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Nagyszabású ünnepség 
keretében avatta fel új üzem-
csarnokát és legújabb beru-
házásait az éppen huszadik
születésnapját ünneplő 
Prospektus Nyomda. 
Az új  nyomdaépület előtt
Praznovszky Mihály iroda-
lomtörténész avatta fel
Raffay Béla „Lehetőségbe
zárva” című szobrát. 

A rendkívül impozáns épület és
géppark megtekintése után a
vendégsereg meghallgatta Dióssy
László polgármester ünnepi
beszédét, melyben további sok
sikert kívánva előre örült a sok
iparűzési adónak, amit majd
Szentendrei Zoltán nyomdatu-
lajdonos fog fizetni a városnak.
Cserébe Szentendrei Zoltán a
helyi közlekedés – gyalogosok
számára is megfelelő – fejlesz-
tését kérte. (biztonságos átkelő
és buszközlekedés). Remélhető-

en az új polgármester is megbe-
csüli a Veszprém jó hírét keltő
mintanyomdát! 

Az est háziasszonya Szulák
Andrea volt, aki a Magyar Hon-
védség Légierő Zenekarának
műsora előtt és után szórakoz-
tatta a vendégeket.

Húsz éves a Prospektus Nyomda Kft.
MINDENKINEK, MINDENKOR A LEGJOBB MINŐSÉGET.

Faludi Viktória

Az est további szenzációja a
Cotton Club Singers műsora
volt. A jó hangulatról egész éj-
szakáig a temperamentumos la-
tin zenét játszó zenekar gondos-
kodott. 

A Prospektus Nyomda elmúlt
húsz évét a folyamatos fejlesz-
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tés jellemezte. Szentendrei Zol-
tán nyomdája a világ bármely
pontján lehetne, elismerést vál-
tana ki a szakmai közönségből
és a megrendelőkből is. Nagyon
hamar megtanultak a megren-
delő igényeihez alkalmazkod-
va fejlődni, így további bőví-
tésre, fejlesztésre is lehetőségük
nyílt. Az ötvenfős nyomda új be-
ruházásaival további piacot kí-
ván hódítani, ami elsősorban a
minőségigényes, nagyobb pél-
dányszámú, A-formátumban
megjelenő kiadványok kima-
gaslóan hatékony előállítását

jelenti. A KBA nyolctornyos A0-
ás nyomógéphez*  Kodak Mag-
nus VLF thermo CtP berendezé-
sét vásároltak, amely óránként
20 darab A0 méretű thermálle-
mez előállítására képes. 

Az A0 formátum kötészeti fej-
lesztést is igényelt, melyhez az
MBO hajtogatógépet* vásárol-
ták.

A PUR ragasztással és irkatű-
zéssel készülő kiadványok kö-
tészeti munkálataira igen fejlett
géppark áll rendelkezésre, és a
keménytáblás könyvek elkészí-
tésére hazánk legnagyobb füg-
getlen kötészetével a Stanc-
technik Kft-vel kötöttek együtt-
működést. 

*A berendezés részletes leírá-
sát Schuck István cikke tartal-
mazza lapunk 86. oldalán.


