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 Ez volt a mottója a PNYME 2003. dec. 11-én A következõ év mottója: úgy mint eddig, csak 
tartott Egyesületi Tanácsülésének, melynek még jobban!
helyszíne az Aduprint Nyomda Kft. volt. Mit kellene jobban csinálni? Egyrészt aktí-

Az ügyvezetõ igazgató, Tóth Zoltán köszön- vabb oktatáspolitikára van szükség. Másrészt 
tése és a rövid üzemlátogatás után az Egyesületi web-alapú információáramlást készül kidolgozni 
Tanács 58 tagja közül megjelent 41 képviselõ az egyesület vezetõsége, többek között azért, 
megkezdte tanácskozását. hogy ily módon még intenzívebben tudja bekap-

csolni a fiatalokat az egyesület munkájába. 
Ennek a tervnek a megvalósításához most gyûj-
tik a szakosztályok az ötleteket, vonzó elkép-
zeléseket.

Aktívabban kell az állásbörzének is mûköd-
nie.

A gazdálkodás vonatkozásában a 2004-es 
cél ismét a szolid „pozitív 0-szaldó”.

Nagy erõbedobással fogja megszervezni a 
Titkárság az illusztris nyomdásztalálkozót, a Dru-
pát, melyre 2004 májusában kerül sor Düssel-
dorfban. Akárcsak 2000-ben, most is több száz 
résztvevõ kiutaztatását vették tervbe. Ezért az év 
elsõ felében kevesebb hazai szimpóziumot ren-
deznek.

Az Ellenõrzõ Bizottság vezetõje, Bálint 
Csaba kiemelte, hogy 2003 eredményes év volt. 

Dr. Szikla Zoltán, az egyesület elnöke – az el- 2004-re javasolta az alapokmány megújítását.
hunytakról történt megemlékezés után – ismer- Szikla Zoltán levezetõ elnök megállapította, 
tette a napirendet, mely a következõ volt: hogy a Drupa miatt 2003-hoz képest jelentõsen 

megváltozott a 2004-es költségvetés.
• Beszámoló a PNYME 2003. évi tevékeny-

ségérõl és gazdálkodásról #
• Az egyesület 2004. évi rendezvény- és gaz-

dálkodási terve Hozzászólásában Balog Miklós látványos-
• Az  Ellenõrzõ Bizottság jelentése. nak nevezte a vetítéssel egybekötött beszámo-

lót. A jelszót így javasolta módosítani „Az eddigi 
A múlt évi tevékenységrõl úton tovább és jobban!” Õ az oktatás és hagyo-

Fábián Endre (fõtitkár) és Pesti mányõrzés továbbfejlesztéséhez a megfelelõ 
Sándor (ügyvezetõ) számolt be. emberek megtalálását nevezte kulcsfontossá-
Összesen 121 cég 907 munka- gúnak. Az általa vezetett Díjbizottság munkáját 
társa vett részt az egyesületi ismertetve kiemelte, hogy a MTESZ és a és a 
rendezvényeken. A gazdálko- Magyar Köztársaság számára adott 3 javasla-
dás problémamentes volt. A tag- tukból 2 eredményes volt. Varga Margit, a Minõ-
díjak, pártoló tagdíjak és a ren- ségügyi Bizottság vezetõje kapott kitüntetést, 
dezvények bevételei (110,9 mil- még egy kolléga december utolsó elõtti hetében 
lió Ft) meghaladták a költsége- fog magas elismerést kapni.
ket (109,3 millió Ft), így tisztes Sándor József hozzászólásában – az ered-
1,6 millió Ft-os eredmény vár- ményes nagy rendezvények mellett – hiányolta a 

ható 2003-ban. Ez kiemelkedõnek számít a kis megbeszéléseket.
MTESZ többi, gondokkal küszködõ tagszer- Topa György a fiatalítást nevezte a PNYME 
vezetei között. legfontosabb feladatának.

Úgy mint eddig, csak még jobban!

