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A dinamikusan fejlődő Palatia Nyomda új
babérokra tör. Eddig is át-át kacsintgattak
a Lajtán túli megrendelőkhöz, most elő-
rébb tolták hídfőállásukat Sopronba és 
a stájerországi Hartbergbe. A lendületes
fejlődés és bővülés koronájaként számos
pályázati támogatást sikerült elnyerniük. 

A LAJTÁN INNEN

Európai Uniós támogatással valósult meg a gép-
park legújabb bővítése egy B2-es nyolc nyo-
móműves Heidelberg nyomógéppel és egy CtP
levilágító berendezéssel. A beruházás 300 ezer
eurós pályázati támogatással a Gazdasági Ope-
ratív Program keretében valósult meg. A pá-
lyázati pénz a beruházás egyharmadát tette ki.
Ezzel szinte egy időben Sopron egyik legrégeb-
bi nyomdájának tulajdonosává vált a Palatia
Nyomda. Az 1969-ben alakult Scarbantia Nyom-
da életében új fejezet kezdődött. Kapacitása
a helyi igényekhez igazodik, praktikus kis for-
mátumú, jó technikai színvonalú és műszaki
állapotú Heidelberg berendezéseivel remekül
kiegészíti a győri gépparkot. Jellemzően minő-
ségigényes gyors átfutású munkák készítésére
vannak berendezkedve. A soproni telephely
a város történelmi részéből egy újonnan épülő
modern üzemcsarnokba költözik még az idén.
Az építkezés az Új Magyarország Fejlesztési

Terv keretén belül valósul meg, szintén az Euró-
pai Unió támogatásával.  Az új telephely építé-
si munkálatai tavaly ősszel kezdődtek, és az idei
év második felére tervezik a költözést.

A Lajtán innen és túl
Faludi Viktória

A Scarbantia Nyomda gépterme Épül a Palatia Nyomda új soproni telephelye

Juhász Attila
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A LAJTÁN TÚL

A nagy léptékű fejlesztések megvalósítása mellett
az osztrák piacból is nagyobb szeletet igényel
a Radek József és Juhász Attila nevével fémjel-
zett társaság. Március végén nyílt a győri Pala -
tia és soproni telephelye, a Scarbantia Nyomda
ausztriai hídfőállása, a hartbergi Copy-Shop. 

Példaértékű és nagyon egyszerű piacvédelmi
szabályozás működik Ausztriában, minden vá-
roskában egyetlen copy-shop üzemeltetésére
adnak engedélyt, amit Hartbergben Radek Jó-

zsef és Juhász Attila, a két dunántúli nyomda tu-
lajdonosa nyert el. A telephely hivatalos papír-
jainak, műszaki engedélyeinek és átadásának
intézése közben is számos kellemes meglepetés
érte a magyar nyomdatulajdonosokat labanc-
földön. Reményeik szerint nemcsak a helybeli
kis példányszámú nyomtatási és sokszorosítási
igényeket látják el, hanem ezeknek az ügyfe-
leknek a soproni és győri nyomda kapacitásá-
val is termelhetnek.

MEGRENDELőBőL NYOMDATULAJDONOS

Juhász Attila két évtizede költözött Sopronba,
a Szuperinfó újság kiadójaként a kivitelezésére
keresett nyomdai partnert, ekkor találkozott
Radek Józseffel. Nagyon rövid idő alatt – alig egy
év elteltével – megalapították a Palatia Nyom-
dát. Azóta töretlen a nyomdai tevékenység fo-
lyamatos bővülése és fejlesztése. 

„Nagyon értékes számomra, hogy a kollégá-
im tudnak azonosulni a gondolataimmal, el-
képzeléseimmel, s a mindig felbukkanó új célok
felé közös szándékkal igyekszünk. A legszebb bók,
amit egy nyomda kaphat, ha hűségesen vissza-
térő megrendelőkörnek dolgozhat. Nincs szebb
annál, ha egy megrendelő elmondja, mit sze-
retne, az elképzeléséhez megtaláljuk a legjobb
kivitelezési megoldást, és a nyomdagép mellett
állva látjuk az elképzelés professzionális meg-
valósulását. A folyamatban a legszebb pillanat,
amikor a gépmester beigazítja a lemezt, és a
gondolat egy másik dimenziót nyer: megjele-
nik a papíron.” 

HÚSZ MÉG GOMBÓCBÓL IS SOK

Juhász Attila eredendően nem nyomdász, bár
az eltelt húsz év gyakorlat alatt sok mindent
megtanult, úgy vélekedik, hogy a Palatia Nyom-
da szakmai munkájának feje Radek József, aki
tudásával, lendületes munkatempójával, lelke-
sedésével igencsak magasra teszi a mércét a kol-
légáknak. Rendszeresen pályáznak, szép ered-
ményekkel. A pályázatíró megkérdezte egyszer
Radek Jóskát, mondja meg, mi motiválja még?
A válasz egyszerű: a megvalósítás öröme, és per-
sze a folyamatos fejlődés fenntartása.

A Scarbantia Nyomda kötészete

A Palatia Nyomda gépterme Győrben

A Wasco-Trade és a Palatia digitális gépterme 



A kiadó és a nyomda világa mellett a papír-
merítés is rabul ejtette Juhász Attila szívét, de ez
már egy másik történet, amire a későbbiekben
visszatérünk.

PÁRATLAN PÁROSOK 

Két évtized elteltével is nagy egyetértésben,
közös tervekkel és jövőképpel dolgozik a Radek–
Juhász páros. A remek szakmai alapok és az új,
a korszerű iránti fogékonyság és vonzalom jel-
lemzi Radek Józsefet. Tiszta, határozott tekintet,
magabiztos, ugyanakkor udvarias fellépés. Úri-
ember. A Palatia Nyomda nemcsak a megrende-
lőkkel, hanem a beszállítókkal és a kooperációs
partnerekkel is jól megtalálta az összhangot.
Nem a versengést, hanem az együttműködés és
összefogás erejét keresve jött létre a „szimbió-
zis” a Wasco-Trade Kft. és a Palatia Nyomdával.
Nem pusztán alternatíva a digitális technoló-
gia házon belüli elérhetősége, hanem dinami-
kusan fejlődő üzletág, házon belül a cross-media
minden előnyét meglovagolva.

A nyomtatás, mint üzleti vállalkozás egyéni,
racionális érvekre épülő megközelítésben nye-

reségesen, sőt remek ívű perspektívát rajzolva
láttatja a nyomda jövőjét. A tapasztalatok és a
tudás birtokában nem kockázatos a megszo-
kott ösvényekről letérve, új megközelítésben
alkalmazni a digitális és az ofszettechnológiai
párost. 

Radek József
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