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CÉGTÖRTÉNET
A cég, jogelődjét tekintve, több mint 25 éve működik, a Békés Megyei Könyvtár házinyomdájából nőtte ki magát a privatizáció idején. Kezdetben néhány fővel, kezdetleges eszközökkel folyt
a termelés, elsősorban könyvek és kisebb nyomtatványok gyártásával foglalkoztunk.
Az átalakulás után, 18 évvel ezelőtt egy új kétszínes, B3-as Dominant gép beszerzésével tettük
meg a komolyabb lépéseket a termelékenység és
a minőségi mutatók irányába. A könyvtár átalakításával, tíz évvel ezelőtt új és kibővített bérelt
telephelyen folytatódott a mindennapi munka, mely ma is Békéscsabán a Teleki u. 6 szám
alatt működik. Az áttörés 2015-ben történt meg,
amikor is több beruházással elsősorban jó állapotú használt gépek beszerzésére volt lehetőség,
melyre nagy szükség volt a termelés és hatékonyságának biztosítása érdekében. Új és meglévő
technológiák ötvözésével sokkal szélesebb termékskálát és bővebb szolgáltatást kínálunk a
megrendelőink számára.
SPECIALITÁS
Abban egyedi, hogy hosszú évek óta összeszokott csapat dolgozik együtt. A kollégák mindenben támogatják egymást, és minden munkatárs
átlátja az egy-egy termék elkészülésének különböző fázisait, segítjük egymás munkáját. Úgy
gondolom, a mai rohanó világunkban igyekszünk a lehetőségekhez képest egy nyugodt légkört biztosítani dolgozóink számára. A megrendelői oldalról viszont azért egyedi, mert sokféle
nyomdaipari termék legyártását tudjuk megvalósítani.
ÜZLETI HIT VALL ÁS
Örülünk, ha megrendelőink elégedettek a munkáinkkal, és ez ad hitet a megnövekedett feladatok elvégzésére, újabb és újabb kihívások kivitelezésére. Elégedettek akkor lehetünk, ha nem
csak gyártunk, hanem alkotunk is egy kicsit,
mert minden termék önmagáért beszél.
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GÉPPARK
Kevés új berendezésünk van, ezek inkább kisebb
kiegészítő gépek, eszközök. Viszont a három évvel ezelőtt megkezdett beruházások eredményeként már van egy B2-es négyszínes Dominant,
egy CtP, egy B2-es stancagépünk, egy B2-es hajtogató gép, Dupló összehordó tűző- és vágógépek és egy kiskapacitású könyvkötő gép, a meglévő Romayor, Grafopress, kézitégely, perforáló
berendezés és a hozzá tartozó kiegészítő gépek,
eszközök mellett.
Békés meg yei panoráma

A Z ELMÚLT ÉV LEGNAGYOBB KIHÍVÁSA
A legnagyobb kihívás az volt, hogy minél hamarabb fejlődni kellett, ehhez beruházásra volt szükség, mert egyébként tarthatatlan volt a termelés
időbeni és minőségbeli teljesítése. Természetesen
a meglévő személyzetnek is át kellett állnia az újonnan beszerzett gépek, berendezések igazi hasznosságára és biztonságos üzemeltetésére.
A LEGÉRDEKESEBB TERMÉK
Élményszámba megy, ha míves könyvet készítünk (pl. az Egy város, öt karika, amely Békés megye olimpikonjairól készült könyv) vagy
egyedi alkalmi nyomtatványokat, ami valahol
a régi szakma mutatója, ugyanakkor fontosak
az új kihívások is. Talán egy ma már egyáltalán
nem érdekes és ritka megvalósult termék volt az,
aminek akkor kitaláltuk a kivitelezését, ez a kaparós sorsjegy elkészítése. Abban az időben (tudtunkkal) ilyet csak egy-két helyen készítettek az
országban, és eléggé zárt, hozzáférhetetlen módon. Megoldottuk – de ez ma már rutinmunka.
MUNK ASZERVEZÉS
A munkafolyamatok viszonylag könnyen követhetők, hiszen csak nyolcan vagyunk, éppen
ezért rálátásunk van a teljes munkafolyamat-

ra, melyre azért is szükség van, ha bárki kiesik
a munkából, tudjuk helyettesíteni. Többünk is
az úgynevezett Kner-iskolából és -munkahelyről került ki a magánszférába, ott megtanultunk minden alapot, amelyet – azt gondolom –
még ma is lehet bizonyos területeken hasznosítani.
A NYOMDAIPAR JÖVŐJE
A jövő… Ezzel komolyan kell foglalkozni, és úgy
tartom, ebben a szakmában is szükséges kellő
alapokkal felvértezett igazi nyomdászokat nevelni minden területre. Ez sajnos nem könnyű,
mert oktatni is nehéz, hiszen annyi új technológia és ugyanakkor régi rendszer van, hogy a tanuló hiába tanulja meg az adott gyakorlati helyen ügyesen a szakmát, ha elkerül egy teljesen
más területre, majdnem kezdheti az elején. Nekünk könnyű dolgunk volt, tárt karokkal vártak
bennünket a Kner nyomdába, és bátran dobtak
bele a mély vízbe. Ez ma már jóval nehezebb,
annyi minden változott és fejlődött, nagyon nehéz követni, ugyanakkor sok az új, modern eszköz és berendezés, ami viszont bizakodásra ad
okot, hisz a fiatalok fogékonyak az új dolgokra.
Lehetőségünk szerint mi is képezünk – gyakorlati hely vagyunk, és fontosnak tartjuk a képzést.
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