1. kép. Az egyesület vezetõi
(Fábián Endre, Dr. Szikla Zoltán, Bálint Csaba)

2. kép. Az egye-
sület ügyvezetõje 

(Pesti Sándor)
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Olvasói találkozó
A Papíripar Szerkesztõ bizottsága szeretettel várja az érdeklõdõket olvasói találkozóval egybekötött 

Szerkesztõ bizottsági ülésére

2004. március 2-án 14 órakor
a PNYME központjában.

Várjuk javaslataikat, ötleteiket!

Készítsünk együtt még érdekesebb lapot!

a Szerkesztõ bizottság

Balog Miklós
a Magyar Nyomda- és Papíripari Szakmai Szövetség új elnöke

November 20-iki tisztújító közgyûlésén Balog Miklóst választotta elnökévé a MNyPSzSz.

A PNYME Papíripari Szakosztálya és a Papíripar szerkesztõsége nagy örömmel fogadta a döntést. 

Korábban Balog Miklós csaknem 10 éven keresztül nagyon népszerû, köztiszteletben álló vezetõje volt a 

PNYME-nek. Jól ismerjük bölcs, felelõsségteljes, emberséges, problémamegoldó személyiségét.

Meggyõzõdésünk, hogy tevékenysége tovább fogja erõsíteni az egyesület és a szövetség közötti jó 

kapcsolatot.

  Gratulálunk Balog Miklósnak, és eredményes munkát, jó egészséget kívánunk!

a szerkesztõség
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gyõrben. A szervezésben a Papíripari Kutatóin-
tézet kulcsszerepet tölt be.

Szikla Zoltán megköszönte a felvetéseket. 
Emlékeztetett arra, hogy az egyesület fiatalítása 
az utolsó VB napirendi pontja volt. A hagyo-
mányõrzés fejlesztését a következõ Végrehajtó 
Bizottsági ülés fogja tárgyalni.

Ez után a résztvevõk 3 kérdésrõl szavaztak. 
100%-os arányban elfogadták a 2003. és a 2004. 
év gazdálkodását, és 1 tartózkodás mellett elfo-
gadták a kismértékben emelt 2004. évi tagdíjat a 
következõk szerint:

- egyéni tagdíj: 2600 Ft/év
- kedvezményes tagdíj: 1400 Ft/év
- diák, munkanélküli tagdíja: 600 Ft/év.

Kuminka József felhívta a figyelmet a 2004-
es költségvetésben a Drupa kalkulációjára, mely Végül Szikla Zoltán bejelentette, hogy 2004-
komoly megfontolást igényel. ben júniusban tartja az egyesület tanácsülését, 

Örömmel tájékoztatta a tanácsülés tagjait ar- õsszel pedig közgyûlés lesz.
ról, hogy a 2004 évi Fehérmíves Nap nemzetkö-
zi szimpózium lesz augusztus végén, Diós- Polyánszky Éva

3. kép. Újévi köszöntõ (Kuminka József, Burger László,
Balog Miklós, Ruzsinszky Sándor)
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PNYME Oktatási és Kutatási Bizottsága 2003. ra is, hogy hogyan lehet javítani a nátronvo-
október 7-én a MTESZ székházában rendezte meg nalon készülõ csomagolópapír minõségét.
a már évek óta népszerû Fiatal Diplomások Fó-
rumát, melyen a Budapesti  Mûszaki Fõiskola Rejtõ 3. Somogyvári Enikõ Mária „A hulladékalap-
Sándor Könnyûipari Mérnöki Fõiskolai  Karának papírok paraméter-változtatásainak hatása 
Csomagolás- és Papírtechnológiai Tanszékén a végtermék minõségére a Dunapack Rt. 
2003-ban végzett hallgatók mutatták be a szakdol- nyíregyházi gyáregységében” c. elõadásá-
gozatukat. Az értékelõ bizottság mindegyik elõadást ban a hullámalappapír négyzetméter-tö-
szakma i szempontból  színvonalasnak  és  meg csökkenésével járó szilárdsági tulaj-
érdekesnek tartotta, ezért nem rangsorolta õket. Az donság-változásokat vizsgálta a végter-
általánosan is kiváló egyéni  teljesítményeket a mék minõségének szempontjából. Mivel a 
rendezvényen megjelentek is csak megerõsíteni papírgyártás technológiája folyamatosan 
tudták. fejlõdik, így lehetõség van a négyzetméter-

