!  Amennyiben a fekete
hirdetésben embléma vagy logó szerepel, akkor szintén digitális állományt kérünk!
(formátumféleségek: tiff, jpg) Felbontás: minimum 300 dpi.

1/16 álló
43 x  58 mm

1/32 OLDAL fekete:

5 000 Ft

(álláskeresôknek: 1000 Ft)

1/32 fekvô
43 x  27 mm

1/16 OLDAL

fekete: 7 000 Ft

58 x
245
mm

MMeeggjjeelleennééss  2016-ban:
cca. három hetente

((kkéézziirraattzzáárrááss))

január 25. ((0011..1155..))
február 17. ((0022..0055..))
március 14. ((0033..0044..))

április 11.((0044..0011..))
május 9. ((0044..2299..))
június 6. ((0055..  2277..))
július 4. ((0066..  2277..))
– nyári szünet –

szeptember 12. ((0099..0022..))
október 3. ((0099..2233..))
október 25. ((1100..1144..))

november 17. ((1111..0077..))
december 13. ((1122..0022..))

KKéézziirraattzzáárrááss::
megjelenést megelôzô

10. nap

MMeeggjjeelleenniikk::
28–36 oldal terjedelemben,

2500 példányban

Hirdetések gyakoriságától
függô kedvezmények:
4–5 alkalom:      –5%
6–8 alkalom:   –10%
9–10 alkalom: –15%
11–12 alkalom: –20%

FFEELLÁÁRRAAKK::
Borító II. 20%
Borító III. 15%
Borító IV. 30%

Borító I. mérete:
162 x 184 mm
ára: 120.000 Ft

HHIIRRDDEETTÉÉSSFFEELLVVÉÉTTEELL::
Telefon/fax: 226-1944

(8–9 óra között)
E-mail:

printinfo@t-online.hu
web: www.printline.hu

Terjesztése: saját címlistáról: DM

OOllvvaassóóttáábboorr::

Nyomdaipari szolgáltató és

beszállító cégek, könyvkiadók,

reklámügynökségek,

multi cégek PR osztálya
KKöösszzöönnjjüükk,,  hhaa  bbiizzaallmmáávvaall  mmeeggttiisszztteell  22001166--bbaann  iiss!!
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Mindenben – beleértve a kompromisszumkészséget is – a plusz 
Vértes Gábor

Vértes Gáborról az ágazatban sokan feltételezik 
– közöttük én is –, hogy minden ébrenléti perce jószerint
kizárólag az üzletrôl, a kapcsolatok építésérôl, illetve 
a nyomdáról szól. Ezzel együtt, ha az ember bemegy 
a Pauker Holding irodai részlegébe, az elnyert díjak és
kitüntetések igen szépszámú relikviái mellett leginkább
az tûnik fel, hogy a falakon hihetetlen mennyiségû
kortárs festmény, illetve plasztika található. Szinte olyan
érzés fog el, mintha egy galériába csöppentem volna, és
ott bóklásznék. Vértes Gábor le sem tudná tagadni –
nem, mintha akarná – képzômûvészet iránti rajongását.
Mindazonáltal persze, az asztaloknál – beleértve 
a fônökit is – mindenhol serény munka folyik.
Csörögnek a telefonok, zajlanak a megbeszélések 
a megrendelôkkel, érkeznek a nyomtatandókkal 
a futárok, szervezôdnek a be- és kiszállítások, szóval:
zajlik a közel hárommilliárd forint éves forgalmat
bonyolító nyomda élete. És Vértes Gábornak messze nem
szól minden ébrenléti perce az üzletrôl…

