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Az Európai Papírgyártók Szövetsége, a CEPI, a kerülõ határozatával, az élelmiszerrel érintkezõ cso-
szokásos november végi Európai Papírhét (European magolóanyagok vonatkozásában. Fel kívánja készíte-
Paper Week 2002) eseménysorozatának keretébe il- ni az érdekelteket az új követelményekre.
lesztve szervezte meg az Élelmiszercsomagolási Sze- Az elõadások rövidek, és nem mennek bele a 
mináriumot (Food Packaging Seminar) mindazok szá- részletekbe.
mára, akik érdekeltek az élelmiszercsomagoló-anya- Az elõadók a CEPI, a FEFCO, a Reno Medici, a 
gok gyártásában, kereskedelmében. Az eseményt az Meyr-Melnhof, a St Regis Paper, a Pro Carton, a 
ipari „bennfentesek” számára rendezik, valamennyi Smurfit Worldwide R+D, az M-Real, az SCA Packaging 
elõadó a papír- és kartongyártó cégek munkatársa. munkatársai.

A szeminárium célja az, hogy információt adjon az Az esemény helyszíne a brüsszeli Hilton Hotel.
élelmiszercsomagolás valamennyi aspektusáról, a tör-

További információk a Papíripari Kutatóintézetben vénykezéstõl a biológiailag biztonságos papír terme-
(tel: 277-3750) kaphatók.léséig és az analízisig. Meg kívánja ismertetni az ér-

deklõdõket az Európa Tanács hamarosan elfogadásra P.É.

Élelmiszercsomagolási
szeminárium

Brüsszelben
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Flexósok találkoztak Nyíregyházán

Nyíregyháza belvárosában a patinás Korona Hotel papír- és csomagolóanyag-gyártással foglalkozó válla-
adott otthont a Papír- és Nyomdaipari Mûszaki Egye- lata és egyben a közép-kelet-európai régió egyik leg-
sület idei elsõ nagyszabású szimpóziumnak. A szer- nagyobb papír alapú csomagolóeszköz-gyártója.
vezõk igencsak kitettek magukért, hiszen a február 28- A nyíregyházi gyáregység több mint harminc éve 
án és március 1 jén megrendezésre került flexós napok mûködik, kezdetben a Papíripari Vállalat, majd 1990 ó-
közel 150 érdeklõdõt vonzottak. ta a Dunapack Rt. tulajdonában. A gyár alapítása óta 

„A szakma lényege, hogy nyitották legyünk egy- hullámlemezeket, valamint ezekbõl készült dobozokat 
más felé” – ezzel a gondolattal fogadta látogatóit gyárt. Emellett széles kínálatot biztosít papírzsákokból 
Miklóssy István az egyik házigazda cég, a Nypa-Plexo és zacskókból is. 1991-tõl kordfüles és fületlen papír 
Kft. ügyvezetõ igazgatója. E nyitottságot igazolandó, reklámtáskákat is gyártanak, amivel környezetkímélõ 
rövid de érdekes sétán ismerkedhettek meg a résztve- alternatívákat kínálnák a bevásárlótáskák piacán. És 
võk a régió vezetõ kliségyártó és szolgáltató üzemével. hogy mindez hogyan kapcsolódik jelen szimpózium-
A cég fõ profilja a csomagolóanyagot gyártó gépeken hoz? Valamennyi termék – zsák, zacskó, reklámtáska 
használatos fotopolimer nyomóformák elõállítása te- – mérettartománytól függõen 1-4 színnel itt kerül meg-
kercsnyomó, in-line és íves rotációs gépekhez. Szol- nyomtatásra flexografikus eljárással.
gáltatásai közé tartozik továbbá a megrendelõk nyo- Az elsõ nap délutánján megtartott szakmai elõadá-
mógépeinek állapotvizsgálata, tesztelése is. Kíván- sokat megnyitandó, Teszár Jenõ a Flexikon címû szak-
ságra nyomáspróbát is elvégeznek, mely alapján taná- lap fõszerkesztõje a hazai flexonyomtatásról igyeke-
csadással is szolgálnak a nyomtatási lehetõségekrõl. zett egyfajta helyzetképet adni. Az elõadásból minden-

A szimpózium másik házigazdája a Nypa fõszom- ki számára világossá vált, hogy „helyzet” van, de hogy 
szédságában található Dunapack Rt. Nyíregyházi pontosan milyen is, azt nehéz lenne leírni. Teszár úr pe-
Gyára volt. A résztvevõk többsége számára rendkívüli dig igazán utánajárt a dolognak, de mint megállapítot-
élményt nyújtott egy ilyen hatalmas gyár megtekintése ta, még a statisztikákból sem hámozható ki, hány flex-
Amint Erdei Bálint a nyíregyházi Dunapack Rt. terme- ós cég, szakember van Magyarországon, milyen igé-
lési és mûszaki igazgatója délutáni elõadásában el- nyek jelennek meg e területen és mennyit termelnek. 
mondta, a Dunapack Rt. Magyarország legnagyobb Maguk a hozzáférhetõ adatok sem megbízhatóak, 
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nem lehet tudni, mihez viszonyítva ennyi az annyi. Az számos új kapcsolat is született.Tánc helyett többen in-
viszont biztos, hogy a Flexikon 500 flexónyomó üzem- kább a szakmai eszmecserét, újabb üzletek szerzését 
be, 300 beszállító kereskedõ céghez jut el, így azt közel részesítették elõnyben.
2000 flexós szakember olvassa. A második nap ismét Teszár Jenõ elõadásával kez-

