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A családi vállalkozásokból mintaüzemekké
fejl�dött nyomdák klasszikus sikertörténe-
tét mesélhetné Szabó Sándor, a Center-
Print Nyomda tulajdonos igazgatója, aki
szakmai pályafutását az Alföldi Nyomdá-
ban kezdte, majd a Kinizsi Nyomdától 
a privatizáció idején megvált, és saját 
vállalkozást alapított: a Center-Print
Nyomdát. Mindez 1992-ben történt. 
A ma már harminc f�nek munkát adó 
vállalkozás pazar új épületben, távlati 
növekedési lehet�ségekkel, a város szívé-
hez közel található, ugyanakkor az autó-
pálya is percek alatt elérhet� innét. 
A munkák zöme a helyi igényeket szolgáló
min�ségigényes nyomtatvány. A megrende-
l�k többsége visszatér� vendég. Szabó 
Sándor urat kérdeztük a nyomda életér�l.

Egyre kevesebb azon kiadványok gyártása, ame-
lyet „csak szépen ki kell nyomni”, esetleg haj-
togatni, vágni, csomagolni. A megrendel� kü-
lönlegeset, figyelemfelhívót, általa is eladható
produktumot igényel a pénzéért, és ez termé-
szetes velejárója a mai kornak.

Alkalmazkodnunk kell a kihívásokhoz, tudni
kell ma gyorsan reagálni az igényekhez, ha hosz-
szú távon gondolkodunk.

Az egyedi munkák kivitelezése is hétköznapi
feladattá vált; a kisteherautó grafikai díszítésé-

t�l a színpadi díszleten át a legszínvonalasabb
prospektusokig, könyvekig, mindenféle termék
el�fordul a Center-Print Nyomda termékpalet-
táján.

A nyomda el�csarnokába lépve rögtön szem-
bet�nik a precíz igényesség és a finom visszafo-
gottság. Tágas terek, harmonikus színek, vissza-
fogott elegancia. Barátságos, nyílt tekintetek,
sürgés-forgás, zajlik az élet a Center-Print Nyom-
dában.

A Center-Printbe érkez� anyagokat a forma-
készít� stáb nem csupán fogadja, hanem bármi-
lyen dtp-feladat megoldására felkészült. Szük-
ség szerint különféle kiadványszerkesztési és
tipográfiai feladatokat is elvégeznek, miel�tt a
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munka ténylegesen bekerül a termelésbe. Két
Agfa Palladio 30 CtP-levilágító berendezés a hoz-
zá tartozó RIP-el látja el a gépterem ötnyomó-
m�ves B2-es és B3-as Heidelberg nyomógépeit.

A termelés zömét adó ofszettechnológia mel-
lett a digitális nyomtatási igényekre is felkészült
a Center-Print csapata, egy Xerox DC 8000 és
egy Mutoh Valuejet 160 cm széles nyomat el�-
állítására alkalmas digitális nyomóberendezés-
sel látják el a megrendel�k igényeit.

Az egy légtérben lév� géptermet és kötészetet
a papírraktár választja el. A légnedvesség szabá-
lyozásával a papírok kondicionálása tökéletesen
megoldott.

A kötészet a nagyüzemi termelésre és az egyedi
szortiment munkákra egyaránt felkészült. Leg-
nagyobb gyakorlatuk a hajtott, bígelt, perforált
vagy irkat�zött reklámanyagok és prospektu-
sok el�állításában van, de a kötészeti géppark
lehet�séget ad a ragasztókötött puhafedel�
könyvek és a cérnaf�zött keménytáblás köny-
vek elkészítésére is.

Klepács Istvánt, a nyomda termelési igazga-
tóját kérdeztük, mit�l más a Center-Print, mint
bármely hasonló nagyságú nyomda?

A Center-Print kollektívája nemcsak szakmai
közösség, baráti társaság is, gyakran szervez-
nek összejöveteleket és közös programot. Ebben
a nyomdában a dolgozók többsége hosszú évek
óta itt dolgozik, többen a cég indulása óta. Tu-
dunk egy emberként gondolkodni, egy a célunk;
a feladat legszínvonalasabb ellátása. A munkában
nem ismerünk tréfát, de minden másban igen. Klepács István




