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A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépis-
kola és AMI művészeti szakképzésében 142 ta-
nuló vesz részt, ebből 57 fő festő, 85 fő grafikus 
képzést kap.

A grafikai, illetve nyomdaipar felé orientálódó 
hallgatók grafikus 54 211 04 (korábban alkalma-
zott grafikus) OKJ-s képzésben részesülnek.

A szakközépiskolai grafikus képzés közel húsz-
éves múlttal rendelkezik.

Az évente megrendezett, a minisztérium ál-
tal támogatott, a művészeti szakközépiskolákat 
érintő Országos Rajzverseny rendszeres résztve-
vői vagyunk, itt mindig bekerülnek diákjaink az 
első tíz közé. Legjobb helyezésünk egy harma-
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dik és két hatodik hely. A kétévente megrende-
zett Keszthelyi Helikoni Ünnepségeken diák-
jaink minden alkalommal arany minősítést 
kapnak a képzőművészet kategóriában. Zala-
egerszegi portrépályázaton harmadik helyezést 
és többször különdíjat nyertünk. Több cég, in-
tézmény, vállalkozás használja a diákjaink által 
készített logókat, arculatokat.

A képzés jellegéből fakadóan igyekszünk el-
mélyíteni diákjaink nyomdatörténeti, nyom-
daipari ismereteit. A tipográfia és a tipográfiá-
val kapcsolatos feladatok szerves részét képezik 
a tananyagnak. Nagy lehetőség számunkra a 
helyi Ciszterci Műemlékkönyvtár gazdag anya-
ga, melyhez a szakszerű hozzáférést és a didak-
tikus felhasználást Németh Gábor könyvtárve-
zető együttműködése teszi lehetővé számunkra. 
A Magyar Grafika szervezésében részt veszünk 
a nyomdatörténettel kapcsolatos rendezvénye-
ken, kiállításokon, előadásokon. Faludi Viktória 
főszerkesztőnek köszönhetően a legfejlettebb 
technológiákkal ismerkedhetünk meg expókon, 
nyomdaüzemi látogatásokon. Ezeken a nyom-
daipar nagy öregjeivel való találkozásokon tanu-
lóink „megfertőződnek” a nyomdászattal, és a 
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pályaorientáció mellett életre szóló élményekkel 
gazdagodnak.

Sajnos a pályakövetés szinte lehetetlen, ezért 
nincsenek pontos adataink arról, hogy hány 
szakembert adtunk a nyomdászatnak. Bizton ál-
lítható, hogy iskolánkból több tucat szakember 
került be a nyomdaiparba különböző szinteken 
– nálunk szerzett oklevéllel vagy egyetemi szintű 
továbbtanulás után –, a nyomdaipari szakmun-
kástól a kiadványszerkesztőkön keresztül a ter-
vezőgrafikusokig. 


