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Egyesületünk nyomdaipari
szakosztálya idén 27. alka-
lommal rendezte meg az
érintettekkel a nyomdai 
vezetők körében is érdek lő -
déssel várt Nyomdaipari
karbantartók találkozója
konferenciát. A hagyomá-
nyos ren dez vényt ez évben
a dabasi Keményfém Kft. 
és a Lajosmizsei Közlöny-
nyomda bemutatkozása és
megtekintése gazdagította. 
A rendezvény előadásait 
a sarlóspusztai Club Hotel
konferenciatermében hall-
gathatták meg a résztvevők.

Szikszay Olivér, a PNYME
nyomdaipari szakosztály elnöke
megnyitóbeszéde után Faragó
István, a PNYME elnökségi tag-

ja, mint házigazda mutatta 
be a Keményfém Kft. tevé-
kenységét. 

A szakmai előadások sorát 
„A ragasztófelhordás ellenőrzé-
se a WST GmbH „Leiminspek-
tion GC” termékével” című elő-
adásával kezdte meg Thorsten
Sandvoss (WST GmbH),
Német országból.

Ezt követően a rendezvény
másik házigazdája, Lovas Attila
termelési és műszaki vezető
mutatta be a résztvevőknek 
a Lajosmizsei Közlönynyomdát.

A szakmai előadások sorában
Salamon Éva, a Velin Kft. és 
a Keményfém Kft. képviseleté-
ben, a „Meggyőződés, meg-
győzés” című előadását 
hallgathatta meg elsőként 
a szakmai közönség.

„Energiatakarékosság az ipari
világításban, magyar fejlesztés
és gyártás, LED technológiával”
című előadásában Vitéz András,
a KAWLA Kft.-t képviselve, imp-
resszív bemutatót tartott, amit
a résztevők nemcsak nagy 
figyelemmel követtek, de kér-
déseikkel is nyilvánvalóvá 
tették érdeklődésüket.

A következő előadó Kiss 
Sándor volt, a Béta-Roll Zrt.-től
„Hengerek karbantartása, ápo-
lása – Fejlesztési eredmények 
a 25 éves Béta-Rollban” című
előadásával.

Dr. Fazekas Lajos docens, 
a Debreceni Egyetem Műszaki
Karának tanára „Kenőanyagtá-
roló és -leadó képesség vizsgá-
lata hideg fémporszórással fel -
újított alkatrészeknél” című
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prezentációjával emelte 
a szakmai előadások fényét.

A rendezvény záróelőadását
Sáfrány Márió, az AXIÁL Kft.
képviselője tartotta, „AXIÁL Kft.
a karbantartások szolgálatában”
címmel.

A rendhagyó kerekasztal-
beszélgetés dr. Homolya
György, Faragó István és 

dr. Horváth Csaba által felvetett
gondolatokkal zárult.

Az este a hotel éttermében
bankettvacsorával folytatódott,
ahol jó hangulatban, fehér 
asztal mellett zajlott tovább 
a szakmai párbeszéd.

A rendezvény második nap-
ján gyakorlati bemutató, illetve
üzemlátogatás volt a program
a rendezvény házigazdáinál: 
a Keményfém Kft.-nél és a Ma-
gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Kft. Lajosmizsei Nyomdájánál.
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