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Szakmánk, a nyomdászat feltalálásának, 
elindulásának 575. évfordulóját ünnepelte 
a Marzek Kner Nyomda szervezésében 
2015 júniusában a békéscsabai nyomdász-
közösség és a meghívott vendégek. 

„Ez az iparág és az ehhez kapcsolódó képzőmű-
vészeti ág megélt több mint fél évezredet, s ma 
is sok embernek erről szól az élete. Ennek a je-
les évfordulónak szándékoztunk méltó emléket 
állítani az ünnepi megemlékezéssel és Gécs Béla 
ezen alkalomra megjelentetett könyvével. Egy 
mai nyomda vezetőjeként azt gondolom, hogy 
a szakmai múlt egy nagyon fontos alapot ad ne-
künk, amit a jelenlévők közül sokan még a kö-
zelmúltban építettek, s a mi feladatunk az, hogy 
tovább építsük és megtartsuk abban a fényében, 
amit eddig e térségben elért” – nyilatkozta Kása 
István Zoltán, a Marzek Kner Nyomda igazgatója.

Az ünnepségen ezt követően elhangzott Or-
mándy M. Keve, a Jókai Színház színésze előadá-
sában Vörösmarty: A Guttenberg-albumba című 
költeménye, majd Balog Miklós Gutenberg talál-
mányának jelentőségéről és a nyomtatott kom-
munikáció fejlődésének főbb állomásairól tar-
tott előadást. 

Ezt követően Persovits József mutatta be Gécs 
Béla az évfordulóra megjelent „Érdekességek, kü-
lönlegességek a régmúlt nyomdászatának króni-

gutenberget ünnepelték a békéscsabai 
nyomdászok

kájából” című kötetét, amit a szerző a helyszí-
nen a rendezvény résztvevői számára dedikálva 
nyújtott át. 

Az ünnepség egyben alkalom volt arra, hogy a 
Kása István Zoltán által kezdeményezett és irá-
nyított szakmai oktatás ügyét felkaroló „Gyere 
közénk nyomdásznak!” kampány ismét a figye-
lem középpontjába kerüljön. A nyomdászat kö-
zel 20 000 embernek ad munkát ma hazánkban. 
A folyamatos fejlődés generálta munkavállalók 
iránti igény miatt keletkező űrt számítva, évente 
közel 500 új szakemberre van ma Magyarorszá-
gon szükség. Békéscsabán a hiányszakmák közé 
tartozik a gépmester, könyvkötő és kiadvány-
szerkesztő, s amint e tény hivatalosan is megál-
lapításra kerül, a képzésben részt vevő tanulók 
ösztöndíjat kaphatnak. A békéscsabai „Gyere 
közénk nyomdásznak!” kezdeményezés orszá-
gos mozgalommá alakult, és célja, hogy a térség 
a hazai középfokú nyomdaipari képzés központ-
jává váljon. 


