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A „Packaging a Te jövőd” elnevezésű kam-
pányt a csomagolóanyag-fejlesztésben és 
-gyártásban tevékenykedő cégek és szak-
emberek egy csoportja hívta életre annak 
érdekében, hogy a nyomda- és csomagoló-
anyag-gyártó ipar számára biztosítsa  
a jól képzett utánpótlást. 

2019. szeptember 30-án Kása István Zoltán, a 
Marzek Kner Packaging Kft. és a Marzek FlexiLog 
Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg a „Packaging 
a Te jövőd 2020” kampányt a Marzek Kner Packa-
ging Kft. Baross utcai épületében. 

A köszöntő szavak után a Marzek Kner kilenceme-
letes irodaépületén kifeszített óriásmolinó bemutatá-
sa következett, majd az épület aulájában folytatódott 
a rendezvény, amelyen több, a projektben érintett 
meghívott is felszólalt.   

Ami a „Packaging a Te jövőd 2020” kampány 
elindítását indokolta, az nem más, minthogy a 
hazai GDP 3-5 százalékát megtermelő és ezáltal 
Magyarországon 9-10 ezer embernek munkát 
adó nyomdai ágazatban jelenleg közel 3-4 ezer 
fős munkaerőhiány van. Békéscsabán pedig, 
ahol mintegy 1500 embernek biztosítanak mun-
kát a csomagolóanyag-gyártó cégek, szintén egy-
re kritikusabb a helyzet, dacára annak, hogy a 
városban működik a Szent-Györgyi Albert Szakgim-
názium nyomdászképzése.

Ennek hatására született meg ez az iparági ösz-
szefogás, amely nem új keletű, hiszen már 2014-
ben, a Marzek Kner Packaging Kft. hathatós 
közreműködése mellett, elindult a „Gyere kö-
zénk nyomdásznak” akció, melynek egy további 
programja a közérdekű kötelezettségvállalási megál-
lapodás. Ennek a lényege az, hogy számos Békés 
megyei nyomda, valamint Békéscsaba Város Ön-
kormányzatának fő támogatásával közös pénz-
ügyi alap jött létre az oktatás minőségének ja-
vítása céljából. Segítségével a nyomdászoktatók 
javadalmazása többletbérrel egészült ki, ezzel is 
biztosítva a minél magasabb szintű képzés meg-
valósulását. 

Ez a projekt az elmúlt években is folytatódott, 
és ebből nőtt ki az immár négy pilléren nyugvó 
„Packaging a Te jövőd” program. 

Ebben az első pillér, hogy a 13-14 éves gyere-
kekkel megismertessük, és számukra vonzóvá te-
gyük a nyomdaipart és a csomagolóanyag-gyár-
tást. Ennek köszönhetően az elmúlt években 
folyamatosan nőtt a jelentkező tanulók száma, 
így jelenleg 137 diák tanul a nyomdaipari és a 
kiadványszerkesztő technikus szakokon.

A második pillér – azaz a szakmai oktatók pénz-
ügyi dotálása – mostanra már ott tart, hogy össze-
sen 13 csomagolóiparhoz köthető cég csatlakozott 
a felajánláshoz, így a békéscsabai önkormányzat 
által biztosított 6,6 millió forinttal kiegészítve, 
együttesen 13,2 millió forintnyi hozzájárulás 
jött össze a 2019/20-as tanévre.
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A projekt harmadik pillére pedig a Modern Vá-
rosok Programja keretén belül megvalósuló 
Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont, melyet közel 
kétmilliárd forintból alakítanak ki, és az alapkövét 
az elmúlt héten fektették le. Ezzel pedig elmondha-
tó, hogy a Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumban 
megvalósuló képzőközpont révén a hazai nyomda-
ipari képzés központja a jövőben egyértelműen Békés-
csaba lesz.

Végül a negyedik pillér, ami a közeljövő tervei kö-
zött szerepel, az a felsőfokú mérnökképzés elindítá-
sa városunkban, hiszen nem csak középfokú, de 
felsőfokú szinten is kritikus mértékűre csökkent 
a nyomdaipar és csomagolóanyag-gyártás szak-
ember-utánpótlása. Ennek érdekében nem csak 
folytatnunk kell a megkezdett utat, de folyama-
tosan bővítenünk is szükséges a jelenlegi prog-
ramot. Éppen ezért a Marzek csoport magyaror-
szági vállalatai továbbra is teljes mellszélességgel 
kiállnak a projekt mellett, és mind szakmai, 
mind pedig a program népszerűsítésének oldalá-
ról minden segítséget megadnak a program sike-
res végrehajtásához.

A Marzek csoport két békéscsabai gyára a cso-
magolóanyag-gyártás két jelentős szegmensét 
fedi le, a papír- és karton-, valamint műanyag- 
alapú csomagolóanyagok előállítását végezzük 

üzemeinkben. Mind a nagy múltra visszatekin-
tő Kner, mind pedig a 2017-ben átadott FlexiLog 
modern munkakörnyezetben, kiemelkedő gép-
parkkal biztosítja az itt dolgozók megfelelő szak-
mai fejlődését, a biztonságos és egészséges mun-
kahelyet. A jövő nyomdász szakembereinek nem 
csak megfelelő oktatást, de biztos munkalehető-
séget is kínálunk az elkövetkező időkben.         


