
Egyesületünk ez évi nyom-
tatószimpóziuma „Feltéte-
lek a minőségi nyomtatás-
hoz” címmel a Győrben, 
a Hotel Rába City Center
Duna és Marcal konferen-
ciatermében került 
megrendezésre. 

A szimpózium szakmai 
programja Szikszay Olivér,
a nyomdaipari szakosztályel-
nök megnyitóbeszédével kez-
dődött, majd a vendéglátó
nyomdák bemutatkozását 
a Lapcom Kft. képviseletében
Szabady Balázs műszaki igaz-

gató előadásában hallhatták 
a résztvevők. Ezt követően
Radek József ügyvezető igaz-
gató mutatta be a Palatia
Nyomda Kft.-t.

A szakmai előadások sorát
„Együtt könnyebb” címmel
Nagy Richárd kezdte, a Palatia
Nyomda Kft. színeiben 
A nyomda jelentős ofszetka-
pacitása mellett a régió egyik
legmodernebb Xerox Igen3
berendezésének tulajdonosa.
A Palatia nemrégiben soproni
telephellyel bővült. A jó han-
gulatot keltő, frappáns elő -
adást több érdeklődő kérdés
is követte a hallgatóság sorai-
ból, amire Radek József igaz-
gató válaszolt.

„A segédanyag-felhasználás
változásainak biztonságos fel-
tételei” címmel Herczig 
Ferenc, az Országos Munka-
védelmi és Munkaügyi Fő -
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felügyelőség képviselője 
tartott előadást, melyben az
OMMF ingyenes munka -
védelmi tanácsadó szolgála -
tára hívta fel a résztvevők 
figyelmét. 
Ezzel kapcsolatban 
a www.ommf.gov.hu oldalon
lehet további információt 
találni.

A SunChemical Nyomda-
festékek Kft. képviseletében
„Megoldások csomagoló -
anyagok nyomtatásához”
címmel László Róbert előadá-
sát hallhattuk. Az előadás
szerkesztett változatát lapunk
2011/1. számában olvashat-
ják majd olvasóink. 

Gyenes András, a Müller
Martini Kft. képviseletében,
a „Nyomtatás-gazdaságossági
megoldások a Ryobinál” cím-
mel tartott prezentációt. 
Az előadás szerkesztett válto-
zatát lapunk 2011/1. számá-
ban szintén olvashatják. 

„Béta-Roll fejlesztések az al-
koholmentes nyomtatásért”
előadáscímmel Tippel László
tartott előadás, amit kiegé-
szítve Kiss Sándor is szólt 
a rendezvény résztvevőihez. 
Az elhangzott előadás szer-
kesztett változatát lapunk
2011/1. számában ugyancsak
olvashatják. 

Az előadások sorát Pesti
Sándor prezentációja zárta,
amely „A budapesti 5. Bal-
kánprint Fórum” történéseit
és jövőbe mutató tanulságait
foglalta össze.
Az esti bankettvacsora mellett
folytatódott a kötetlen szak-
mai beszélgetés a Belga Sörö-
zőben.

A rendezvény második nap-
ján a Palatia Nyomda és 
Lapcom nyomdaüzeme látta 
vendégül a nyomtatószimpó-
zium résztvevőit.
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