
Nem először készül lapunk a nyíregyházi Color
Packnál; nagy megelégedésünkre térhettünk
vis sza a tavaly óta tovább gyarapodott nyom-
dához. Lapunk minden számának egyedi tör-
ténete van, más-más nyomdában kiviteleztet-
ve lapunkat, valós képet kapunk a különböző
térségek helyzetéről. A Color Pack Nyomdával
való együttműködést szívesen idézzük fel és is-
mételjük is, lehetőség szerint. Mosolyogtató
vis szaemlékezni az előző, Nyíregyházán készült
számunkra. Már gyanúsan eseménytelen volt
a gyártás folyamata, aggodalmaskodtunk, arra
gondoltunk, talán még nem is jutottak hozzá
a gyártáshoz, azért nincs egyetlen kérdés, észre-
vétel sem, de minden ment szerényen,csendben,
annál nagyobb hozzáértéssel és figyelemmel
kísérve, a maga útján. Zsukk Lászlót, a Color Pack
vezérigazgatóját és fiát, ifjabb Zsukk Lászlót lá-
togattuk meg idén nyáron is.

RÉGI ÚJ PROFIL

A nyomda kezdetektől fogva elkötelezett a cso-
magolóanyag-gyártás területén. Természetesen
az új piaci lehetőségeket, mint minden nyomda,
ők is folyamatosan szondázzák, egyik megren-
delés hozta a másikat, így a termékpaletta ha-
marosan kibővült a folyóiratgyártással. A Color
Packnál készülő periodikák között sok magas mi-
nőségi követelménnyel bír, nagy gondosságot

és precizitást igényel előállításuk. Mindezek mel-
lett a csomagolóanyag-gyártás, esetünkben je-
lenleg főleg a címkegyártás, alapértelmezetten
magas minőségi elvárásokat támaszt, így ter-
mészetes, hogy más munkákra is a megszokott
gondossággal figyelnek. Ma ismét a csomago-
lóanyag-gyártás került a fókuszba, ahol a címkék
területéről már a dobozgyártás felé is kacsint-
gatnak. 

PÁLYÁZNI, PÁLYÁZNI, PÁLYÁZNI  

A pályázatokkal kapcsolatban vegyes tapasztala-
tokat szerzett a Color Pack Nyomda. A beruhá-
zások terén csupa sikerélményről számolhatnak
be, de a közbeszerzési tenderek csalódást okoztak.

Az első sikeres pályázatot egy B3-as Heidel-
berg-gép megvásárlására adták be. Úgy látszik,
a márkával elégedettek, mert egyre nagyobb mé-
retű gépek beruházására pályáznak, és kapnak
támogatást. Az idei évben egy B1-es ötszínes +
lakkozóműves Heidelberg nyomógéppel gya-
rapodtak az új tágas csarnokban, köszönhetően
a „Befektetés a jövőbe – Új Magyarország” fej-
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lesztési terv keretében az Európai Unió és a Ma-
gyar állam által nyújtott 50 milliós támogatás-
nak. A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósult meg.

ÚJ GÉPEK, ÚJ KIHÍVÁSOK, ÚJ GONDOK

Ahogy a Color Packnál a termelő gépek mérete,
tudása növekedett, a technika fejlődött, egyre
több új feladat, megoldásra váró kérdés ütötte
fel a fejét. A color management, a legkülönfélébb
fogadott fájlformátumok olyan új készségek el-

sajátítását igényelték, amelyeknek a létezéséről
néhány éve még nem is igen vett tudomást
senki. A digitális adatátvitel, az átfutási idők rö-

vidülése egyre nagyobb műszaki-technikai és
nem utolsósorban szakmai felkészültségbeli tu-
dást igényelnek. 

ÖRÖKKÉ FEJLőDNI

A kollégák képzése folyamatosan zajlik, van több
olyan szakmai esemény, mint például a tavalyi
Nyomdász Vándorgyűlés, ahol a cég minden dol-
gozója részt vesz. Ez persze elsősorban Zsukk
László érdeme, hiszen az általa képviselt veze-
tési stílus és nem utolsósorban a jó értelemben
vett tulajdonosi szemlélet teszi lehetővé a kol-
lektíva egészséges fejlődését, összetartását, ösz-
szetartozását.

HAGYOMÁNYTISZTELET

A Color Pack előterében mindig nagy szeretet-
tel csodáltam meg az ősrégi könyvprést. Most
csak hűlt helyét találtam. Mielőtt bárki rosszra
gondolna, nagyon jó dolog történt vele. A Nyír-
egyháza Sóstói Skanzen „Kecsege és fia” nyom-
daműhelyébe került. Csakúgy, mint az Alföldi
Nyomda betűszekrényei és a Hollandiából, Ro-
nald Steur úr lábpedál meghajtású tégelysajtó-
ja. A gép felállításában és a műhely berende-
zésében is példamutatóan önzetlen segítséget
nyújtott Zsukk László. Kedves László, mindent
köszönünk Neked!
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Sóstói Múzeumfalu, 4431 Sóstófürdő, Tölgyes u. 1.
http://www.muzeumfalu.hu

Hazánk legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi
múzeuma, a Sóstói Múzeumfalu adott otthont a Ke-
csege és fia nyomdaműhelynek. Páll István dr, PhD
igazgató, néprajzos muzeológus nagy szeretettel ka-
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lauzolt bennünket az újonnan megnyílt látványos-
ság felé. „Az elmúlt évben a múzeum a hollandiai
Ronald Steur-től kapott egy 19. századi nyomdagé-
pet, amit a debreceni Alföldi Nyomda feleslegessé
vált ólom betűkészletének négyszekrénynyi részével
egészített ki. Az év végén a görög katolikus püs-
pökségtől kaptunk egy szintén 19. századi, Bécs-
ben készült papírvágó gépet is, s a felszereléshez
a Nyírségi Nyomda is hozzájárult kisebb-nagyobb
kiegészítő kellékekkel. Ördögh János Nyomdája és a
Color Pack Nyomda is segített a berendezés teljeseb-
bé tételéhez. 2008. június 24-én, a nyomdászok vé-
dőszentje, Szent János napján nyitottuk meg kis
nyomdánkat, ahol a látogatók szeme láttára vál-
lalkozó kedvű nyomdászok segítségével készül-
nek majd kisebb nyomtatványok”  – tudtuk meg a
múzeumigazgatótól.


