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

A nyomtatott termék a maradandóság része
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Az utak adottak, kérdés a cél…
Papyrus-reggeli a Locavore-banPapyrus-reggeli a Locavore-ban
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EREDMÉNYESSÉG ÉS/VAGY SIKERESSÉG…

A pszichológia szerint a zsenik attól is zsenik, hogy figyelmen kívül hagyják a kereteket,
gátakat, megszokásokat, járt utakat, elvárásokat, és úgy haladnak a saját útjukon – bármi
is legyen az –, hogy arról letéríteni senki nem tudja ôket, még önmaguk se. 
És tulajdonképpen a sikerességnek is pontosan ugyanezek a kritériumai. Ahhoz, hogy
sikeresek legyünk, elengedhetetlen, hogy szívvel-lélekkel tegyük, amit teszünk, higgyünk
abban, amivel foglalkozunk, legyünk megszállottak és elhivatottak, negligáljuk 
a „nemeket”, és valljuk az „igenek” mindenek fölöttiségét. És az sem baj, ha alkalmasint
hiányzik belôlünk a ráció… De ez nem ész nélküliséget jelent, hanem azt, hogy nem 
ez adja az alapot, csak eszközül szolgál. A pusztán rációval mûködtetett dolgok nem
sikeresek lesznek, legfeljebb – jó esetben – eredményesek. A sikeresség tölt fel belsô
tûzzel, energiával, lendülettel, hittel és kitartással, ez ad boldogságot és elégedettséget,
amely mindig és mindig képes továbblendíteni az akadályokon, és újra és újra erôt ad
nemcsak a mindennapokhoz, hanem a holnap megújításához is. És ez a feltöltôdés pedig
visszafelé is hat: vagyis táptalajként szolgál a sikerhez.
A siker egy folyamat, az eredményesség egy cél. A sikeresség egy emóció, 
az eredményesség egy pozitív szám. Természetesen, eredményesnek lenni is jó – sôt,
nagyon! –, sikeresnek azonban mámorító. Látszólag úgy tûnhet, hogy e két dolog nem
függ egymástól, vagy ha mégis, akkor a sikeresség az eredményességtôl…
Valóban? Amikor kezdtük a vállalkozásainkat, szinte valamennyien rendelkeztünk 
a sikeresség feltételeivel (is): zsigerileg éltünk a vak ló bátorságával, a fizika szabálya
szerint röpképtelen légy szárnyalásával, és kizárólag a megvalósítani akarom erejére
támaszkodtunk. Több volt a zsenialitás bennünk, mint a ráció… Ezzel együtt: 
a többségnek a siker mellett az eredményesség is megadatott. Egy ideje azonban
megváltozott a kép: elkopott, elvesztettük a sikeresség érzetét, munkaként és nem
alkotásként éljük a vállalkozásunkat. Kiürült a lelkünk, pedig az eredményességünk 
– egyelôre – tán meg is maradt. Ám jó lesz vigyázni! A sikeresség megélése nélkül ugyanis
nem tart ki sokáig az eredményesség sem: a szívünk és lelkünk energiáit és szárnyalását
nem képes pótolni a ráció, avagy egy pozitív szám… 
Viszont, mindenki felébresztheti a sikerességhez szükséges képességeit, kiszabadíthatja 
az önmagában egészen biztosan ott lévô zsenialitást. Merthogy van, az már legalább
egyszer bebizonyosodott!
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PNYME – Print-média Klub, drupa-aktuális  . . . . .18. oldal

Spartvis: Gyermekétkeztetés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. oldal

KözKözinfo

GPwA 2016 – pályázat  . . . .23. oldalKözKözinfo

Nyomda- 
és Papíripari Szövetség

– tavaszi közgyûlés

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. oldal

KözKözinfo

Nyomdászok civilben – 23.

„…sokkal kíméletlenebb és önzôbb lett
a világ. Sokkal kevésbé vannak tekintettel
egymásra az emberek, sokkal kevésbé
tudják elfogadni a sajátjuktól eltérô
meglátásokat és véleményeket, sokkal
szélsôségesebbek a megnyilvánulások. És
ez engem …” 

Hermann Tibor  . . . . . . . . . . 20–21. oldal

MagánMagáninfo„Együtt vagyunk
erôsebbek”

Miért érdemes? (1II.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. oldal

Best Print Hungary 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. oldal

A print jövôje – a mi jövônk (felhívás) . . . . . . . . . . .13. oldal

fedprint.hufedprint.hu

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. oldalApróApróinfo

Az utak adottak,…”

Papyrus-
reggeli 

a Locavore-ban
…a pillanatra való

rácsodálkozás élvezete,
az itt és most megélése,
az ôszinte és önfeledt
nevetés öröme. E mellett
még…

Beszámoló  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6–7. oldal

CégCéginfo
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Interaktív
nyomdászattörténet

…továbbra is szívesen fogadnak
kifejezetten Budapesthez köthetô
nyomdászattörténeti adományokat.
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy
elsôsorban olyan gépeket, eszközöket,
illetve egyéb relikviákat tudnak csak
befogadni, amelyeknek történeti… 

Ígéretes kilátások  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. oldal

KözKözinfo

Csináld magad!– megéri

HIP-MITSU
„…arra találtattak ki,

hogy saját tervezésû,
egyedi öntapadó
termékeket lehessen velük
gyártani, olyanokat, amit

a versenytársak nem tudnak lemásolni…” 

Beszélgetés ifjabb Schuck Istvánnal  . . . . . . . . . . . . 16. oldal

„Ami megkülönböztet
versenytársaidtól…” (3.)

…Az optimális megoldás valamilyen intelligens robot lenne,
„aki” ezeket a standardizált feladatokat azonnal elvégzi,
azonnal küld visszajelzést a megrendelônek vagy a…

Csomagolunk – Fejlesztünk, bôvítünk  . . . . . . . . . . 17. oldal

FlexFlexinfo

44

Egy multinacionális 
egyéni vállalkozó

Paperfox
„…Ez az a termékünk egyébként,

amellyel az amerikai piacra is sikerült
„betörnünk”… Sôt, megkockáztatom:
lehet, hogy vonatkozólag piacvezetôk
vagyunk Amerikában…:-) De – ahogy így
belegondolok –, szerintem,…”

Beszélgetés Fürcht Zoltánnal és…  . . . . . . . . . . . .8–10. oldal

CégCéginfo

…A Magyar Írószövetséggel közösen meghirdetett
pályázatra bárki jelentkezhet szépirodalmi alkotásával, fontos
azonban, hogy…

Canon – Digitális Könyvnyomtatási Pályázat  . . . . . .14. oldal

KözKözinfo

CégCéginfo
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Az immáron hagyománnyá nemesült
Papyrus-reggelinek az idén, egész ponto-
san március 22-én a Naphegyen található
Locavore Restaurant szolgált helyszínül,
és ezúttal is reggel 9 órakor kezdôdött a
rendezvény. A cég a legnagyobb partne-
reit hívta meg, akik egyben képviselték a
hazai nyomdák színe-javát. És ahogy az
elôzô két üzleti reggelin, ezúttal sem
hangzott el egyetlen szó sem papírról, sôt
magáról a Papyrus Hungáriáról is csak
éppen…

Miután Palkó Roland, a cég vezérigaz-
gatója üdvözölte a társaságot, megerôsí-
tette, hogy ezek a találkozók továbbra is
azt hivatottak szolgálni, hogy „ne csak az
üzlet körül forogjon az agyunk” (sic!),
illetve ha mégis, akkor esetleg új megkö-
zelítési szempontok, átgondolásra és
megfontolásra érdemes tények és meglá-
tások szélesítsék a horizontot, vagy mu-
tassanak éppen új irányt és lehetôsége-
ket. Az elsô, még 2014-ben tartott rend-

hagyó Papyrus-reggelin az elôadások
témája a cégfelvásárlások és fúziók, illet-
ve hit és kitartás volt, a tavalyi évben
pedig a kreatív problémamegoldás elen-
gedhetetlen volta állt a fókuszban. Ezek
az elôadások nem a siker receptjéül szol-
gáltak, de nem is szolgálhattak, hiszen
azt mindenkinek önmagának kell össze-
állítani vagy megtalálni.

