Dabas…
Wunderlich Péter

Immár harmadik éve dolgozunk együtt a Dabasi
Nyomdával. Ez nem túl hosszú közös múlt, viszont annál terjedelmesebb, mert ez id alatt
milliónyi könyvet gyártottak nekünk. Azért maradtunk minden évben Dabason, mert bár számít az a fránya forint is a tendereken, de kialakult egy családias hangulatú kontextus és nem
hagy kétséget a magas szint hozzáértés, melyek
sokszor döntbb érvek. Jó nyomda ma már sok
van. De akkor mégis, miért Dabas? A forintos és
mszaki kérdéseken felül nehéz több racionális
érvet felsorolni.
Mindjárt az els dolog, ami eszembe jut, nagyon szokatlan lenne, ha úgy érkeznék Dabasra, hogy a gépteremben nem Kálmán, a vezet
szakember üdvözölne és terelgetne a gépek közt.
Ezen a ponton a többi igen tisztelt dabasi kollégától elnézést kérek a kivételezésért, de Kálmán
amolyan mindenki apja mvezet snyomdász
típus, pont olyan, mint a régi nyomdászok, akiket az inasévek alatt ismertem meg, ezért külön
említést érdemel. Ha már ilyen érzelmi szálra tereldött az írás, fontos megemlítenem, hogy a
nyomda örökbe fogadott géptermi kutyája pedig
már nem morog rám, ha a közelébe megyek.
A jó hangulattól eltekintve, szakmailag mit
jelent együtt dolgozni egy ekkora céggel? Nem
kocsmázni vagy sütögetni járunk Dabasra, hanem dolgozni. Az együttdolgozás kifejezés itt
tényleg értelmet nyer, hiszen valóban együtt
dolgozik velünk a nyomda, osztozik sikereinkben vagy kudarcunkban. Hiszen, ha sikeres egy
könyv, azt utána kell nyomni, ha nem sikerül,
azért pedig kár. Ha a megrendel elhagy minket,
elhagyja a nyomdát is, ami megint csak mindkettnk kára. Sok esetben a sr elfoglaltság
miatt nem is kísérjük le minden vevnk képviseljét a nyomdába, mert nincs kétség, jó kezekben
van ott, a nyomda minket is képvisel. Hiszen a
szakmaiság, az ezen alapuló kölcsönös bizalom,
a félszavakból értés a legfontosabb faktora ennek
az üzleti konstrukciónak a hivatalos ügymeneten felül.
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Lovász Kálmán

A Dabasi Nyomdára általános vonatkozásban tekintve azt lehetne mondani, hogy a modern európai minség vállalkozói szemlélet és
vállalatirányítás mellett jellemz tulajdonság
a nyomdafesték illata. Amikor pedig megérkezünk Dabasra, ne keressünk csúcsmodern épületet, kortárs márvány térplasztikát. Mostanában
többet ér az optimális gazdálkodás és a minségi
humán erforrás.
Ahogy korábban írtam, jó nyomda sok van.
De kifejezetten jó könyvnyomda nem sok van.
A minségi könyv gyártásához sokkal összetettebb tudás kell, mint szimplán jól nyomtatni
vagy szépen kötni. Dabason igazán magas szinten végzik a könyvkészítést, ehhez megvan a
szükséges géppark és a nélkülözhetetlen, kiemelked mérték szaktudás.