tömeg csökkentésére és a rostmegtakarí-
A négy elõadás tartalma röviden az alábbi volt: tásra. Az elõadásból kiderült az is, hogy a 

négyzetméter-tömeg csökkenéssel nem 
1. Sikorszki Judit „Számítógépes termelésirá- romlanak nagymértékben a szilárdsági pa-

nyítás a Dunapack Rt. nyíregyházi gyárában” raméterek, de felmerül, hogy a termék szi-
c. elõadása a gyár teljes számítógépes ter- lárdsági tulajdonságai megfelelnek-e a vele 
melésirányítási rendszerét mutatta be. A szá- szemben támasztott követelményeknek.
mítógépes rendszer segítségével sikerült  
ésszerû, gazdaságos, esztétikus és környe- 4. Jankelovics Péter „A hulladékpapírok kör-
zetkímélõ anyagokat választani a lehetõ leg- vízterhelõ hatása a Dunapack Rt. csepeli 
kisebb anyagmennyiség és újrahasznosítha- Csomagolópapírgyárában” c. elõadásában 
tó anyagok felhasználásával. A számítógé- négyféle hulladékpapír körvízterhelõ hatá-
pes termelésirányítási rendszer – amely le- sát vizsgálta. A vízszennyezés mértékét kü-
fedi a gyár teljes tevékenységi körét – létre- lönbözõ vizsgálatokkal végezte el (pl. BOI  5

hozása a jó szervezettség, a piac kihívására meghatározása, KOI meghatározása, szá-
történõ gyors reagálás, valamint a költségha- razanyag-, oldottanyag-, lebegõanyagtarta-
tékony termelés megvalósítása érdekében lom meghatározása). A mért adatok alapján 
történt. A számítógépes hálózat biztosítja a megállapítható, hogy az egyes hulladékpa-
gyártáshoz szükséges információ gyors á- pír-fajták milyen mértékben vízszennyezõk. 
ramlását, s a tényadatok rögzítésével bizto- Az elõadásból megtudhattuk, hogy évek óta 
sítja a termék gyártásának nyomon követését növekszik a különbözõ hulladékpapírok kör-
a beérkezett anyagtól a kiszállított termékig. vízterhelõ hatása, valamint, hogy ennek oka 

a többszöri hulladékpapíri-felhasználás, 
2. Vass Tamás „A Dunapack Rt. csepeli gyá- amelynek során romlik a rost minõsége és 

rában a nátronvonal mûködésének optima- növekszik a szennyezõ hatás.
lizálása a keletkezõ rostanyag magas minõ- (A teljes elõadást a következõ oldalon 
sége érdekében” c. elõadásában elemezte, mutatjuk be.)
hogy a gyár hullámalappapír gyáregysé-
gében a nátronvonal anyagáramába beke- Az eredményes bemutatókat követõen a 
rülõ törmelékrost miképpen befolyásolja az PNYME bizottsága (melynek tagjai: Károlyi 
ott gyártott papír tulajdonságait. Az elõadás- Piroska, Szõke András, Borbély Endréné, Majsai 
ból kiderült, hogy ha törmelékrost kerül  a Károly) a rendezvény valamennyi elõadójának – 
nátronpapír szerkezetébe, akkor az így ké- további eredményekben gazdag munkát kívánva 
szült papír számos tulajdonsága (szakítási – megköszönte a részvételét és szerény jutalom-
mutató, szakítási munka, repesztési muta- ban részesítette õket.
tó, stb.) romlik a csak nátronhulladékokat tar-
talmazó papírhoz képest. Az elõadó kitért ar- Tóth András

Fiatal Diplomások Fóruma
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