Az idén a cél kérdése volt a célkereszt-
ben. Az idei meghívott elôadók pedig
talán két ellentétes pólust képviselve –
digitális transzformáció, az applikációk
adta lehetôségek, Big Data, illetve
kerékpárral a Föld körül – jutottak kvázi
ugyanarra a végeredményre: a célokat
kell megfogalmazni, mert csak akkor
lehet elérni azokat. „Ha nem tudod, hová
akarsz jutni, semmilyen szél nem jó!” –
tartja egy kínai közmondás, és ez teljes
mértékben igaz. Nagy kérdés, hogy ki,
hová akar eljutni, kinek mi a célja, mi
számára a fontos. És egyik cél sem jobb

vagy rosszabb a másiknál, legfeljebb
nagyon más…

Az elsô elôadást Szelei Szabolcs, a
DDB digitális igazgatója tartotta, és arról
beszélt, hogy az elmúlt pár év alatt
milyen elképesztô fejlôdés zajlott le a
virtuális világban, mennyire felgyorsult a
tempó, milyen hihetetlenül elterjedtté
vált a digitáliseszköz-használat, és mind-
ez miként jelentkezik, jelentkezhet nem-
csak az egyének, hanem a cégek – bele-

Az utak adottak, kérdés a cél…
Papyrus-reggeli a Locavore-ban
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értve a nyomdaipari vállalkozásokat is
– életében. A digitális lábnyom,
amelyet az okostelefonok és egyéb
okoseszközök használatával hagyunk,
összegzôdik a Big Data-ban, ahonnan
különféle speciális applikációk, illetve
szoftverek alkalmazásával célirányos
információk nyerhetôk, olyanok, ame-
lyekbôl akár jelentôs üzleti elônyöket
lehet kovácsolni. Gyakorlatilag min-
denféle megközelítésre létezik már
applikáció, elsôsorban – sôt, lassan
kizárólag – mobileszközre kifejleszt-
ve, amelyek segítségével még arra is
választ kapunk, amit nem is kérdez-
tünk… Ma már jószerint mindenki a
Big Data része, azaz „összegyûjtôdik”
róla valamennyi digitálisan fellelhetô
információ, és ezeket rendkívül cél-
irányosan lehet felhasználni. Lelke
rajta, hogy ki, mire fogja…

Ezzel együtt: nem lehet nem tudo-
másul venni, hogy életünk meghatáro-
zó részévé váltak a digitális világ adta
lehetôségek. A GPS használatától az
online-vásárlásokig, az okosórába
suttogott szerelmi vallomástól, amely
SMS-ként jelenik meg a partner okos-
mobilján, az e-marketing hiperperszo-
nalizációjáig: a jelen valósága. Ha
akarjuk, ha nem. Ma többen használ-
nak valamilyen okoseszközt, mint
ahányan iható vízhez jutnak, és egy

okoseszköz-használó átlag több mint
220 alkalommal matat a kütyüjén
naponta… 

A digitalizáció okozta változás min-
dent, és mindenkit érint. S noha a ma-
gamfajta idealista-moralista széplel-
keknek ez egyáltalán nincs ínyére – és
a magam részérôl bojkottálom is –
kétségtelenül igaz, hogy a digitális
szép új világ különféle digitális appli-
kációi, vagy éppen egy megfelelô
adatbáziskezelô-rendszer – amit ma
már pár tízezer forintért akár bérelni is
lehet – komolyan segíti az üzleti
életben való boldogulást, az új piacok
elérését, és a régiek megtartását. És ezt
a nyomdaipar szereplôinek is fel kell
ismerniük – aztán eldöntik, élnek-e
vele, és ha igen, miként…

A másik elôadást A boldogság nyo-
mában címmel Harkányi Árpád és
Zárug Zita Földkerülô kerékpárosok
tartották. Már a cím is elárulta, hogy
az amúgy házaspár elôadók egy egé-
szen másfajta célról és másfajta meg-
közelítésben fognak beszélni. Ôk nem
azért keltek útra, hogy egzisztenciális
értelemben vett céljaikat megvalósít-
sák, sokkal inkább a belsô út materia-
lizálódásaként tettek meg bringával
1550 nap alatt, naponta 3325 forintból
kigazdálkodva a több mint negyven-
ezer kilométert. Miközben a világ 46

országában tekertek, meg-
ismerték a helyi ételeket,
italokat, embereket, szoká-
sokat, állatokat, közlekedési
eszközöket, tovább erôsödött
bennük az, amiben korábban
is hittek: nem az anyagiakban
mérhetô javak jelentik a bol-
dogságot, az élet értelmét,

hanem az emberi kapcsolatok, a ter-
mészet adta akár legkisebb csodák, a
pillanatra való rácsodálkozás élvezete,
az itt és most megélése, az ôszinte és
önfeledt nevetés öröme. E mellett még
a problémák is eltörpülnek, pedig, az-
ért azok is – például betegség – adódtak
útközben. De ahogy Zárug Zita fogal-
mazott: „a problémát ne problémaként
éld meg, hanem fogd fel helyzetként, és
mindjárt könnyebben kezdesz vele
valamit”. „Minden fejben dôl el. A mi
célunk az volt, hogy megkerüljük a
Földet, és amikor nehéz terepen kellett
felfelé tolni az ötvenkilós útipoggyász-
szal is megpakolt bringát, ez adott erôt
és kitartást. Mert lehet, hogy lelassul-
tunk és apróbbak lettek a lépteink, de
a cél felé haladtunk.”– fûzte hozzá
párja, Harkányi Árpád.  

Szóval, a Papyrus Hungária harma-
dik alkalommal megrendezett üzleti
reggelije is igen tartalmasnak bizo-
nyult, és – ahogy a korábbiak is –
nemcsak témájában, hanem kulináris
értelemben egyaránt. Azt pedig, hogy
ki mit von le az elhangzott elôadások-
ból, mit tûz ki célul, mindenki eldönti
magának. Ezzel együtt megjegyez-
ném: ha meg is van a cél, az odavezetô
út – szerintem – legalább olyan fon-
tos… ■

Ilona
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Amiben jók vagyunk:
• Hideg és meleg aranyozó fóliák széles szín- és 
szériaválasztékban, raktárról

• Gyors, vevôcentrikus kiszolgálás
• Versenyképes ár
• Technikai tanácsadás
• Egyedi méretek akár 24 órán belül

2072 Zsámbék, Herceghalmi út hrsz. 078/2 • Tel.: 06-23/565-068, www.lemmaco.com, sales@lemmaco.com

Prégeléshez mindent gyorsan!
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Egy multinacionális egyéni vállalkozás
Paperfox

Nem hiszem, hogy túl sok olyan cég van – és nemcsak 
az ágazatban –, amilyen a Paperfox…  
A Fürcht Zoltán nevével fémjelzett, mindössze hatfôs
vállalkozás ugyanis „világexportôr”: azaz több mint ötven
országban – ebbôl huszonötben disztribútoron keresztül –

forgalmazzák az
általuk gyártott,
jellemzôen kicsi,
okos és praktikus
papírfeldolgozó
célberendezéseket.
Ezenfelül rendszeres
kiállítók, és nemcsak
a hazai
rendezvényeken,
hanem nemzetközi szinten, például 2004 óta a drupán is.
Természetesen az idén is megtalálhatóak lesznek a düsseldorfi
szakvásáron: 12 négyzetméteres standon fogadják az
érdeklôdôket, és persze alkalom nyílik arra is, hogy a világ
számos pontján tevékenykedô viszonteladóikkal személyesen
is találkozzanak.
Fürcht Zoltán alapító-ügyvezetôvel (jobbra), és az elsôsorban 
a nemzetközi piacon történô értékesítéssel foglalkozó
kollégájával, Cseh Gézával (balra) beszélgettem.

● Az idei drupán is kiállítók. Mivel
készülnek?
F. Z. – Mindig akad egy-két kisebb-

nagyobb fejlesztésünk. Azt gondolom,
az élvédô-kartonvágó berendezésünket
biztos kivisszük, noha az egyáltalán
nem azért született, hogy bôvítsük a
kínálatunkat, hanem valakinek szüksé-
ge volt egy ilyenre. Aztán gondoltam,
hogy akkor nem egyet gyártunk le
belôle, hanem még néhányat, de
akkora sikere lett, hogy azóta szinte

nem gyôzzük teljesíteni a megrendelé-
seket. Ez az a termékünk egyébként,
amellyel az amerikai piacra is sikerült
„betörnünk”… Sôt, megkockáztatom:
lehet, hogy vonatkozólag piacvezetôk
vagyunk Amerikában…:-) De – ahogy
így belegondolok –, szerintem, van
néhány olyan berendezésünk, amellyel
világszerte több piacon is piacvezetôk
lehetünk. Elég mókásan hangzik, de
attól még igaz lehet: a Paperfox multi-
nacionális egyéni vállalkozás. 

De visszatérve a drupára: a közked-
velt hengerstanc is megtalálható lesz a
standunkon, ami ugyan egyáltalán
nem egy friss fejlesztés, viszont szin-
tén elképesztô népszerûségnek örvend
a felhasználók között. És bemutatjuk a
dobozkészítô berendezésünket is,
amely iránt ugyan van érdeklôdés, de
egyelôre még mérsékeltnek mondható.
Hátha a drupa fellendíti… Ezen felül
pedig kivisszük a kétoldalas ragasztó-
szalag-applikáló berendezésünket is –
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feltéve, ha a vevôink nem viszik el az
összeset addig… Ez ugyan egy két-
éves fejlesztés, amelyet azóta is
folyamatosan csiszolgatok, de min-
den egyes „állapotában” volt és van
annyira okos, ügyes berendezés, hogy
elkapkodják a partnereink. Na, majd
egyet eldugok elôlük, hogy a drupán
is bemutathassuk…:-)

● Már a múltkori beszélgetésünk-
kor is megcsodáltam azt a „himlô-
pöttyös” térképet, amelyen jelölik,
hogy hová mindenhová szállítottak,
hol mindenhol vannak viszontel-
adóik…
F. Z. – Chilétól Szentpétervárig, a

Skandináv országoktól Görögorszá-
gon át Afrikáig megtalálhatóak az
általunk fejlesztett és gyártott beren-
dezések. Több mint ötven országba
exportálunk, és a világ 25 országában
helyi viszonteladóink is vannak. 

