Color Pack Nyomda, Nyíregyháza
Faludi Viktória

Idősebb és ifjabb Zsukk László nevével fémjelzett Color Pack Nyomdára méltán lehet
büszke Nyíregyháza városa. A SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Iparkamara 2007-ben
az Év Ipari Vállalkozása díjjal tüntette ki
a nyomdát. A cég lendületes fejlődése nemcsak
gazdasági értelemben értékelhető, a technikai, szakmai és nem utolsósorban a közösség
és munkamorál tekintetében is példaértékű.
Hogy csak a legutóbbi példát említsük,
a nyomda teljes létszámával részt vett
a debreceni vándorgyűlésen, hogy minden
dolgozó friss szakmai információkkal
gazdagodjon és a csapatszellem
is tovább erősödjön.

Idősebb és ifjabb Zsukk László

nappal sokan megszabadultak a frissen kézhez kapott részvényeiktől. Eleinte hobbi szinten kezdtem
vásárolni a részvényeket, jelenleg 82%-os tulajdonnal rendelkezik a családunk.

Zsukk László
Agrárgépész vagyok, 20 évig dolgoztam egy állami
gazdaságban, és gépész révén a feladataim közé
tartozott a nyomda felügyelete is. A privatizáció
idején 168 magánszemély és az állami gazdaság
alapította a céget. A cég alapítása után három hó-
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„Ahol a ti szívetek, ott van a ti kincsetek”

Termékpaletta

A folyamatos fejlődésünk megkövetelte, hogy mindig visszaforgassuk a bevételt, így osztalékot még
nem fizettünk; ha fizettünk volna osztalékot a fejlesztések helyett, talán már nem is léteznénk.
Van valamennyi hitelünk, de alapvetően nem
erre építünk, inkább tartalékolunk, hogy ne kerüljünk szorult helyzetbe. Sajnos folyamatosan
kell számolnunk a megrendelők késedelmes fizetésével, de ez nem haladhatja meg a kritikus határt,
az anyagi biztonság megteremtése a dolgozók
számára alapvető kötelességünk, és ezt mindig
szem előtt tartjuk.

Kezdetben meghatározó volt a címkegyártás, de
az utóbbi időben minden erőfeszítésünk ellenére
a négy konzervipari cég, amelyet elláttunk címkével, már kevesebbet rendel. Ez nemcsak a termelési volumenük csökkenésével magyarázható, más

Minden hatodik dolgozó igazgató
A harmincfős kisvállalat vezetői: Zsukk László
igazgató, ifj. Zsukk László kereskedelmi igazgató,
Kubinyi Ildikó termelési igazgató, Szabó Béláné
gazdasági igazgató, Jakab Zoltánné minőségbiztosítási igazgató kezében összpontosulnak a szálak. A feladatok összetettsége és súlya indokolttá
teszi a beosztásokat, ugyanakkor a cég méretéből
adódóan rendkívüli rugalmasságot és gyorsaságot biztosít a jelenlegi struktúra.

technológiával váltják ki a papírcímkét. Nem vagyunk semmiben különlegesek, technológiailag
arra vagyunk képesek, mint bármely nyomda, de
úgy építjük a céget, hogy mindenki büszke legyen,
hogy itt dolgozhat.
Kicsi a bors, de erős
Az ISO minősítést az elsők között szereztük meg,
és minősíttetjük magunkat folyamatosan, bár nem
ennek köszönhetjük az eredményeinket. Jó, ha
magas elvárásokkal él a vevő, de fontosabb, hogy
mi magunk legyünk a munkánkkal szemben kritikusak. Diszperziós lakkot azért vettünk, mert a lakkozott címkékkel nem voltunk elégedettek, nem
vártuk meg, hogy a vevő elpártoljon, a legjobbat
akarjuk nyújtani.
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Erős pillér a kereskedelem
Ma már igen nagy jelentőséggel bír, hogy elég sok
megrendeléssel bírjon a cég, a megrendelők megszerzése és megtartása fontos feladat. A kereskedelmi vonalunk nagyon erős, angol, orosz, ukrán,
német nyelven tárgyalóképesek vagyunk. A nyomdavezetőnk a helyesírási hibát is észreveszi az
orosz címkéken, szeretik is a megrendelők.

Milyen a jó munkaerő a Color Packnál?
Nálunk a munkatársakkal szemben legfontosabb
elvárás, hogy legyen lojális a céggel és tudjon csapatban dolgozni, a többi megtanulható, megtanítható. A vezetőink feladata, hogy mindenkit a
képességeinek megfelelő feladattal lásson el. Akkor jó egy csapat, ha nagyon jó és szerényebb képességű tagjai is vannak, így minden feladatnak
megfelelő gazdája akad. Kollégáim megbízhatóak, szinte mindenki törzsgárda tag.
Amikor először felrebbent a szakmában néhány
rémtörténet szélhámos megrendelőkről, mi még
nem találkoztunk ilyen esettel. Sajnos, ma már
mi is megégettük magunkat, de szerencsére nem
ez a jellemző.
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Az új beruházások
Nincs olyan nap, hogy egy új beruházás kiválasztása előtt ne beszélgetnénk a témával kapcsolat-

lalkozó számát a Color Pack Nyomda kivitelezte.
Ezúton is köszönet a precíz, pontos, könnyed és
gyors együttműködésért. Amikor elhatároztuk,
hogy a lap számai az ország egész területét bevalcolva, mindig más nyomdában kerülnek kivitelezésre, kicsit aggódva tekintettünk a bizonytalan
jövő felé. Nyilván több szervezést, körültekintést
igényel az első közös munka, mint a megszokott
rutin. Két nappal előbbre hoztuk a nyomdába
adást, mivel a Grafika teljes stábja a brnói vásár
közös megtekintésére készült. Az indulás előtti
napon aggódva telefonáltunk: „Biztos nincsen
semmi fennakadás? Minden rendben?” – „Természetesen. Már lerippeltük az állományt, minden
a legnagyobb rendben!” – hangzott Dupai Ferenc
magabiztos válasza. Ez egy kicsit meghökkentett,
túl egyszerűnek tűnt. Mindig van egy-két hirdetés vagy apró állomány, ahol kérdés, bonyodalom

Kubinyi Ildikó termelési igazgató

ban. Mindenkinek van véleménye, ötletei, hozzáfűzni valója, sokszor a legfrappánsabb megoldást valamelyik dolgozótól kapjuk. Nem a megrendelés teljesítésére vásárolunk új gépeket, sokkal inkább célravezetőnek tartjuk a piaci igények
elébe menni, nem várjuk meg, míg a megrendelő
elégedetlen a szolgáltatással vagy a termékkel,
mindig jobbítunk, tökéletesítjük a visszatérő
munkákat is.
Tudás, szerénység, magabiztos lendület
Mint bizonyára már feltűnt kedves olvasónknak,
a Magyar Grafika idei számai más-más nyomdákban készültek. Lapunk előző, csomagolással fog-

merülhet fel. A Color Pack minden dolgozója magabiztos határozottsággal, szerényen, de annál
nagyobb szakszerűséggel végezte munkáját, lapunk időre, jó minőségben elkészült. Köszönjük,
szívesen emlékszünk vissza a közös munkára!
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