● Mecenatúra, befektetés vagy
szerelem a kortárs képzômûvészettel
való kapcsolatod?
– Is-is. Még a pályám elején, egészen

pontosan 1985-ben szerettem bele a
kortárs képzômûvészetbe. Már akkoriban
is foglalkoztunk képzômûvészeti kiad-
ványok gyártásával, de nemcsak legyár-
tottuk, hanem az elôkészítésében – bele-
értve alkalmasint a festmények váloga-
tását, a kézirat gondozását, a kiadvány
szerkesztését is – aktívan résztvettem.
Így történt a találkozásom a kortárs kép-
zômûvészettel, és saját magamon is meg-
lepôdtem, hogy elkezdett nagyon érde-
kelni. És ahogy egyre több és több mû-
vésszel, illetve galériatulajdonossal is-
merkedtem meg, egyre erôsebb lett a
vonzódásom ezek iránt az alkotások
iránt. És mivel valamilyen szinten meg-
tehettem, vásároltam és vásárolok is be-
lôlük, ami tekinthetô egyrészt – figyelem-
be véve a kortárs mûvészek munkái irán-
ti piaci keresletet – mecénási tevékeny-
ségnek, de ugyanakkor kétségtelenül be-
fektetésnek is. Igaz, ennek a befektetés-
nek a gyümölcsét leghamarabb valószí-
nûleg csak az unokáim fogják élvezni…

● Mindig hosszú távra tervezel? Ez
motivált akkor is, amikor a nyomdát
alapítottad, vagy inkább a vak ló
bátorságával vágtál bele?
Kényszerpálya volt, vagy választott út?
– A nyomdaipart ma is a vak ló bátor-

sága jellemzi… Én 1983-ban eljöttem a
Kossuth Nyomdától, és elhelyezkedtem
egy építôipari vállalatnál, ahol egysze-
mélyes „reklámágazatként” tevékenyked-
tem. Alig másfél év alatt azonban na-
gyobb nyereséget generáltam a cég szá-
mára, mint amekkora a 150 fôt foglal-
koztató építôipari tevékenységükbôl
befolyt… Ezek után döntöttem úgy, hogy
– mivel megvolt a szakmai képzettségem
és úgy gondolom, hogy a tudásom is –,
alapítok egy saját nyomdát, és a magam
javára kamatoztatom a kereskedôi
vénámat. Abszolút önként választott út
volt számomra, hogy saját nyomdám
legyen.

● Azóta hányszor bántad meg? Mit
utálsz a leginkább a munkáddal kap-
csolatosan?
– Igazából nem bántam meg, azzal

együtt, hogy nem mindig felhôtlen a

vállalkozói lét. Abbahagyni pedig sem-
miképp nem szeretném, és minden
bizonnyal nem is fogom, ha másért nem,
hát azért, mert felelôsséget érzek az itt
dolgozó több mint száz emberért. Utálni
pedig a problémás megrendelôket utálom
leginkább. Hétszáz céggel vagyunk
kapcsolatban, abból körülbelül 30–40
ilyen, de a velük való „vívás” nagyon
rányomja a bélyegét a hangulatomra.
Pedig nem kellene más a részükrôl, mint
némi kompromisszumkészség.

● Neked van?
– Abszolút! És meggyôzôdésem, hogy

ha az emberekben több lenne ebbôl a
tulajdonságból, sokkal egyszerûbben,
gördülékenyebben, hatékonyabban és
boldogabban létezhetnénk az élet vala-
mennyi területén.

● Nagy kérdés viszont, hogy meddig
tart a kompromisszumkészség, mikor-
tól kezdôdik a megalkuvás…
– A józan ész pontosan definiálja a

kettô közötti különbséget. A kompro-
misszumkészség mindkét fél számára, ha
nem is gyôzelmet, de valamifajta sikert
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eredményez – mégha némi lemondás
árán is –, a megalkuvásnál viszont csak
az egyik fél jár jól. Éppen ezért a megal-
kuvás részemrôl nem jöhet szóba. Azt
viszont nagyra értékelem, ha a felek
képesek engedményeket tenni a másik
javára azért, hogy az a bizonyos helyzet
mindkettôjük számára egy még elfogad-
ható megoldást jelentsen. A kompromisz-
szumkészség nemcsak eltünteti a szem-
benállásból fakadó összes nehézséget,
hanem új dimenziót, megközelítést és
szemléletmódot is eredményezhet. 