A legtávolabbi hely ahová eddig
Paperfox-gép került, az Új Zéland. Ez
a cég a neten keresztül talált ránk, és
– mint kiderült – bármennyire is igye-
keztek, közelebbrôl nem tudtak olyan
célgépet beszerezni – egy speciális
lekerítésû sarokgömbölyítôrôl volt
szó –, amire nekik szükségük volt:
más ugyanis nem gyárt ilyet. Sajnos,
az azért nem fért bele a vállalási árba,
hogy személyesen szállítsam le… 

● Ezek szerint – nagyon úgy tûnik
– továbbra sincs konkurenciájuk…

F. Z. – Már a 2012-es drupán is
megállapítottuk, hogy gyakorlatilag a
világon nincs még egy olyan gyártó
rajtunk kívül, amelyik a mi berende-
zéseinkhez hasonló célgépeket gyár-
tana. És még csak nem is hamisítanak
bennünket – tulajdonképpen ez
rosszul is esik…:-)

● Melyik berendezésük iránt van a
legnagyobb kereslet?
F. Z. – A H-1 hengerstanc az egyik

legkedveltebb termékünk a felhaszná-
lók körében, amit – ahogy említettem
– a drupára is viszünk. Talán röstell-
nem kéne, hogy nincs újabb fejlesz-
tés, de annyira bevált, és akkora az
érdeklôdés iránta, hogy nem a
továbbfejlesztésre inkább a gyártás
hatékonyságának növelésére fókuszá-
lunk. Arról meg nem is beszélve,
hogy a meglévô, mintegy ötvenféle
saját fejlesztésû kínálatunk alapján is
alig gyôzzük a gyártást…

Cs. G. – Tény és való: elég hosszú
vállalási idôkkel tudjuk a külföldi
viszonteladóink megrendeléseit is
kielégíteni. Szoktam is unszolni
Zoltánt, hogy bôvítse a kapacitást…

F. Z. – Inkább jelentse az a nehéz-
séget, hogy sok a munkánk, semmint
azért fájjon a fejünk, hogy kinek
adjuk el azt a sok gépet… Ráadásul
már most kinôttük a telephelyünket,
és mivel az ilyen irányú bôvítéshez
jelenleg nincs pályázati forrás, még
inkább át kell gondolni, hogy mikor
és merre lépjünk.

● És mit szólnak a külföldi partne-
rek a relatíve hosszabb vállalási
határidôkhöz?
Cs. G. – Nem örülnek neki, de a

feladataim egyike, hogy mindezt jól
kommunikáljam feléjük, és elfogad-
tassam velük. És hát igazából, más
választásuk nincs is nagyon, mint-
hogy kivárják a sorukat, mivel más-
honnan nem tudják ezeket a beren-
dezéseket beszerezni… 

● Ön alapvetôen egy hihetetlenül
kreatív ember, akinek az agyából
kis túlzással – de tényleg csak
kicsivel! – óránként pattannak ki
az újabb ötletek. Nem hiányzik az
egyedi konstrukciójú gépalkotás?
F. Z. – Ez nem változott: valóban,

most is óránként vannak új ötleteim,
de a gyártás nem bírja el, hogy ezeket
mind megvalósítsam – legfeljebb
évente kettôre-háromra marad kapa-
citásunk. Állandó gyártásban ugyanis
több mint harmincféle saját fejleszté-
sû berendezés található. De az egyedi
gépgyártás abban a formában azért
jelen van az életemben, hogy gyakran
keresnek meg a partnereink olyan
igénnyel, hogy valamelyik meglévô
konstrukción végezzünk el olyan ki-
sebb-nagyobb átalakítást, fejlesztést,
ami lehetôvé teszi egy bizonyos spe-
ciális feladat elvégzését is. Teljesen –
úgymond – egyedi gyártásra pedig
akkor vállalkozom, ha esélyt látok
arra, hogy abból sorozatgyártásra
alkalmas termék válhat. És persze, az

termegkft@t-online.hu www.aranyozas.hu
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is elôfordul, hogy éppen nekünk van
szükségünk valamilyen célgépre, és
akkor gyorsan konstruálok egyet, ami
azután bekerül a kínálatunkba.
Legutóbb például egy dobozgyártó
kisgépet csináltam magunknak, ami –
miután feltettük a honlapunkra –
meglehetôsen sikeres lett, és érkezett
is rá már megrendelés, de azért még
nem annyi, mint amennyi – szerintem
– lehetne. Majd talán a drupa után…
Visszatérve a konkrét kérdésére: de,
az alkotói vénámnak természetesen
hiányzik az egyedi gépgyártás.
Ugyanakkor szavam nem lehet:
életem során több száz féle egyedi
gépet fejlesztettem, gyártottam, és
nyilván eljön majd újra az ideje
annak, hogy ismét kizárólag ezzel
foglalkozzak.

● Nemcsak saját fejlesztésû és
gyártású gépeket kínálnak, hanem
más gyártók kicsit hasonló kategó-
riájú gépeit, valamint kellékanya-
gokat, például spirálokat, naptár-
akasztókat is…

F. Z. – Valóban így van, de ezeket
– fôleg a kellékanyagokat – elsôsor-
ban azért tartjuk, hogy alkalmasint ha
a gép mellett valakinek erre is szük-
sége van, ne kelljen máshová szalad-
gálnia beszerezni. Abbaa viszont
egyáltalán nem fektetünk energiát,
hogy erôs szegmenssé váljon ez a
tevékenységünk. Maradunk az
alapvetô profilunknál, ahogy ön is
fogalmazta: az ügyes, okos, praktikus
célgépek gyártásánál. 

● Az önök által fejlesztett és
forgalmazott berendezések
nemcsak kifejezetten praktikus,
okos célgépek, hanem ráadásul az
árfekvésük is nagyon kedvezô. Nem
kell semmilyen pályázati forrásra
várni ahhoz, hogy valaki
beszerezze a számára leginkább
kellôt…
F. Z. – Tény, hogy a pályázati

pénzek elapadása, vagy korábban a
válság idôszaka nemhogy hátrányo-
san, inkább elônyösen hatott az
eladásunkra. Sokan fordultak érdek-
lôdéssel a berendezéseink felé, mert

nagyon kielégítô megoldást jelente-
nek a papírfeldolgozás terén. És
nemcsak a klasszikus technológiájú
nyomdák számára, hanem természe-
tesen a digitális nyomdáknak is. Sôt,
számukra igazán, hiszen itt a
példányszámok jellemzôen nagyon
alacsonyak, a mi célberendezéseink
pedig nem ipari monstrumok… Az
áruk pedig abszolút megfizethetô.

● Az idén 25 éves a cég…
F. Z. – Hivatalosan tényleg 25 éve-

sek vagyunk, de ha beleszámítom az
alapítás elôtti „nem hivatalos”, félhi-
vatalos, gmk-ként, tsz melléküzem-
ágként való mûködésemet, akkor
sokkal hosszabb idôre nyúlnak vissza
a gyökerek. Soha rosszabb ered-
ménnyel ne ünnepeljük az évforduló-
kat: szerencsére folyamatosan növek-
szik a forgalmunk! ■

Ilona
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Nyomda- és Papíripari Szövetség – tavaszi közgyûlés
Rendhagyónak

nevezhetô a Nyom-
da- és Papíripari
Szövetség idei
tavaszi közgyûlése
abban az értelem-
ben, hogy ezúttal
kísérô rendezvény
nélkül került meg-
tartásra. Most, hogy
nem volt mellette a
szokásos Gazdasági
konferencia, többen
hiányolták is…

De, mint dr.
Peller Katalin
fôtitkártól megtud-
tuk, ennek többes oka is van. Egyrészt
rövidesen – április 20-án – kerül megren-
dezésre a Print jövôje – a mi jövônk cím-
mel egy, az oktatás, illetve a szakember-
utánpótlás kérdésének valamifajta meg-
oldását célul kitûzô kerekasztal-konfe-
rencia, amely várhatóan sokakat meg-
mozgat majd. Azt követôen, mégpedig
május 5-én lesz a Best Print Hungary
ünnepélyes díjátadója, ôsszel pedig
tisztújító közgyûlésre, ezzel egy idôben a
Magyar Nyomdászatért, illetve a Hess
András díjak átadására, valamint a
hagyományos Menedzserkonferenciára is
sor kerül. Szóval, az idén sem várja
kevesebb program az érdeklôdôket,
sôt…!

De térjünk vissza a mostani közgyû-
léshez! Egyetlen közgyûlésrôl sem lehet
azt állítani – hacsak nem övezi valami-
fajta botrány –, hogy különösebben
izgalmas volna, de a mostani kifejezetten
a „száraz és monoton” kategóriába tarto-
zott. Nem is lehetett másmilyen, mert-
hogy a szokásos pénzügyi beszámolók és
tervek ismertetésén kívül végre kellett
hajtani, és a közgyûléssel el kellett
fogadtatni azokat az alapszabályi módo-
sításokat, amelyeket a törvény jogszabá-
lyi kötelezettségként írt elô minden non-
profit szervezet számára, így a szövetség-
nek is. És ezt a procedúrát attól függet-
lenül végig kellett csinálni, hogy ezek az
új törvényi elôírások – jó sok van belô-

lük, és egyesével
kellett ezekrôl sza-
vazni – jószerint
semmilyen érdemi
változást nem je-
lentenek a szövet-
ség életében vagy
mûködésében. 

Az Alapszabály
változásait dr. Pel-
ler Katalin ismer-
tette pontról pontra,
s már elôre elnézést
kért a jogi nyelve-
zetért… Nem tag-
lalnánk részletesen,

hogy mi mindent
kellett változtatni
az Alapszabályon,
merthogy jelentôs
részük valóban
csak formai és nem
érdemi módosulást
jelent: például
megszûnt a korábbi
fôtitkári megneve-
zés, helyette az
ügyvezetô igazgató
titulus alkalmazan-
dó, ám feladatában,
jogosultságában ez
semmilyen válto-
zást nem von maga után. 

Az újonnan elôterjesztett okiratba
belekerült néhány olyan dolog, amelylyel
ugyan korábban is foglalkozott a szövet-
ség, de nem volt nevesítve: ilyen például
a nemzetközi együttmûködés, az oktatás
elôsegítése, vagy éppen jogi személyisé-
gû társaság (például alapítvány) létreho-
zása, és ki is került belôle néhány elem:
például megszûnt a korlátozott tagsági
jogviszony lehetôsége.

