mondAt Kft.
„ K E Z D E T B E N VA L A A SZÓ, M A J D P E D I G A M O N DAT…”
Faludi Viktória

A ma harmincfős, Vácott működő
nyomda 1993-ban alakult meg, akkor
még Nagy-Gáspár Kft. néven, s ennek
jogutódjaként folyamatosan fejlődve
rugalmas és teljes körű kiszolgálást nyújt
ügyfeleinek. A mondAt Kft. nem egyszerűen nyomda, hanem tanácsadással,
teljes grafikai tervezéssel és kivitelezéssel,
korrektúrával, tördeléssel is foglalkozó
komplex szolgáltató.

Saját formakészítéssel, jól felszerelt gépteremmel
és kötészettel, felkészült szakmai gárdával rendelkezik. Termékeik között a névjegyektől a szórólapokon, brosúrákon, B1-es plakátokon át egészen a hatszáz oldalas könyvig szinte mindent
megtalálhatunk, de nem ritkaság megrendeléseik
között a bérnyomtatási vagy kötészeti szolgáltatás sem. Már a nyomdába lépve látszik a mívesség, a minőség iránti elkötelezettség. Az emeleti
folyosó falát elnyert pályázatok oklevelei díszítik, szemközt a tekintélyes méretű könyvespolccal, ahol az eddig kivitelezett könyvek műszaki
példányai sorakoznak. Nagy László lendületes
léptekkel vezeti a látogatót. Türelmes, magabiz-

tos, minden apró részletre figyel, mégis nagyvonalú. Szemében büszkeség és szeretet csillog,
amikor a nyomda két fő pillérét jelentő kollégáról, Földesi Csilla cégvezetőről és Völgyi László
nyomdavezetőről beszél. A nyomdát képviselő
három meghatározó személy számára a könyv,
a könyvnyomtatás és egyáltalán a nyomdászat
nem csupán egy jó megélhetést biztosító vállalkozás, sokkal inkább szívvel-lélekkel önként vállalt küldetés, elhivatottság.
„Gutenberg János a könyvnyomtatás feltalálásával az európai történelem egyik legfontosabb
médiaforradalmára. A lelkiismeretes barkácsoló
és precíz szakember sikere azon alapult, hogy a
már ismert technológiákat használva fejlesztette ki újításait. Éppen ezért tekinti példaképének a
mondAt Kft. csapata is. Ezen példaképnek megfelelően dolgozunk mi is a mindennapokban – még
akkor is, ha a nyomdaipar folyamatai ma már magas fokú automatizálásnak örvendhetnek.”
Mi a mondAt Nyomda sikerének titka
a könyvpiacon?
„A könyvnyomtatásnak nincs semmiféle nagy
titka. Egyszerűen csak a következőkről van szó:
pontos szerkesztés, profin kialakított megragadó
borítódizájn és hívogató belívek, magas minőségű nyomás, erős és ugyanakkor rugalmas kötés,
mely nem hagyja szétesni a könyvet és természetesen az időben történő gyártás és szállítás.
Az évek folyamán megtanultuk, hogy nincs
két egyforma projekt. Minden kiadó és minden
egyes könyv egyedi. Több mint húsz éve foglalkozunk könyvnyomtatással, és ezalatt kiszolgáltuk a legkülönfélébb megrendelőket a vezető
kiadóktól a hitszervezeteken, oktatásügyi kiadókon, kisvállalkozásokon és alapítványokon keresztül az egyéni megrendelőkig. Legyen szó
akár kis példányszámú magánkiadványról, melyet digitális nyomógépeinken gyártunk le vagy
a több mint 10 000 példányos bestsellerről, melyet akár digitálisan, akár ötszínes ofszetgépünkön nyomunk.”
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Völgyi László és Földesi Csilla áll Nagy László mögött

Mire vagytok a legbüszkébbek?
Talán arra, hogy nagyon hosszú ideig nem kiviteleztünk „szennyirodalmat”, és a mai napig is
arra törekszünk, hogy minden tekintetben vállalható legyen a kiadvány, ami nálunk készül.
Ez valójában hiúsági kérdés: a nyomda neve – és
persze a sajátom is – csak olyan kiadványban szerepeljen, ami miatt kétszáz év múlva – a Széchényi Könyvtárban őrzött példányokban fellelve –
se legyen okunk szégyenkezni. Ha egymás mellé
tennénk az itt kivitelezett könyveket, több kilométernyi hosszúságú könyvespolcon férnének
el! (Átlagosan 2 cm gerincvastagsággal számolva
ez kilométerenként 50 ezer könyvet jelent!)
Milyen különleges kihívásnak feleltetek
meg legutóbb?
Szeretjük a technológia határait feszegetni. Például 0,2 mm szélességű papírcsíkokkal látjuk el
a Mátra Múzeum múzeumpedagógiai foglalkozását, hogy a gyerekek a papírból készített állatfiguráknak a cérnavastagságú papírcsíkból
az igazihoz hasonlító sörényt, bajuszt ragaszthassanak.
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Mire inspirált Benneteket a drupa?
Nagyon sok ötletet adott a drupa, egyetlen korlátja van a szárnyalásnak és a megvalósításnak:
a pénz. Milliárdokat el tudtunk volna költeni,
megfontoltan. Régebben úgy gondoltam, nekünk csak egy kis nyomda kell, de az legyen kiváló: a legjobb szakemberekkel, berendezésekkel
pazar nyomtatványokat előállítva… A folyamatos fejlődés és változás közepette ezt a célt nem
veszítettük szem elől, igaz, már nem vagyunk
egészen kicsik, ellenben a többi feltételből nem
kellett engednünk.
Milyen terveitek vannak a jövőt tekintve?
A nagy megrendelők arányát szeretnénk csökkenteni azzal, hogy több új piaci terület és külföld irányába is nyitunk. A web to print felületünk átdolgozásában és továbbfejlesztésében
még látunk tartalékokat, ami elsősorban a digitális nyomókapacitások értékesítésében jelenti a
fejlődési lehetőséget. Ugyanakkor érdekes, hogy
van olyan megrendelőnk, akit azért veszítettünk
el, mert az online kapcsolattartás számára idegen volt, igényelte a személyes kontaktust.

Kooperáció vagy bizalom?
Számos nyomda elégedett partnere a váci mondAt
Nyomdának, köztük több hosszú évek óta visszatérő megrendelő, kooperációs partner. Velük, túl azon,
hogy fél szavakból is értjük egymást, mély bizalom
és korrekt játékszabályok érvényesülnek. „Nálam
nem működik a »fogd a pénzt és fuss« szemlélet,
fontos számomra az emberi, személyes kapcsolat.
Ahogy a házasság is akkor jó, ha mindkét fél akarja,
a munkára és az üzletre is ez egyaránt igaz” – tudtuk
meg Nagy László ügyvezető igazgatótól.
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