● Híresen jó érzéked van az értékesí-
téshez – legyen szó bármirôl, és ebbe
az eszmék, ügyek éppúgy beleférnek,
mint konkrét termékek vagy szolgálta-
tások –, a kapcsolatok építéséhez,
ugyanakkor egyfajta hûvös távolság-
tartás, erôs önkontroll is jellemez.
Ráadásul – mint kiderült – nagy a
kompromisszumkészséged is. Mond-
hatni: politikusi alkat vagy. Nem
merült fel benned ennek a pályának a
lehetôsége?
– Nem! Pont a megalkuvási képessé-

gem hiánya az egyik ok, ami kizárja,
hogy belôlem politikus legyen. Nekem
ugyanis nem veszi be a gyomrom az
ezzel járó megnyilvánulásokat, köpö-
nyegforgatásokat… Számomra egyéb-
ként is a legellenszenvesebb tulajdonság
valakiben, ha hazudozik. Persze, az
üzleti világ nem létezik svindlik, csúsz-
tatások nélkül, de az inkább az „ügyes”
kategóriába sorolandó. A direkt hazug-
ságokra nincs felmentés!

● Visszatérve a képzômûvészethez:
mûértô lettél, vagy maradtál továbbra
is inkább mûvészetszeretô, illetve 
-pártoló?
– Nem nevezném magam mûértônek,

bár – hozzáértôk szerint – meglehetôsen
jó szemmel és érzékkel rendelkezem a
kortárs mûvészet megítélését illetôen. Ez
is olyan, mint minden más: sokat kell gya-
korolni, tanulni. Pár évtizeddel ezelôtt
nem értettem, hogy, miként tud valaki egy
képrôl felismerni egy mûvészt. Ma már
egy pár mûvészt – igaz csak magyarokat
– én is fel tudok ismerni a stílusáról. 

● Ha csak itt, a nyomdában, ennyi
mûalkotás van, akkor – gondolom –
ennek többszöröse a teljes gyûjte-
mény…
– Valóban nem kicsi, és könnyen meg-

lehet, hogy rövidesen csak „slichtolva”
fognak elférni a képek… De már har-
minc éve vagyok gyûjtô! Szerintem
egyébként a számnak nincs jelentôsége,
hiszen a gyûjtô elsôsorban nem pénzért
gyûjt.

● És a többi mûvészeti ág?
– A színházat kifejezetten szeretem, a

komolyzene „könnyebbik” részét ugyan-
csak, könnyûzene viszont legfeljebb a
háttérben szólhat.

● Az nyugodtan megállapítható, hogy
az átlagosnál jóval erôsebb benned a
mûvészetek iránti vonzódás. Netán
gyermekkorod vágya fejezôdik ki
benne? Mi szerettél volna lenni?
– Történész! A mûvészetek iránti

vonzódásom csak felnôtt koromban
jelentkezett.

● És miért nem lett belôled történész?
– A gimnáziumban összevesztem a

magyar-, illetve történelemtanárommal,
mégpedig Bezerédj Imre kapcsán:
ugyanis én kijelentettem, hogy áruló, ô
pedig állította, hogy nem. Aztán bemen-
tem az édesapámhoz a Levéltárba, össze-
szedtem a vonatkozó adatokat, majd
másnap az osztály nyilvánossága elôtt
bebizonyítottam az igazam. Ezt soha
nem bocsátotta meg nekem, és esélyem
sem volt, hogy olyan jegyeket szerezzek
ebbôl a két tantárgyból, amivel nekivág-
hattam volna az egyetemi felvételinek. Jó
is, hogy nem lettem történész, mert nem
is vagyok az a „molyolós”, kutakodó
fajta. Sôt, most, hogy így belegondolok,
hálás is vagyok már a gimnáziumi
tanáromnak. 