A legnagyobb változást az jelenti,
hogy kötelezôvé vált egy háromtagú
felügyelô bizottságot létrehozása, amely
gyakorolja az ellenôrzési jogot az elnök-
ség felett. A felügyelô bizottság tagjainak
megválasztására az ôszi közgyûlésen
kerül majd sor. Ezzel párhuzamosan

viszont a jelenlegi etikai bizottság adhoc
jellegûvé alakul áll. További újdonság,
hogy a közgyûlések nyilvánossága
megszûnt: azon csak a tagok, illetve a
szövetség által meghívottak vehetnek
részt a jövôben. Szintén új rendelkezés,
hogy bármilyen szavazásra bocsátott
témában szavazategyenlôség esetén nem
az elnöki szavazat dönt, hanem ismételt
szavazást kell tartani, s amennyiben
ekkor is egyenlô az arány, elvetettnek
kell tekinteni az adott kérdést. A közgyû-
lés valamennyi alapszabályi változtatást
jóváhagyólag elfogadta.

Következô napirendi pontokként dr.
Horváth Csaba elnök számolt be a

szövetség tavalyi gazdálko-
dásáról, illetve ismertette az
idei évre vonatkozó pénzügyi
tervet. Nos, továbbra is el-
mondható, hogy a szövetség
anyagi helyzete nagyon
stabil, és a könyvvizsgálói
jelentés szerint is a legna-
gyobb rendben van. Ugyan a
tavalyi évre – úgymond –
pozitív nullás eredményt
terveztek, helyette azonban
közel kétmillió forint nyere-
séget realizáltak. Ez elsôsor-
ban a költségtakarékos gaz-
dálkodásnak, valamint az új
tagoktól származó tagdíjbe-
vételnek köszönhetô. Az idei
évre vonatkozólag az elnök

elmondta, hogy mintegy 49 millió forint
az elôirányzott bevétel, és nem egészen
48 millió forintos kiadással számolnak,
tehát 2016-ban 1,3 millió forint ered-
ményt várnak. A közgyûlés mind a 2015-
ös évrôl szóló beszámolót, mind a 2016-
ra vonatkozó pénzügyi tervet egyhangú-
lag elfogadta.

Ezzel véget is ért a tavaszi közgyûlés,
dr. Horváth Csaba elnök búcsúzóul ismét
felhívta a jelenlévôk figyelmét a szövet-
ség idei további programjaira: az oktatás-
ról szóló kerekasztal-konferenciára, a
Best Print Hungary-re, valamint az ôszi
tisztújító közgyûlésre, illetve annak kísé-
rô rendezvényeire – csakhogy a legfonto-
sabbakat említsem. ■

Ilona
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EGYÜTT VAGYUNK ERÔSEBBEK

Elônyök, amelyeket
Szövetségünk nyújt
a tagságának 
– avagy: miért érdemes
csatlakozni hozzánk?
(Folytatjuk érvelésünket…)

Országos projektek
Ágazatunk fontos, szakmai kérdéseiben kizárólag magunkra
számíthatunk, legyen szó az oktatásról vagy a print jövôjérôl.
Szövetségünk átfogó projektjeinek célja a felmerülô problémák
megoldása.
Fôbb témák: 
◆ Nyomtatott kommunikáció jövôje és társadalmi megítélése:

Print Power Hungary, Papírmánia országos rajzverseny
◆ Szakmai oktatás és képzés: A print jövôje – a mi jövônk
◆ Hazai nyomdaipar védelme: Magyar Nyomdatermék védjegy
◆ Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány

Szakmai kultúra fejlesztése
A Best Print Hungary verseny a legrangosabb hazai nyomdaiter-
mék-verseny, Szövetségünk által alapított díjak a szakmai kiválóság
elismerései.
◆ Best Print Hungary: évente megrendezett termékverseny
◆ Magyar Nyomdászatért díj: szakma életmûdíj
◆ Hess András-díj: tagjaink nem vezetô beosztású munkatársainak

elismerése
◆ Pro Foederatio díj: a Szövetség tevékenységét támogatók

munkájának díja

Együttmûködés
Fontosnak tartjuk, hogy szoros partneri kapcsolatot ápoljunk
azokkal a hazai és nemzetközi szervezetekkel, amelyek üzleti vagy
egyéb szempontból fontosak tagjaink számára.
◆ Nemzetközi szervezetek: aktív tagság az INTERGRAF (nyomdai

vállalkozások) és CEPI (papírgyártó cégek) szervezetekben
◆ Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egyesület: támogatás és közös

projektek
◆ Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete: részvétel az Ágazati

Párbeszéd Bizottságban
◆ Közös fellépés, közös rendezvények, ágazati érdekek egyezte-

tése társszervezetek képviselôivel: MKKE, CSAOSZ, MLE

Ünnepélyes eredményhirdetés:

Budapest, 2016. május 5.
(A pontos helyszín egyeztetés alatt.)

BEST PRINT
Hungary 2016

„A print jövôje – a mi jövônk” elnevezéssel kerekasztal-
beszélgetésre várjuk nemcsak tagvállalataink, hanem

minden olyan cég képviselôjét is, aki felelôsen 
gondolkodik a szakmai oktatás jövôjérôl,

és hajlandó aktívan tenni is érte.

Helyzetértékelés
Mindhárom szinten – közép- és felsôfokú oktatás, illetve továbbképzés –
új oktatási stratégiára, és annak megvalósítására van szükség.

Amire egészen biztosan NEM számíthatunk:
bármifajta külsô támogatás
Mivel a nyomdaipar makrogazdasági szinten nem számít stratégiai
ágazatnak, az oktatással összefüggô problémákban elsôdlegesen
magunknak kell keresnünk és találnunk megoldásokat. 

Akire kizárólag számíthatunk: saját magunk
Szövetségünk tisztában van a szakember-utánpótlás megoldásának
fontosságával, és messzemenôkig feladatának tekinti, hogy abban aktívan
vegyen részt. Ám egy ilyen horderejû feladatot csak összefogva, együtt
vagyunk képesek megoldani.

Sok a válaszra váró kérdés
Egzakt módon válaszokat kell adnunk a miként, a mit, a kik, a hol és az
ezekhez kapcsolódó kérdések sokaságára, és mindhárom terület
vonatkozásában.

Helyszín:  Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Doberdó utca 6.)

Idôpont: 2016. április 20., 10 óra

A rendezvény ingyenes, de elôzetes regisztrációhoz kötött.

Regisztrálni a következô e-mail címen lehet: fedprint@fedprint.hu

fedprint.hu

A print jövôje 
– a mi jövônk:
OKTATÁS

Kerekasztal-konferencia
Budapest, 2016. április 20.
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Canon – Digitális Könyvnyomtatási Pályázat
Az elôzô évek sikerét folytatva, idén már nyolcadik alkalommal

kerül meghirdetésre a Digitális Könyvnyomtatási Pályázat, amelyet
ezúttal is a Magyar Írószövetség támogat, fôvédnöke pedig Lackfi
János József Attila-díjas költô, író, mûfordító.

Az elmúlt idôszakban több mint hetven mû került a pályázat keretei között már kinyomtatásra, így jelenhettek meg
például Nógrádi Gábor verseskötetei, vagy annak a Valuska Sárának a fantasy regénye, aki a jelentkezésekor még alig
töltötte be a 15. életévét. 

A kezdeményezés azoknak a tehetséges íróknak kíván lehetôséget nyújtani, akiknek szépirodalmi mûve egy
szûkebb réteget céloz, ugyanakkor írásaik megjelenése mégis hiánypótló a hazai irodalmi életben. 

A digitális könyvnyomtatásnak éppen abban rejlik az ereje, hogy kis példányszámú, személyre szabott nyomtatást
tesz lehetôvé, ennek tükrében pedig már a kiadók is bátran „beállhatnak” egy-egy kezdô, vagy szûkebb réteget célzó
író, költô mögé. A legjobbak ezáltal elôtérbe kerülhetnek, és így a kortárs irodalom kedvelôi is rábukkanhatnak egy-
két gyöngyszemre.  

A Magyar Írószövetséggel közösen meghirdetett pályázatra bárki jelentkezhet szépirodalmi alkotásával, fontos
azonban, hogy a szervezôk már olyan kéziratok szerkesztett változatát várják a konyvpalyazat@canon.hu e-mail
címre, amely mellé már egy Magyarországon mûködô könyvkiadó is letette a voksát. 

Idén is maximum 12 tehetséges pályázó kap lehetôséget arra, hogy kötetét a Canon 250–250 példányban
díjmentesen kinyomtassa, a pályázókat csak a kötészet költsége terheli. A gyôztesek már kinyomtatott mûvei a
pályázat keretein belül megtartott „Legszebb Könyv” versenyen is indulnak. 

Az eredményhirdetésre és díjátadásra a júniusban megrendezendô Ünnepi Könyvhéten kerül sor.

▼ Kizárólag könyvkiadókon keresztül lehet jelentkezni
szépirodalmi mûvel.

▼ Egy pályázó csak egy címmel pályázhat.
▼ Pályázatok javasolt beadási határideje a kiadók felé:

2016. április 15.
▼ Betördelt pályázatok leadási határideje a Canon felé:

2016. május 15.
▼ Mûfaji elôírások: szépirodalmi mû – magyar nyelven,

amely nem lehet politikai, továbbá pornográf 
tartalmú, illetve obszcén hangvételû.

