
ső kommunikáció, pedig elhiheti, hogy
mi sem úsztuk meg megszorítások nél-
kül. Új értelmet nyert az Elkötelezetten
1893 óta! szlogenünk, együtt, egy
emberként mozdult meg a cég, tulajdo-
nosok, vezetők, fizikai és adminisztra-
tív munkát végzők. 

Külső kommunikációban is
szokatlan módszert választottak.

Valóban, kicsit talán másként jártunk
el. Segítő szándékkal osztottuk meg in -
tézkedéseinket a nyomdaipar szerep -
lői vel, ilyen válsághelyzetben mi is
minden ötletet, segítséget örömmel fo -
gadtunk, és abszolút hiszünk az össze-
fogásban, a 1 + 1 = 3 képletben. A Pát -
ria Nyomda többségi tulajdonosa,
Dombrádi Olivér iparági támogatást
hirdetett és felajánlást tett a védekezés-
ben kulcsfontosságú Szent László Kór -
ház javára. A non plus ultra nekem
azonban kétségkívül a Typographia elő -
ző lapszámában megjelent cikk kollé-
gám, Mészáros István személyes ta -
pasztalatairól, aki nálunk, a Pátriában
szakszervezeti elnök.  

Katalin, egy éve tért haza
Kíná ból? Hogy érzi magát itthon?

Köszönöm kérdését, igazán remekül.
Rengeteg tudást és élményt hoztam
magammal haza, nagyon intenzív sza-
kasza lett ez az életemnek. Sokat merí-
tek belőle, és napi szinten építek azóta
is a Kínában szerzett tapasztalataimra.
Kicsit sem bántam meg azonban, hogy
a hazajövetel mellett döntöttem. Gyö -
nyörű ez az ország, igazából itt vagyok
otthon.

Ha jól gondolom, izgalmas év
volt…

Nagyon is. Szeretek időről időre visz-
szatekinteni, és számot vetni, hogy mik
az elmúlt év eredményei, miben fejlő-
dött a cég, miben fejlődtem én szemé-
lyesen. Korábban a Pátria belső hírle-
velének decemberi lapszámaiban je -
len tettünk meg összegzést, egybegyűj-
töttük az év eseményeit, a legfontosabb
mérföldköveket, fejlesztéseket, és min-
dig elcsodálkoztunk, mennyi mindent
sikerült megvalósítani. Elképesztően
sok munka van mindannyiunk mögött,
ezért is tartom fontosnak, hogy néha
megálljunk és visszatekintsünk.

Előző beszélgetésünkkor,
tavaly év végén, roppant biza-
kodó volt a Pátria jövőjét illetően. 
Mennyiben változtatta meg 
a koronavírus-járvány az akkori
víziót?

Szerencsés vagyok, optimizmusom az óta
is töretlen, ráadásul hiszek a Pát riában,
a pátriás munkatársaimban. A kí naiak -
hoz hasonlóan pedig osztom az először
a haza, a cég, aztán jön az egyén elvet.
Márciusban, a járvány megjelenésekor
mindenkinek egyértelmű volt, hogy
mit kell tennünk. Villámgyorsan csele-
kedtünk, olyan intézkedéseket vezet-
tünk be, amelyekkel a Pátria fő folya-
matait – a termelést és az értékesítést –
minél tovább tudtuk biztonságosan
mű ködtetni, és amelyekkel a lehető
leg nagyobb mértékben tudtunk vigyáz-
ni a kollégákra. Folyamatos volt a bel -

Most milyen jövőképet vizionál,
hogyan tovább?

Bár alapvetően forgatta fel valameny-
nyiünk életét a járvány, kitűnő lehető-
séget adott a változásra, változtatásra.
A legtöbb céghez hasonlóan mi is fo -
lyamatosan törekedtünk a folyamatok
optimalizálására, a költségek racionali-
zálására, a szervezet karcsúsítására, a
vírushelyzet azonban radikálisabban
járt el sok tekintetben. Szinte katarzis-
ként éltem meg, amikor az éveken ke -
resztül magunk előtt görgetett ügyeket
egyszer csak pillanatok alatt sikerült
megoldanunk.

Az előrehaladást változatlanul a fej-
lesztések biztosítják, erősítjük online
jelenlétünket, saját márkás üzletágat
építünk, ennek egyik mérföldkö ve -
ként idén már bővítettük a naptár-
szortimentünket is. A beruházások
te rén is töretlenül megyünk előre,
eredményesen pályáztunk a verseny-
képesség növelő támogatási program-
ban, így a következő hónapokban is
lesz mit csinálnunk!


