Harmincéves a Prospektus!
Faludi Viktória

Veszprémben 2016. szeptember 23-án három
évtizedes jubileumát ünnepelte másfélszáz vendéggel együtt a minőségi termékeiről nemcsak
hazánkban híres Prospektus Nyomda. Szinte folyamatos fejlesztés alatt állt megalakulása óta:
új gépek, új technológiák, új telephely, új üzletág indítása, csarnokbővítés. Az elmúlt tíz évben
több mint kétmilliárd forintot fordítottak bővítésre, beruházásra.

„Az elmúlt harminc évben folyamatosan tökéletesítettük azt a nyomdaipari szolgáltató szerepkört, amelyben szándékunk szerint minden
partnerünk megkapja azt, amire vágyik” – fogalmazta meg Szentendrei Zoltán köszöntőjében a
nyomda ars poétikáját, majd köszönetét fejezte
ki a megrendelőknek, a partnereknek, a beszállítóknak, a gépgyártók és a szaksajtó képviselőinek, hiszen általuk és velük együtt folyamatosan
fejlődve, élményekkel és inspirációval gazdagodva telt el a három évtized. A vendégek köréből a cégalapító kiemelt egy számára különösen
kedves házaspárt, akik példaértékűen az erdélyi
magyarság bemutatásának szentelték életüket:
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Váradi Péter Pált és Lőwey Lillát az ünneplő Prospektus Nyomda emlékplakettel és virágcsokorral köszöntötte.
Az ünnep fényét tovább emelte a rendkívüli
Hess András-díj átadás. A nívós szakmai elismerésben a nyomda legrégebbi dolgozója, Enyedi
Judit részesült, aki már huszonhatodik évét tölti a cégnél. Kötészeti szakmunkás, a kötészet helyettes vezetője, három gyermek büszke édesanyja. Munkáját két szó jellemzi a legjobban:
hozzáértés és megbízhatóság. A kitüntetést dr.
Peller Katalin, a Nyomda- és Papíripari Szövetség
ügyvezetője adta át.
Porga Gyula polgármester köszöntőjében
hangsúlyozta, hogy ha egy veszprémi cég egy
ilyen szép és kerek születésnapot ünnepel, az
nem csak a vállalatnak, hanem az egész városnak büszkeség.
Tóth Gábor, a Prospektus Nyomda ügyvezető igazgatója a veszprémi nyomdászat 230
éves múltját idézve rávilágított, hogy a veszp-

rémi nyomdászat utóbbi három évtizedének a
térség meghatározó nyomdája, a Prospektus
Nyomda is részévé vált. A Prospektus Kft. gyakorlatilag egyszemélyes vállalkozásból nőtte
ki magát a hazai nyomdaipar kiemelkedő képviselőjévé. Túlélte a gazdasági válságot, és sikerrel kezeli az internetes médiák térhódítását
is. „Minden eszköz és lehetőség adott, hogy a
következő harminc év is ilyen sikeres legyen.
„Ma 55 fő dolgozik a cégnél, tizennyolcan már
több mint 15 éve velünk vannak. Öröm látni,
hogy a nyugdíjas kollégák is elfogadták meghívásunkat és hogy ilyen sokan szakítottak
időt az ünneplésre ebben a rohanó világban”
– mondta Tóth Gábor.

Mihály irodalomtörténész, valamint a sorozat
szerkesztője beszélt. A kötet elsősorban fiataloknak szól, a szerkesztő célja az, hogy megmutassa,
mennyi értéket rejt Pannónia.
A nyomda új üzemcsarnokának ünnepélyes
átadására is az ünnepség keretében került sor.
Tóth Gábor ügyvezető igazgató beszédéből megtudtuk, hogy az új raktárhelyiség európai uniós
forrásból, 120 millió forint ráfordításból épült.
A szalagot Porga Gyula polgármester, dr. Horváth Csaba, a Nyomda- és Papíripari Szövetség
elnöke, dr. Markovszky György, a megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Szentendrei Zoltán vágták át.
Ezt követően az új csarnoképületben stílusosan raklapokon válogatott finomságokat tálalva
vendégelték meg az ünnepség résztvevőit. Kívánunk még sok boldog születésnapi ünnepet a
veszprémi Prospektus Nyomdának!

A harmincéves jubileum mellett volt még
egy hagyományt teremtő fontos esemény: ezen
a napon adták ki a Prospektus Nyomda Krúdy
Kiskönyvtár 25. kötetét. Erről dr. Praznovszky
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