● Rendben: de ez még nem magyaráz-
za, hogy miért lettél éppen nyomdász…
– A véletlen mûve. Apám rendszeres

kártyapartnere, Nagy Péter, a Magyar
Reklámszövetség akkori fôtitkára volt, és
ô hívta fel a figyelmemet arra, hogy ha

ugrott az egyetem, tanuljam ki
a gépmesterséget. (Ô is gép-
mesternek tanult annak ide-
jén.) Miután egyáltalán tisz-
táztuk, hogy mit is takar ez az
elnevezés, megtetszett a dolog:
így indult az egész. 

● Azt hittem, hogy a pálya-
választásod tradicionálisan
vagy éppen érzelmileg vala-
milyen szinten kapcsolódik a
családi vállalkozáshoz, nevezetesen a
Pauker Mór által alapított Papír- és
Írószer Kereskedéshez, amelyrôl
azután késôbb a nyomda is kapta a
nevét.
– Arról csak akkor hallottam a nagy-

mamámtól, amikor már eldôlt, hogy
gépmester leszek. Ezek után persze,
természetes volt, hogy a saját nyomdá-
mat a dédapámról nevezzem el. 

● Akkor most kanyarodjunk el a
nyomdától!  Azzal együtt, hogy egyfaj-
ta hûvös távolságtartás sugárzik
rólad, egy pár dolog azért tudható:
például, hogy szereted a kitûnô sziva-
rokat, és – noha „emelkedett hangu-
latban” szerintem nem látott senki
semmilyen szakmai rendezvényen, még
a leglazább bulin sem – nem veted meg
az alkoholt. Ám kifejezetten csak
nagyon nemes italokat iszol: konyak,
whisky… E mellett szeretsz kártyázni,
továbbá méretre készült, kézzel varrott
cipôkben és természetesen „nagyon”
márkás és igényes ruhákban jársz,
továbbá az órád is figyelemre méltó…
– A konyak és a whisky régebben volt:

mostanában inkább a borokat kedvelem,
természetesen ebbôl is csak az igazán
nemest. És tény: tényleg szeretem az
igényes, márkás ruhákat, a minôségi
cipôket, valamint az elegáns órákat…

És örülök, hogy megadatik, hogy
élvezzem az élet ezen örömeit is.

● És az ételek?
– Szeretek enni, de…

● …hadd fejezzem be én a mondatot:
kifejezetten gourmand vagy. Tehát ezen
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a területen is csak az extra finom
és a különleges az, amit értékelsz.
Fôzni egyébként tudsz?
– Elsôosztályú steaket tudok

pácolni és sütni!

● Utazás…
– Szeretek, szeretünk utazni a

párommal, és lehetôleg baráti társa-
ságban. A világ nagyon sok helyén
megfordultunk már, de mindenhova
jellemzôen csak egyetlen alkalommal
megyünk. A leglenyûgözôbb élményt
számomra eddig Kambodzsa jelentet-
te: az egy egészen egyedülállóan
fantasztikus világ és kultúra! Jövôre
pedig Vietnam az úti cél. 

Az elôbbiekben szó esett már a
kompromisszumkészség elônyérôl,
hadd világítsam meg egy utazással
kapcsolatos példával is. Kambodzsán
kívül a másik legnagyobb élményem

egy szafarihoz kötôdik, amelyre csak
hosszas baráti rábeszélés miatt vállal-
koztam: ugyan én nem vagyok oda az
állatokért, ha tetszik, kompromisz-
szumkészségbôl ezt is vállaltam,
hogy a barátaim kedvére tegyek… 

Ha kötöm az ebet a karóhoz, mere-
ven ragaszkodom a saját álláspon-
tomhoz, hogy márpedig engem nem
érdekel Afrika, soha nem tapasztalom
meg, milyen érzés másfél méteres
távolságból szemébe nézni egy orosz-
lánnak. Jó, szerencsénk is volt abból
a szempontból, hogy igen kitûnô sza-
farivezetônk volt, aki pontosan tudta,
hogy az állat nem éhes…

Hozzáteszem: lôni, azért nem
lôdöztem! 

● Mi az, amire még vágysz, hova
szeretnél eljutni? És most nem
igazán az utazásra gondolok.