▼ Méretbeli megkötés: A5 és A4 közötti méret.
▼ Terjedelem: 100 és 250 oldal között,

maximálisan 500 000 karakter.
▼ A belívek fekete-fehér szöveget és illusztrációt 

tartalmazhatnak.
A borító lehet kemény vagy puha fedeles, illetve
fekete-fehér vagy színes.

▼ Kereskedelmi forgalomban jelenleg is kapható mûvek
nem vehetnek részt a pályázaton.

▼ A könyv impresszumában szerepelnie kell a
következônek: „A mû kiadását az Océ Inkjet technoló-
gia forgalmazója, a Canon Hungária Kft. biztosította, 
a könyv kötészetét a Stanctechnik Kft. végezte, a papírt
az Europapier Budapest Kft. biztosította.”

▼ A belívek és a borítópapír típusa, grammsúlya
egyeztetést követôen kerül kiválasztásra az Europapier
Budapest Kft. aktuális könyvpapír kínálatából.

▼ Az elkészült példányokból 12 darab tiszteletpéldány
díjmentesen a pályázat kiíróját illeti, ezen kívül a 250 
példány könyv magában foglalja az OSZK-nak
elküldésre kerülô 6 darab köteles példányt is.

▼ A nyomtatásra kész verziót és a mintakönyvet a felek
aláírásukkal elfogadják, továbbiakban ez szolgál
referenciaként.

▼ A Stanctechnik Kft. címenként 40 000 Ft + áfa díjazás 
ellenében vállalja a könyv és a borító puhatáblás 
(ragasztókötés) komplett kigyártását, 80 000 Ft + áfa 
díjazás ellenében pedig a keménytáblás kigyártását.

▼ A kész könyvek elszállítása a pályázó feladata,
költsége.

▼ Az ötfôs zsûri tagjait a nyomdaipari szakma, az
Írószövetség és a Canon Hungária Kft. delegálja.

▼ Az elkészült könyveknek kereskedelmi forgalomba
kell kerülniük.

▼ A pályázat kiírói minden változtatás jogát fenntartják,
a kéziratokat nem ôrzik meg, és nem küldik vissza.

Pályázati  fe l tételek
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Nyilván sokan tudják, hogy a
Kiscelli Múzeumban Nyomdák és
újságok Buda-Pesten elnevezéssel
állandó kiállítás mutatja be a fôváros
nyomdászattörténetét. A gyûjtemény
elsô darabját, mégpedig a bécsi C. A.
Dietell által 1712-ben alkotott nyo-
mólapot még Toldy László levéltáros
adományozta 1901-ben, ezt követôen
– a hagyomány szerint – az 1848-as
forradalomban szerepet játszó nyom-
dagép került a múzeumba. A nyom-
dászattörténeti gyûjtemény jelentôs
része azonban 1966-ban érkezett,
amikor a Nyomdaipari Tröszt számos
régi nyomdai eszközt, gépet, felszere-
lési tárgyat adott át a múzeumnak.
Sajnos, ezek eredetét csak kevés
esetben lehet tisztázni… Márpedig
egy múzeum, de fôleg a látogatók
számára nemcsak a tárgy a fontos,
hanem legalább ilyen mértékben az
ahhoz tartozó történet/történelem. 

Nem sokkal késôbb ismét
gyarapodott a gyûjtemény,
nevezetesen az Athenaeum
Nyomda a régi Egyetemi
Nyomda 18. század és 1914
közötti idôkbôl származó
betûkészletét adományozta a
múzeumnak. De vannak emlé-
kek az Elsô Magyar Betûöntö-
débôl és a Zenemûkiadó
Nyomdából is. 2012-ben
pedig a felszámolásra került
Offset Nyomda gazdagította
értékes nyomdászattörténeti
relikviákkal a Kiscelli Múze-
umot. A tavalyi év során újabb
adományozás történt: a lelké-
ben örökkön „kossuthos” ma-
radó Budai László által készít-
tetett Kossuth Nyomda céh-
korsó került a fôvárosi nyom-
daipar ereklyéit ôrzô múzeum-
ba – igaz, a kerámiagyûjte-

ménybe. 
Noha a nyomdászattörténeti gyûj-

temény meghaladja az ezer darabot,
helyhiány miatt jelenleg viszonylag
kevés berendezésnek és eszköznek
jut hely a kiállítói térben.

Ám ezzel együtt több jó hír is van
Buda-Pest nyomdászattörténeti kiállí-
tásával kapcsolatosan, és ígéretesnek
tûnnek a kilátások is! Mint Balla
Lóránd történész-fômuzeológustól
(képünkön) megtudtam – aki egyben
kurátora a Kiscelli Múzeum plakát-,
cégér és mûszaki gyûjteményének –,
a nyomdatörténeti kiállítás igen nép-
szerû program a gyerekek között, és
gyakran fogadnak iskoláscsoportokat.
Természetesen fôleg március 15-e
környékén nagy az érdeklôdés, hi-
szen akkor lehetôség nyílik azon a
Dingler-sajtón kinyomtatni a 12 pon-
tot, illetve a Nemzeti Dalt, amelyen
1848-ban is készült. Ennek apropóján

tervezik, hogy még interaktívabbá
teszik a kiállítást, azaz mindazon
gépeket, amelyek alkalmasak rá,
kvázi üzembe szeretnék helyezni,
azaz mûködés közben bemutatni.
Információink szerint éppen Budai
László közremûködésével a közeli
jövôben felmérik a gépek mûszaki
állapotát, amely alapján kialakulhat a
megvalósítás menete.

A fômuzeológus azt is elmondta,
hogy noha igen jelentôs a nyomdá-
szattörténeti gyûjtemény, és csak a
töredéke fér el a kiállítói térben,
ennek ellenére továbbra is szívesen
fogadnak kifejezetten Budapesthez
köthetô nyomdászattörténeti adomá-
nyokat. Ugyanakkor fontos megje-
gyezni, hogy elsôsorban olyan gépe-
ket, eszközöket, illetve egyéb relik-
viákat tudnak csak befogadni, ame-
lyeknek történeti háttere ismert, és
nem ócskavasakról, lomokról, kaca-
tokról van szó. Arra ugyanis a múze-
umnak nincs sem anyagi, sem egyéb
forrása, hogy ezeket helyreállítsa,
vagy akár a szebb jövô reményében
addig is tárolja… S noha jelenleg
valóban nincs túl nagy hely a nyom-
dászattörténeti emlékek bemutatá-
sára, de – mint megtudtam – e téren
is vannak remények: a Kiscelli Mú-
zeumot is érintik ugyanis a Vár-ne-
gyed fejlesztésével kapcsolatos el-
képzelések, s ez alapján akár növe-
kedhet is a rendelkezésükre álló terü-
let. Ez azonban még nagyon a jövô…

Addig azonban örüljünk annak,
ami van, és becsüljük is meg! Sôt,
akár támogathatjuk is, és nemcsak
nyomdászattörténeti adományokkal
gazdagítva: a Kiscelli Múzeum lehe-
tôséget biztosít arra is, hogy különfé-
le rendezvények, konferenciák, vevô-
találkozók színteréül szolgáljon. ■

Ilona
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Csináld magad – megéri!
HIP-MITSU, az öntapadógyártó

● A hazai piacon teljesen ismeretlen
ez a berendezés, pedig nagyon ígére-
tesnek tûnik… Egyáltalán hogyan
bukkantak rá?
– Nem mi bukkantunk rá, hanem a cég

keresett meg bennünket, hogy van ez az
öntapadó-anyagot gyártó berendezésük,
esetleg lenne-e kedvünk valamifajta
együttmûködéshez. Ez idáig egyébként én
sem hallottam róluk, mindenesetre meg-
beszéltük, hogy találkozunk a Labelex-
pón, és majd meglátjuk, mi lesz. Így in-
dult. Azután az olasz kolléga volt itthon
már partnereket látogatni, és tavaly no-
vember elseje óta a Prosystem Print lett a
cég berendezéseinek hivatalos és kizáró-
lagos képviselete Magyarországon. Maga
a HIP-MITSU az olaszországi Velence
mellett található, 1994 óta mûködik a ra-
gasztástechnika, illetve laminálás terüle-
tén, és világszerte több ezer gépet instal-
lált eddig, egyike a hotmelt ragasztó-elô-
melegítôk és -felhordók legkvalifikáltabb
gyártóinak. Korábban már nagy öntapadós
anyagokat gyártó cégeknek voltak a
beszállítói, ezután  jelentek meg a piacon
ezekkel a nyomdák számára kínált
berendezésekkel.

● Mit szóltak ehhez a korábbi partne-
reik? Hiszen nekik teremtettek konku-
renciát…
– Épp az a lényege, hogy nem! Ezek a

berendezések arra találtattak ki, hogy saját
tervezésû, egyedi öntapadó termékeket
lehessen velük gyártani, olyanokat, amit a
versenytársak nem tudnak lemásolni. A
HIP-MITSU gépek legnagyobb elônye,
hogy szinte bármilyen típusú nyomathor-
dozót átalakítanak öntapadó nyomathor-
dozóvá, ezáltal abszolút új és eredeti

terméket lehet alkotni, amely messzeme-
nôkig lehetôvé teszi a tömegbôl való
kitûnést, azaz komoly versenyelônyt
biztosít felhasználójának. Túl a hordozók
egyediesítésén, további elôny, hogy példá-
ul a hátoldali nyomtatásnál, kiszélesedhet
a képek színgazdasága, árnyaltsága és
mérete. Ez azért lehetséges, mert míg a
hagyományos hátoldalon nyomtatható
anyagok esetében úgy történik a nyomta-
tás, hogy az eleve összeragasztott anyag-
rétegeket szét kell nyitni, megnyomtatni,
majd újra kvázi zárni, addig a HIP-
MITSU segítségével utólag történik a
nyomat hordozóra való ragasztása, tehát
elôtte maga a nyomtatás teljes egészében
hagyományos módon történik, így nincs
benne semmilyen korlát. De ezekkel a
berendezésekkel könnyen gyárthatóak a
hordozó nélküli címkék is: annyi az egész,
hogy a megnyomtatott alapanyagot kell
csak beragasztózni, de utána nem ragaszt-
juk azt rá semmilyen hordozóra.  