A jelenre és a jövõre egyaránt kitérve megtud- dõdött, melyben mûszaki oldalról közelítette meg a ha-
hattuk: Magyarország az elmúlt tíz év alatt az akkor ele- zai flexóipar helyzetét.Mûszaki vonatkozásban sem le-
nyészõ, szinthez képest nagyot lépett elõre a flexó- hetett mást mondani, minthogy nincs pontos kép arról, 
nyomtatás terén. Ez és a nyugati példák is indokolnák, mennyi gép és milyen technikai színvonal jellemzõ a 
hogy szervezett keretekbe tömörüljön a flexóipar. A magyar flexóiparban. Teszár Jenõ ennek ellenére kon-
mennyiségi változás olyan nagyságrendet ért el, mely krétumokkal is tudott szolgálni: a számítógépes képfel-
már átlép egyfajta minõségi változásba. A közelgõ un- dolgozás terén csodás fejlõdés ment végbe. Tökéle-
iós csatlakozás azonban a flexóipart érintve a környe- sedtek a programok, megjelent a digitális Workflow, a 
zetvédelem, a pénzügyi rendszer, az oktatás – és még flexós rácsfelbontás pedig ma mársemmivel sem kü-
folytathatjuk a sort – terén az elõadó szerint bajokat fog lönbözik az ofszetétõl. A raszterhengerek terén is meg-
hozni. Épp ezért beszélgetésekre, egyeztetésekre és mutatkozik a fejlõdés, melynek köszönhetõen például 
természetesen tettre sarkallja a flexósokat Teszár Jenõ. finomabb, 1%-os pontot is lehet nyomtatni flexógépen. 

A beszállítók elõadásainak sorát a Rotollex AG Folytathatjuk még a sort az újabb mûszaki megoldá-
sokkal, termékekkel, ahol folyamatos fejlõdés figyelhe-képviseletében Georg Freundorfer kezdte. A flexó és 
tõ meg. Csupán termékcentrikus gépesítés, festék-mélynyomófestékeket, valamint a csomagolóanyag-
gyártás.ipar számára lakkokat gyártó cég képviselõje a vizes 

A második napon a szakmai elõadások mellett az bázisú festékek illetve lakkok és az oldószeres festé-
kek közötti különbségekrõl, az elõnyökrõl és hátrá- érdeklõdõk a nyíregyházi START Nyírségi Nyomdát 
nyokról szólt. Pezsgõvel vendégelte meg a résztve- is megtekintették, Balogh Zoltán vezérigazgató ide-
võket a 200 éves fennállását idén ünneplõ DuPont cég genvezetése mellett.
magyarországi képviselõje, az Integrált Kft. Megismer- Akik pedig az elõadásokat választották, a Repro 
hettük, hogyan is jutott el az 1802-ben még lõporgyár- Busek Hungária Kft. invitálására részt vehettek a 
tással foglalkozó cég többek között a nyomdaipari digitális és analóg módon készült nyomólemezek ösz-
termékek elõállításig. Természetesen kiemelten foglal- szehasonlításán, valamint a Hoffmann Kft. által forgal-
kozott az elõadó a flexónyomtatás terén kínált DuPont mazott BASF nyomólemezek bemutatása jelentett 
termékekkel, mint például a „Cyrel” családba tartozó szakmai ínyencséget.
flexónyomólemezekkel. A szimpózium másnapján a Apropó ínyencség! A szakmai éhséget a két nap 
Cyrel-Past technológia mélységeibe is beáshatta ma- volt akinek csíllapította, másoknak épp gerjesztette. A 
gát a hallgatóság. további rendezvényen számos kérdés került felvetés-

A kávészünetet követõen rövid, de annál több be- re, melyek megválaszolásra vártak. Akár további szim-
szállítói bemutatkozásra került sor. Kuminka József le- póziumokon, akár egyéb szervezeti formákban, ren-
vezetõ elnök szigorúan betartatta az elõadókkal a ren- dezvényeken. A feladatok itt sorakoznak elõttünk – 
delkezésre álló idõkeretet, igaz voltak akik igencsak rö- nincs más hátra, a napi munka mellett talán érdemes 
vidre fogták prezentációjukat. és hasznos lenne többet találkozni.

A felhasználók, nyomdai képviselõk biztosak lehet-
tek abban, hogy maradnak festék nélkül. Több festék-
beszállító is bemutatta kínálatát, az árú mellé kínálta 
szolgáltatását. Ott volt a Sun Chemical, a Michael 
Huber, az Intergraf, a JKM Pronat és a Druckfarben 
Schütte.

A flexónyomtatáshoz szükséges segédanyagok 
forgalmazói és szaktanácsadói közül a Flexo-Fox Kft. 
valamint a Hoffmann Kft.vezette be a hallgatóságot 
ter-mékeik világába.

Természetesen nem hiányozhattak a gépbeszál-
lítók sem. A szemléletes elõadások, valamint a szóróa-
nyagok segítségével minden résztvevõ megismerhette 
a Henn Grafo Hungary Kft. által kínált Edale típusú, a 
Prosystem-Print Kft. forgalmazta KDO, valamint a 
Stepan Kft. Nilpefer típusú keskenypályás, illetve cim-
kenyomtató flexógépeit, a cégekkel kapcsolatos új-
donságokat.

A kimerítõ nap végén a Korona Hotel éttermében 
élõzenés vacsora mellett immár kötetlenül találkozha-
tott a szakma. Régi barátok találkoztak egymással,de 
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Megköszönjük Dohanics Jánosnak a 
Papíripar szaklapnál végzett 
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Kérjük, hogy a funkció betöltésére 
vállalkozó kolléga
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Lindner Györgynél (420-3910/105).