– Három gyermekem van: Anita
lányom harmadik éves joghallgató, és
olyan végzettséget fog szerezni, ami-
vel az életben jól fog boldogulni. 

Fiam, Dani, már végzett az egye-
temen, és noha sokáig hallani sem
akart róla, immáron egy éve – min-
denféle apai presszió vagy ráhatás
nélkül – itt dolgozik a nyomdában,
ráadásul nemcsak tetszik neki ez a
világ, hanem van is érzéke hozzá.

A harmadik „gyerek” természete-
sen a nyomda, és persze azt szeret-
ném, hogy sokáig, akár generációkon
át fennmaradjon. Hogy erre több mint
esély legyen, annak érdekében pedig
mindent elkövetek: jövôre például
egy meglehetôsen jelentôs beruházás
eredményeképpen újabb és nem kis
sarokköveket, támpilléreket teszünk
le. ■

Ilona
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Már öt éve, hogy rendbe jött az életük 
A Budai család

Legutóbb a tavaly decemberi számunkban számoltam be a
Budai családról, és most ismét megteszem. Ezúttal azonban
utoljára, hiszen immáron eltelt öt év, és a 2011-ben a nyomda-
ipar összefogásának eredményeként megvalósult biztonságos
családi élet teljes egészében „rögzült”. Az ágazat biztosította
esély meghozta számukra – azt gondolom, egyszer s minden-
korra –, hogy együtt, egészséges körülmények között, amolyan
rendes, átlagos családként éljék az életük, ahol persze vannak
napi gondok és örömök, de már nem kell szembenézni az alap-
vetô életfeltételek hiányával.

Boldogok és boldogulnak: az apa, Miklós továbbra is az
esztergomi Suzukinál dolgozik, ahogy a ma már 24 éves nagyfiú,
Gábor is, aki a csoportvezetôségig vitte. Roxi, a nagylány
némileg „útkeresésben” van: egy ideje Budapesten él a barátjával
közös albérletben, és egy cukrászda-kávézóban dolgozik. Erik, a
nagyfiú már 17 éves, és nagyon komolyan gondolva a jövôt, a rendôrtiszti fôiskolára „gyúr”. És ez a szó konkrét, valamint átvitt
értelmében is igaz: igen komolyan sportol, mellette pedig komolyan tanul is. A tízéves Nóri továbbra is jó eredményeket ér el az
iskolában, ahogy fiatalabb nôvére. A most 13 éves Kriszta szemei elôtt – immáron ötödik éve! – az állatorvosi pálya lebeg.
Szandra ebben a tanévben fejezi be az általános iskolát, és az idegenforgalmi szakközépiskolában tervezi a továbbtanulást.
Kiegyensúlyozott és boldog családdal találkoztam, amikor idén november végén ismét ellátogattam hozzájuk Bajmótra,
természetesen Schuck Istvánnal együtt, aki rendszeresen tartja velük a kapcsolatot.

Azt gondolom azonban, hogy ideje „elengedni ôket”, és meg is teszem. És azt is gondolom, hogy nemcsak engem tölthet el
örömmel az a tény, hogy az ágazati összefogás eredményeként egy ilyen szívet melengetô történet jöhetett létre.

Ismételten megköszönve a támogatásokat, üdvözlettel:
Korsós Ilona
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VVáállllaalluunnkk rövid határidôvel Budapesten, a
Mamut-I-ben, és a II., VI. kerületben Risograph

gépekkel ssookksszzoorroossííttáásstt.
Egy eredetibôl 500 db felett
egyoldalas: 4  Ft

kétoldalas: 6,50 Ft
valamint könyvnyomtatást,

spirálozást.
Színes nyomtatás.

Ára: 20–100 Ft/oldal
Az árak A4-re vonatkoznak, az áfát tartalmazzák.