További elônyük, hogy lehetôvé vált a
ragasztóréteg pozicionált elhelyezése,
továbbá mennyiségének meghatározása,
azaz csak oda és csak annyi kerül, ahová
és amennyire szükség van. A részleges
ragasztóalkalmazás történhet akár sze-
mélyre szabott ragasztási minta szerint is:
például folyamatos, szaggatott, többvo-
nalas vagy kombinált. A ragasztóval törté-
nô spórolás pedig nem kevés – akár 25–30
százalékos – költségmegtakarítást ered-
ményezhet, hiszen bizonyos ragasztóféle-
ségeknek igencsak borsos az áruk.

A berendezések hotmelt és UV-szára-
dású alkalmazáshoz, és inline, illetve off-
line kivitelben is hozzáférhetôek, az inline
megoldások pedig új, valamint régi nyo-
mógépre egyaránt installálhatók.

● Mekkora beruházást jelentenek ezek
a HIP-MITSU berendezések?
– Az inline változat az olcsóbb: jó

megközelítéssel nagyjából 80–90 ezer
euróból kihozható. Az offline megoldá-
sok drágábbak, nagyjából 200 ezer euró
körül mozog az áruk, viszont több –
mondhatni: akármennyi – nyomógépet is
ki tudnak szolgálni.

● Milyen volt a nemzetközi fogadtatása
ezeknek a berendezéseknek?
– A világ mintegy 38 országában több

mint 2000 ilyen berendezés mûködik már!

● És mi a helyzet a hazai piacon?
– Érdeklôdés van, mostanában ülünk le

a partnerekkel beszélgetni a részletekrôl.
És – mint tudjuk – az ördög…

● Nem gondoltak arra, hogy jó lenne
egy bemutatódarab? Mûködés közben,
a gyakorlatban látni egy berendezést,
erôsebb érv minden ékes szónál vagy
prospektusmutogatásnál…
– Már szóba került a dolog… Ugyan-

akkor a HIP-MITSU rendelkezik egy
olyan Kompetencia Központtal, ahol a
különféle alkalmazások fejlesztésében,
tesztelésében segítik ügyfeleiket, készség-
gel és ingyenesen mutatják be bárki
számára rendszereiket, megoldásaikat.

● Azért kell hozzá némi kreativitás és
proaktív termékfejlesztés is, hogy
tudatosodjanak a piacban az elônyei…
– Az nem árt, sôt, napjainkban elenged-

hetetlen is… ■
Ilona

Ahogy a Flexószimpózium kapcsán beszámoltunk róla, a hazai piacon
ez idáig még ismeretlen berendezést mutatott be az olasz HIP-MITSU cég,
mégpedig olyan berendezést, amellyel a címke-, illetve a grafikai ipar saját
maga tud öntapadós hordozókat elôállítani. A céget itthon a Prosystem Print
képviseli: tavaly novemberben született az errôl szóló megállapodás. S noha
elôzô (310.) számunkban röviden beszámoltunk már errôl a berendezésrôl,
úgy gondoltuk, érdemes lenne kicsit alaposabban is körbejárni a témát.
Ifjabb Schuck Istvánnal beszélgettem.
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Csomagolóanyag-gyártó nyomdánk
megoldotta a webes ügyfélkommuni-
kációt és jóváhagyási folyamatokat,
ezzel bebiztosította, hogy az LM Rt.
továbbra is nála rendelje anyagainak
gyártását. Sôt úgy tûnik, az ügyfél-
akvizíciók is egyre sikeresebbek, a
megrendelések száma folyamatosan
nô. A grafikai elôkészítô részleg ter-
helése ezzel egyidejûleg a példányszá-
mok csökkenése és a munkák számá-
nak drasztikus növekedése folytán
hatványozottan növekszik, s mára ez
szûk keresztmetszetté kezdett válni.

Szembesültünk az örök dilemmával,
hogy mikor is kell a dolgozói létszá-
mot növelnünk a gyártás-elôkészítés
területén? Hogyan fogjuk lekezelni a
csúcsterhelésû idôszakokat, és a
„lyukasabb” hónapokban mivel tudjuk
foglalkoztatni az idôszakosan feles-
leges munkaerôt? 

Említésre méltó az a tény is, hogy a
megrendelôk, illetve az általuk megbí-
zott kreatív stúdiók grafikai állomá-
nyai a nap 24 órájában érkeznek,
többnyire késô délutántól hajnalig –
hiába, a tervezôk többnyire mûvész-
lelkek, nem reggel 7 és délután 5 kö-
zött alkotnak… Sajnos, a designerek
gyönyörû tervei azonban nem mindig
felelnek meg a nyomdai gyárthatóság
követelményeinek, ezért a gyártás-elô-
készítésen folyamatosan ellenôrizni
kell a bejövô anyagokat, egyeztetni
kell a kreatív grafikusokkal a hiányzó
fontokról, a képfelbontásokról, egyes
elemek nyomtathatóságáról, színekrôl
stb. De mikor érjük el ôket? Talán
indítsunk egy éjszakai mûszakot?

A helyzet szinte megoldhatatlannak
tûnik! A feladat, amit el kell látni,
valójában nem túl bonyolult, csak
nagyon változó mennyiségû, idôben
pedig nehezen kezelhetô. Ha a délutá-
ni mûszak leellenôriz egy anyagot,

észrevételeit elküldi a megrendelônek,
a válasz és a javítás valószínûleg csak
a délelôttösökhöz fut be – akik vagy
újra nekiveselkednek ugyanannak a
munkának, vagy megvárják a délutá-
nosokat –, de akkor egy teljes napot
csúszunk az átfutásban.

Az optimális megoldás valamilyen
intelligens robot lenne, „aki” ezeket a
standardizált feladatokat azonnal
elvégzi, azonnal küld visszajelzést a
megrendelônek vagy a kreatív grafi-
kusnak, aki így azon melegében el
tudja végezni a kért módosításokat, és
újra küldheti az anyagot. Megspórol-
hatnánk vele az új emberek felvételét,
gyorsabb visszajelzést tudnánk külde-
ni az ügyfeleinknek, és csökkenthet-
nénk az átfutási idôt, lekezelhetnénk a
dömpingidôszakokat is. 

Van egyáltalán ilyen robot?
Szerencsére van! A lehetôség a

jelenlegi számítógépes rendszerek és
kommunikációs eszközök mellett
természetesen adott, az igazi kérdés a
„robot” betanítása, felprogramozása a
fentiekben leírt feladatokra. Ez azon-
ban nem is olyan bonyolult: az operá-
torok is PDF-ellenôrzô programot
használnak, a nyomdának, a gyártás-
elôkészítésnek megfelelôen kialakított
ellenôrzô profilokkal. Az adott grafika
ellenôrzése során megkapnak egy
riportot, amely – je-
lentôségüknek meg-
felelôen súlyozva –
tartalmazza a figyel-
meztetéseket és a
hibákat. Ebbôl kell
kinyernie az operá-
tornak azt az infor-
mációt, amelyet az
anyag beküldôje
számára visszaküld
egy e-mailben, vagy
amennyiben a bekül-

dött grafika átmegy a szûrôn, el kell
küldenie további feldolgozásra –
nyomdai jelek elhelyezésére, layout
készítésére stb. 

Mindezek a folyamatok tökéletesen
programozhatóak egy workflow rend-
szerben, beleértve az elôre meghatá-
rozott profilok alapján végzendô
ellenôrzést, a riportkészítést, e-mail-
visszajelzést, továbbítást a gyártás-
elôkészítés irányába.

Ennyire egyszerûen meg lehetne
takarítani egy-két új dolgozó felvéte-
lét, elfelejteni az anyagfogadás miatti
esetleges plusz mûszakot, s közben
mégis azonnal, a nap 24 órájában
biztosítani a megrendelôknek az
anyagfogadást, ellenôrzést és vissza-
jelzést? Majdnem. Csak azt nem
szabad elfelejteni, hogy a robotot
egyszer fel kell programozni – a mi
nyomdánknak, a mi bejáratott
folyamatainknak megfelelôen, és erre
egyszer az idôt és energiát rá kell
szánni! Ez is komoly feladat – de csak
egyszer!

Némi osztás-szorzás,
egy rövid megtérülés-
számítás eredménye: a
nyomda menedzsmentje
elkezdett munkafolya-
mat-vezérlô rendszerben
gondolkodni… (folyt.
köv.) ■

Ratkovics Péter

Csomagolunk (II1.) – Fejlôdünk, bôvítünk…
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Az alapos felkészülés és a hatékony megtérülés érdekében elôzetes tájékoztatót szervezünk a drupa legnagyobb
kiállítóitól, illetve a hazai képviseleteik közremûködésével. Ha elôre tudom, mit érdemes megnézni, azt hol találom,
esetleg kivel és mikor tudok személyesen is találkozni, akkor a szûkös idôt sokkal hatékonyabban lehet kihasználni.
➧ Alig egy hónappal a nyitás elôtt már általában véget ér az elôzetes hírzárlat, nyilvánossá válik, mivel készülnek 
a kiállítók, hol és milyen lesz a standjuk, mit lehet mûködés közben is megtekinteni…
➧ A magyar drupa látogatók „jellemzô napirendje”, hogy a drupa-tanyán elfogyasztott kávéval indítanak. Ahogy egy
kolléga fogalmazott: valóságos falugyûlés, ahol a kávét még ízletesebbé teszi az információcsere.

E két fontos tételt elegyítve, szeretnénk mindenkinek megkönnyíteni az elôzetes és megbízható tájékozódást.
A program reggel 10 órakor indul a vásár hazai képviseletét ellátó BD-Expo részletes tájékoztatójával, minden
aktuális és hasznos tudnivalóval. Majd a nagy technológiai egységek szerint csoportosítva hangzanak el bemutatko-
zások  a fontos drupa-kiállítók, illetve hazai képviseleteik részérôl. Mindezt megszakítva 1–1 kávészünettel és egy
kellemes ebéddel.

A részletes program a honlapunkon (www.pnyme.hu) megtalálható.

Továbbra is számítunk adóforintjaikra! Kérjük, adóbevallásában rendelkezzen errôl, 
és egyesületünket jelölje meg kedvezményezettként! 

Adószámunk: 19815929-2-41
Ezzel nem ismeretlen hátterû zavaros ügyekhez, hanem a szakmai közvélemény elôtt zajló, 

jól átlátható, a szakmáink javát szolgáló nyilvános tevékenységhez adják támogatásukat!

1 %

drupa aktuális 
drupa village – „Falugyûlés”

MMiiéérrtt ,,   mmiitt ,,   hhooll ,,
mmiikkoorr  ééss   kkiivveell??

2016. április 28.,
Gastland M1 konferenciahotel

Print Média Klub
2016. április 21., csütörtök

Budapest, az egyesület tanácsterme
Folytatjuk az egyesület életében évtizedeken át
meghatározó szakmai körök klubnapjait.

Most a  következô témék kerülnek napirendre:
Aktuális tények, trendek és tervek Európa papír- és 
nyomdaiparáról – avagy: papír-nagykereskedôi straté-
giák a konszolidálódó piacon (Papírfogyasztás, válasz 
a zsugorodó piacra, a csomagolás helyzete, a papíripar
túlélési gyakorlata, mit tegyen a magyar nyomdász?)

A Print Média Klub elôadója és moderátora:
Burger László

Felkért hozzászólások témái:
➧ nagyvállalati megújulás, átállás a kapitalizmusra
➧ kiadói válasz a rendszerváltás idején
➧ mit lát a szaksajtó
➧ az eltûnt magyar papíripar nyomában

Tervezett program: 
13.30–14.30: gyülekezés, kávé/tea/kakaó… 
14.30-tól kb. 15.30-ig: elôadás, majd a hallottak
megvitatása és kötetlen beszélgetések

A klub minden tagunk, vele érkezô szakmabéli
barátaik és szimpatizánsaink elôtt nyitva áll!

A részvétel ingyenes, de lehetôleg kérünk egy elôzetes
regisztrációt praktikusan a pnyme.hu honlapon!

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
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Gyermekétkeztetés
Hallom, hogy a gyermekétkeztetést is államosítani akarják,

mert ugye a vállalkozások nem eléggé elítélhetô módon profitorien-
táltak, azaz: vagy kilopják a húst a gyermekek tányérjából, vagy
megdrágítják az iskolai étkeztetést. Nem úgy, mint az államosított
és immár nemzeti gyermekélelmezési nonprofit formáció, amely
vagy nagyon olcsó lesz, vagy nagyon meg fogja hizlalni unokáinkat
és gyermekeinket. Ha nagy lesz a nem létezô nyereség, akkor kerül
még tíz deka hús a pörköltbe, amikor viszont a meghirdetett
céloknak megfelelôen, mondjuk nonprofit lesz, akkor a tulajdonos
pótolja a húsdeficitet, és ugyanannyi húst kapnak, mintha mégis
nyereséges lenne. Erre van is példa: a Gyógyszerkassza vagy akár
az MNB is így mûködik. De ácsi! Hogy is jön ez ide?

Nézem a megmaradt nyomdagépgyárakat. Egynek van csak
megszemélyesíthetô tulajdonosa. Tudjátok, aki úgy a szemével
hizlalja a jószágot. Férfiasságát nem kiszállított nyomómûvekben és
árbevételben méri. Nem fogjátok elhinni, nála nincs fekete nulla és
már csak alig nulla, és úgy tûnik, mínusz nullát sem tervez, de
nyereség és cash flow az van, és elég vastag osztalék neki, ja, meg
juttatások a megmaradt alkalmazottaknak. És nézzük a verseny-
társakat! A nagyobbak is részvénytársasági, azaz számomra kvázi
állami formában mûködve azért messze más mutatókkal büszkél-
kednek. 

Más. Nézem az ország számait. A gazdaság elkezdett kifehéred-
ni, hála az online pénztárgépeknek és egyéb adminisztratív intézke-
déseknek. Csak legyen, aki követni tudja, és olyan is, aki mindent
beüt. Nézzük a neuralgikus árukat: a tejet, a lisztet és a cukrot.
Hacsak a láncok és a támogatott kis üzletek nem a bevezetésben
érintett nonprofit céloknak szeretnének megfelelni, akkor nem
folynának élet-halál harcok a kiválóan megutaztatható áruk árazá-
sának területén. Hogy jön ez megintcsak ide? Emlékeztek az öt-hat
évvel ezelôtti helyzetre? Senki sem akart Kelet-Közép-Európában a
hazai leányvállalattól gépet venni, mert az EU-n belüli körbeszám-
lázás során valahol kiütötték egymást az áfa, úgyhogy végül sehol
sem lett befizetve. Nem is olyan régen vezette be az EU ismét, hogy
az áfa a célországban fizetendô.

Olvasom, hogy a papír ára szükség- és sorsszerûen ismét
emelkedni fog. Ami, ha kifizetik az anyagot, elméletileg lelassíthat-
ja a további áresést. Lassan a hazánkba irányuló EU-s források is
meglobbizhatatlanul kiszáradnak. Ha a bankok pénzhez jutnak,
lehet még „ingyen hitel”, de mi lesz a versenyt erôsen torzító
„ingyen pénz” nélkül? 

És deus ex machina, amikor már tényleg nem tudtam egy
gondolatot sem kifacsarni a taszterbôl, hallom, hogy az állami
tulajdonú gázszolgáltató jutalékát megemelik annak szellemében,
hogy a jó gazda szeme hizlalja a jószágot. Fôleg úgy, hogy az
egyébként is olcsóbb földgáz ára nem változik. Illetve, egy elkülö-
nített számlán fogják kezelni, hogy legyen akkor is, amikor nem
lesz. Értitek, nem? De most tipli! ■

Spartvis

Közinfoinfo
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Végletek nélkül, elfogadóan 
Hermann Tibor

● Igazán „jól tartja magát”: nem
látszanak az évek.
– Érezni viszont érzem! Az ember

azért „elhasználódik”… Hál’ istennek
egészséges vagyok, de tudomásul kell
vennem, hogy egész más voltam hatvan-,
ötven- vagy éppen negyvenévesen.

● Van nosztalgiája?
– Nincs: mindenkor megéltem azt,

amit adott koromban elém hozott az élet.
Ámbár, ez rendszerint abban merült ki,
hogy dolgoztam, elôtte meg hosszú
éveken keresztül tanultam és dolgoztam.

● Semmi lazaság…?
– Nem igen. Úgy alakult, hogy nem

maradt idôm rá, ugyanis az általános
iskolában egyáltalán nem voltam valami
jó tanuló, és így a gimnáziumi
továbbtanulás szóba sem jöhetett, ezért
szerszámkészítônek mentem. Azután
még a szakmunkásképzés elején
rájöttem, hogy ennél azért többet akarok.
Így már a középiskolában összeszedtem
magam, és jó tanuló lettem, majd estin
elvégeztem a technikumot, ráadásul
kitûnô eredménnyel. Késôbb
jelentkeztem a Bánki Donát Gépipari
Mûszaki Fôiskolára, ahol gépgyártás-
technológus üzemmérnökként végeztem.
Az elsô munkahelyemen alapvetôen az
volt a feladatom, hogy a bôrfeldolgozó
ipar – például kesztyû-, illetve cipôfel-
sôrész-gyártás – számára különféle

célgépeket, kivágó-
eszközöket tervezzek.
Szóval, jó hosszú ideig
tartott – majd’ 34 éves koromig – a
tanuló idôszakom, és ez alatt jószerint
végig dolgoztam is: nem maradt sem
idôm, sem energiám az úgynevezett nagy
bulizásokra. Korán – 22 éves koromban –
meg is nôsültem, de nem ezért, hanem
egyébként sem volt rám jellemzô, nem
volt az irányban semmilyen késztetésem,
hogy „nagybetûs életet” éljek… Sokkal
többre értékelek egy jó baráti társaságot,
és nekem van is ilyen. Többségükkel
gyerekkorunk óta tartjuk a kapcsolatot,
függetlenül attól, hogy kit, milyen
irányba sodort az élet, vagy éppen kinek,
milyen politikai nézetei vannak…

● Apropó, gyermekkor… 
– ‘45-ben születtem, de Ausztriában,

és soha nem ismertem az édesapámat,
aki egyébként szerb nemzetiségû volt. Az
édesanyám magyar, és ezért is döntött
úgy, hogy visszajön Magyarországra,
majd nem sokkal késôbb férjhez ment az
apámhoz. Az ô neve volt egyébként
Hermann, és hároméves koromtól nevelt,
és vált egyúttal életem legmeghatározóbb
szereplôjévé. Úgy szeretett, és olyan
felelôsségteljes volt velem szemben,
amely alapjaiban határozta meg az
élethez való hozzáállásomat. Ô nem
egyszerûen a nevelôapám, a gyámom
volt, hanem a szó mély értelmében apám

és egyben mentorom. Ô volt az, aki
példaképül szolgált, és ô volt az, aki
„embert faragott” belôlem. Szeretô
anyám és nagyanyám nem biztos, hogy
bírtak volna velem… Apám személyi-
ségébôl fakadó iránymutatása nélkül
egészen biztos, hogy nem így alakul az
életem.