PlakátnyomtatásPlakátnyomtatás A4–B0-ig.
Rózsadomb Contact Kft.
Tel.: 06-20/9349-523

www.rcontact.hu

––  TTaammppoonnnnyyoommóóggééppeekk
éérrttéékkeessííttééssee  ((úújj,,  hhaasszznnáálltt))

––  TTaammppoonnookk,,  kklliisséékk,,  ssee--    
ggééddaannyyaaggookk

––  RRUUCCOO  ttaammppoonn--  ééss  sszziittaa--
ffeessttéékkeekk  ffoorrggaallmmaazzáássaa

––  BBéérrmmuunnkkaa
––  SSzzaakkttaannááccssaaddááss
––  FFeessttéékksszzíínnkkeevveerrééss

2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út hrsz.: 0182/41
T.: 3820-400 F.: 3820-402
e-mail: info@tampon-mix.hu

TAMPON-MIX Kft.
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Digitális nyomdák részére:Digitális nyomdák részére:
Morgana AutoCreaser

bígelô automaták,
Autofold Pro, Docufold Pro,

Major hajtogatógépek,
EBA hidraulikus

vágógépek,
iratmegsemmisítôk.
IINNVVEENNCCIIÓÓ®® KKfftt..

invention@t-online.hu
Tel.: 260-0562

Vacuumatic
ívszámlálógépek,
Deluxe Stitcher

drótfûzôgépek, fejek.

Sorszámozás, perforálás
Morgana FSN

sorszámozógéppel.

INVENCIÓ® Kft.
invention@t-online.hu

Tel.: 260-0562

2142 Nagytarcsa, Naplás út 16.
Tel.: 06-1/9-200-026, 9-200-027

Mobil: 06-70/385-6507
e-mail:

bzsstanckft@bzsstanc.hu
web: www.bzsstanc.hu

Meleg síkfóliázás,
stancolás,

szerszámkészítés
B1-es méretig.
Formaritzelés

Heidelberg cilinderen
és tégelysajtón.

UV-lakkozás B2-es méretig.
Prégelés B3-as méretig.

RREEAACCTTOORREEAACCTTOO
krkr eat ív  kartonok!eat ív  kartonok!

1107 Budapest, Száva u. 9.
melinda@papirpartner.t-online.hu

Tel./fax: 061-264-3819

WEBÁRUHÁZ: www.ragibolt.hu

RAGIBOLT üzlet: 1134 Budapest, Apály u. 2/C 
Tel./fax: 06-1/239-4502

Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 9–17, péntek: 9–16 óra között

DUPRO Kft. telephely: 1188 Budapest, Szövet u. 15.
Tel./fax: 06-1/290-8359

www. dupro.hu, e-mail: info@dupro.hu
Nyitvatartás: hétfô–csütörtök: 8–16 óra, péntek: 8–15 óra között

Tüske K�.
2049 Diósd
Vadrózsa u. 17.

30/221-7770,  30/330-2946
info@dpdstancuzem.hu
dpdstanc@t-online.hu

Melegfóliázás
UV lakkozás

Braille írás nyomtatás
Stancolás

Gépi dobozragasztás
Bevont doboz gyártás

FFlleexxiibbiilliissttáábbllaa--kkéésszzííttééss;;  MMeelleeggffóólliiáázzááss;;
UUVV--llaakkkkoozzááss;;  SSttaannccoollááss;;  GGééppii  ddoobboozzrraaggaasszzttááss;;

BBeevvoonnttddoobboozz--ggyyáárrttááss;;  CCDD--ttookk--rraaggaasszzttááss;;
SSzzeerrsszzáámmkkéésszzííttééss;;  KKéézzii  kkööttéésszzeett

iinnffoo@@ddppddssttaannccuuzzeemm..hhuunn

3300//222211  77777700
3300//333300  22994466

A postpress szolgáltatások teljes választéka
egy kézbôl – egy helyen.
www.dpdstancuzem.hu

Eladó
KIKI flexó

hullámtábla nyomó
Méret: 370 x 130 cm

Helyigény: 500 x 200 cm
Áramfelvétel: 380 V – 2 kW

Irányár: 25 000 euró

Érdeklôdni lehet:
Pauker Kft.

06209/233969
06309/445699
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