● Hogyan keveredett a nyomda-
iparba?
– Tulajdonképpen a bôripari kivágó

gépekbôl jött az ötlet, hogy lehetne
papírhoz, kartonhoz is ilyen gépeket,
illetve a hozzá szükséges fába épített
késeket gyártani. Majd felvetôdött az is,
hogy mi lenne, ha mi magunk kezdenénk
el ezeken a gépeken dolgozni. A korszak
„szokása” szerint elôször gmk-t hoztunk
létre, és így vállaltunk külsô munkákat,
majd a rendszerváltás környékén
alapítottam meg akkor még betéti
társaságként a saját cégemet. Pici cég
volt: csak ketten dolgoztunk, de ahogy
egyre több lett a munkánk, úgy növeke-
dett a vállalkozás is, embereket vettünk
fel, nagyobb mûhelybe költöztünk. 

Azután még nagyobb léptékben fejlôd-
tünk. Egyrészt az igények mennyiségi és
minôségi növekedése miatt muszáj is
volt, másrészt jómagam mindig is
szerettem egy kicsit a piac elôtt járva
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Hermann Tibor szintén azok közé a
nyomdászok közé tartozik, akik nem
nyomdászok… Igaz, tulajdonképpen nem is az,
hiszen független kötészetként ismert cége, a
Stanctechnik „csak” bedolgozik a
nyomdáknak. Eredeti végzettségét tekintve
gépipari üzemmérnök, ámbár gyermekkorában
leginkább a zenéhez, az énekléshez vonzódott –
s vonzódik ma is – annak ellenére, hogy saját
bevallása szerint se hangja, se hallása…
Noha egyáltalán nem látszik rajta, tavaly
töltötte be hetvenedik életévét. 
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kitalálni, hogy mire lesz szükség, és
proaktív módon fejleszteni abba az
irányba. Ez volt életem egyik legnagy-
szerûbb idôszaka, és eltartott egészen
2008 végéig! Nagyon élveztem a cégépí-
téssel járó feladatokat: jártam a világot,
különbözô nyomdákat és kötészeteket
látogattam, pörgött az agyam, hogy mi
mindent és hogyan lehetne megvalósítani
a hazai piacon. És sok mindent meg is
valósítottam. De részben a válság,
részben a „klasszikus” nyomdaipari piac
változása, átalakulása sok mindent
felülírt…

● Másként csinálná…?
– Nem gondolom: akkor és ott az volt

a helyes irány, amerre léptem. Az viszont
igaz, hogy olykor kényszer volt magát a
lépést megtenni… A digitális technológia
nyomdaiparban történô megjelenését
pedig szerencsésen integráltuk a tevé-
kenységeink közé, és ezzel – azt gondo-
lom – megteremtettük a Stanctechnik
jövôjének alapjait is. Hiába rendelkezünk
igen komoly gépparkkal és kapacitások-
kal a hagyományos könyvkötészet terén,
tudomásul kellett venni, hogy a digitális
technológia a nyomdaiparban is egyre
inkább elôretör. S noha még sokáig – és
egy bizonyos mennyiségig mindig is –
szükség lesz a nagy kapacitású kötészeti
gépekre, a fejlesztés célkeresztjében már
nem ez a szegmens van…

● Némi szomorúság bujkál a hangjá-
ban…
– Meglehet, hiszen életem hosszú és

jelentôs idôszaka kötôdik ahhoz, hogy
felépítettem a Stanctechniket, mint
hagyományos kötészetet. Ugyanakkor a
digitális üzemünk kialakításában, fejlesz-
tésében szintén nagyon sok örömöt lelek:
jár megint az agyam, figyelem a fejlesz-
téseket, nézem, mivel lehetne még
erôsíteni ezt a „lábunkat” is. És az is
tény, hogy az általunk nyújtott digitális
nyomdaipari szolgáltatásnak – egyebek
mellett – egyik hallatlan nagy elônye,
hogy mögötte ott van egy klasszikus
kötészeti tudás, és egy igen komoly
géppark. 

● Az pedig – gondolom – külön meg-
nyugvást jelent, hogy családon belül
van, aki tovább viszi a céget, legalább-
is az „új lábat”…
– Niki lányom részérôl egy bölcs és

átgondolt döntés volt, hogy vállalkozott a
Stanctechnik digitális könyvgyártással
foglalkozó részlegének vezetésére. S
panaszra igazán nincs okom: nagyon
tisztességesen végzi a feladatát. Már ez
alatt az alig négy év alatt, amióta egyál-
talán foglalkozunk digitális könyvgyár-
tással, komoly eredményeket ért el, és
biztatóak a kilátások is. Viszont még
családalapítás elôtt áll, és ki tudja,
hogyan alakul az élete, ha – mondjuk –
lesz egy kisbabája… S mivel ô az egyet-
len gyermekem, azért ilyen formán
vannak, lehetnek nyitott kérdések…
Majd meglátjuk.

● Térjünk vissza önre! Van valamilyen
hobbija? 
– Gyerekkorom óta teniszezek, és volt

egy idôszak, amikor versenyszerûen
ûztem ezt a sportot. Ezen kívül – noha
egy nagyon vékony, alacsony kisfiú
voltam, nem igazán hokis alkat – több
évig jégkorongoztam még az általános
iskolában. Ebbôl a korcsolyázás, mint
kedvtelés, késôbbre is megmaradt.
Mostanában azonban – több-kevesebb
rendszerességgel – már csak teniszem.

Egy ideje pedig elkezdtem fôzni, de
csak kottából, azaz recept alapján: ha
látok például egy fôzôs mûsorban valami
olyan különleges ételt, ami megtetszik,
akkor azt igen nagy kedvvel el is készí-
tem, és – állítólag – jól!

Amihez pedig egész életemben von-
zódtam, az a zene, az ének. Emlékszem,
az iskolában minden gyerek utálta, ha
karénekre kellett járnia, én meg annyira
szerettem énekelni, hogy belógtam
ezekre a foglalkozásokra. Ám csak az
elsô hangok kiadásáig jutottam el, mert
olyan hamisan énekeltem, hogy abban a
pillanatban kiszúrt az énektanárnô, és
zavart el az énekkarból… De nem elég,
hogy hangom nem volt, hallásom sincs:
képtelen vagyok felismerni a fals
hangokat. Ettôl függetlenül, a zene iránti
szeretetem megmaradt. 

● Utazás?
– Szeretek, pontosabban

szerettem utazni: sok helyen
megfordultam a világban, hol
szakmai út keretében, hol
magánemberként. De ma már
nincs bennem semmilyen
vágy, hogy külföldre utazzak.

● Egyáltalán lenne rá
ideje?
– Ma már egyre több: egy

ideje úgy alakítom az életemet, hogy
minél több szabadidôm legyen. Legszí-
vesebben egyébként Siófokon tartózko-
dom, ahol van egy kis lakásom, és persze
csend, nyugalom: kirándulunk, nagyokat
sétálok, sétálunk a párommal, aki
egyébként a lányom édesanyja. Lejönnek
a gyerekek – neki két nagyfia is van –,
beszélgetünk. Vannak barátaim ott, akik-
kel szívesen töltjük az idôt. Ezért aztán
minden hónap utolsó keddjén – évszaktól
függetlenül – beülök a kocsimba, irány a
Balaton, s lent maradok jó pár napig! Az
maga a megnyugvás.

● Elfáradt…?
– Nem is elfáradtam, hanem egy kicsit

elég volt. Különösen az utóbbi 6–8 év
nagyon sok erôt vett ki belôlem… 

Nagyon átalakult a nyomdaipar (is), és
most nemcsak a válság okozta
nehézségekre gondolok, bár abból is
akadt nem kevés. Megváltozott és nem jó
irányba például az egyes cégek közötti
kollegalitás, az alkalmazottak lojalitása,
egyáltalán az emberek közötti viszony…
Nyilván közrejátszik a korom is, hogy
így érzem, de – szerintem – sokkal
kíméletlenebb és önzôbb lett a világ.
Sokkal kevésbé vannak tekintettel
egymásra az emberek, sokkal kevésbé
tudják elfogadni a sajátjuktól eltérô
meglátásokat és véleményeket, sokkal
szélsôségesebbek a megnyilvánulások.
És ez engem nagyon zavar. Mennyivel
jobb lehetne az élet, ha végletek nélkül,
több elfogadással fordulnánk egymás és
persze a világ dolgai felé… ■
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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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te 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

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

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

2222

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

Bármilyen méretû, évjára-
tú, felszereltségû használt
nyomdagép közvetítô ke-
reskedelme 13 500 partner-
rel világszerte! 

Naponta frissülô
adatbázis!

SZÉPIMPEX BT .
Széphegyi Pál
nyomdamérnök

2481 Velence, Fô u. 72.
Tel.: 06 20 9 72 82 76

e-mail:
szephegyipal@t-online.hu
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