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Igazgató: Kovácsné Győrfi Enikő
Nyomdaipari tanárok: Fülöp Csabáné, 
Serbán Margit
Honlap: www.konnyuipari.hu

Iskolánk 1983 óta működik önálló intézmény-
ként. Azóta többféle nevet viseltünk, de az alap-
vető célunk, feladatunk nem változott. 

A nyomdaipari képzés Debrecenben az Alföldi 
Nyomdának köszönhetően, régi hagyományok-
kal rendelkezik. Eredetileg szakmunkásképzés 
folyt, ahol könyvkötő, reprodukciós fényképész 
és gépmester szakmát lehetett szerezni. Az 1986–
1987-es tanévben a jelenlegi épületbe való köl-
tözés fordulópont volt iskolánk életében. Lehe-
tővé vált a szakközépiskolai képzés 
beindítása. Előzményként már az 
1978–1979-es tanévben beindult 
a nyomdászképzés szakközépisko-
lai rendszerben az EGT Vegyipari 
Szakközépiskolában. Az 1990–
1991-es tanévben átköltöztek 
az osztályok a jelenlegi épület-
be. Egyúttal a szakmai elméleti 
oktatást főállású tanárok vették 
át az óraadóktól. Így az iskolában 
a könyvkötő szakiskolai (3 év) képzés 
mellett a szakközépiskolai osztályok (4 év) be-
tűszedő-montőr és gépmester szakmát tanultak. 
A képzési rendszer átalakításai során a szakmák 
ugyan megmaradtak, de átkerültek a 4+1, később 
a 4+2 rendszerbe, miközben megszűnt a három-
éves képzés. A technika fejlődése következtében 
a szedők kiadványszerkesztők lettek, majd szö-
veg- és képszerkesztők, kép- és szövegszerkesz-
tők stb. A gépmesterek és könyvkötők elneve-
zése szerencsére nem változott annyit. Az évek 
során kipróbáltuk a hagyományosnak nevez-
hető komplex szakmai oktatás mellett a modul-
rendszerű (szinte évente más) oktatás különbö-
ző változatait, hogy visszatérhessünk a komplex 
rendszerhez. Most indul a szakgimnázium, ami 

megint „új” feladat mindenki számára (ha jól 
meggondoljuk, kötelező szakmai érettségi és 4+1 
már volt régebben). A szakképzés új lehetősége a 
felnőttoktatás, esetleg (igény szerint) felnőttkép-
zés beindulása. 

A gyakorlati képzés sokáig kizárólag az Alföl-
di Nyomda tanműhelyeiben zajlott. Az elmúlt 
években azonban más debreceni nyomda is je-
lentkezett képzési igénnyel. Örömmel fogadtuk 
ezeket a megkereséseket, mert így a mi lehetősé-
geink is bővültek. 

Iskolánkban a következő szakmák tanulhatók: 
kiadványszerkesztő technikus, nyomdaipari 
technikus, könyvkötő és nyomtatvány-feldolgo-
zó. Képzéseink elsősorban nappali rendszerben 
történnek. Az ipar igényeinek kielégítése céljából 

a felnőttoktatás is beindult a 2015–
2016-os tanévben.

Jelenleg felnőttoktatásban (két- 
 éves) van 14. évfolyamunk: 
nyomdaipari gépmester (13 fő) és 
kiadványszerkesztő (4 fő) szak-
mában. Továbbfutó (4+1) 10. 
évfolyamon nyomdaipari gép-
mester (12 fő), valamint nyom-

daipari technikus szakgimnáziu-
mi osztály 9. évfolyamon (12 fő) 

indult ebben az évben.  A 13. évfolya-
mon nyomdaipari technikus tanulók (12 fő) 

kezdték el a tanévet.
Az iskola fennállása óta eltelt 33 évben szám-

talan nyomdász tanuló szerzett szakmát. A kez-
detekben a különböző szakmákban évente átla-
gosan 14-16 fő végzett, az utóbbi években sajnos 
csak 6-8 fő. Nem minden tanítványunk helyez-
kedett el a szakmában. Vagy azért, mert mégsem 
szerették meg, vagy azért mert nem tudtak vagy 
nem akartak elhelyezkedni (anyagi elvárások). 
Sajnos, ez az elmúlt években jellemző volt régiónk-
ban. Akik a szakmában maradtak, kiválóan meg-
állják a helyüket.

A város kisebb-nagyobb nyomdáival jó kapcso-
latot ápolunk. Az iskola mindent megtesz annak 
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érdekében, hogy népszerűsítse a nyomdászkép-
zést. Részt veszünk nyílt napokon, pályaválasztá-
si kiállításokon, szülői értekezleteken. Kiállításo-
kat szervezünk, melyek felkeltik a pályaválasztás 
előtt álló fiatalok figyelmét. A beiskolázáskor 
igyekszünk feltölteni az engedélyezett keretszá-
mot. Sajnos régi „nevét” a nyomdászszakma el-
vesztette, aminek okát még csak fel sem tudjuk 
mérni. A kevés tanulói létszám még csak érthe-
tő, ugyanakkor az, hogy a szakma ennyire el-
tűnhet, egy régi nyomdásznak elfogadhatatlan. 
A probléma megoldásaként megindult egy ösz-
szefogás, a „Gyere közénk nyomdásznak” prog-
ram. Ebben mi is részt veszünk, remélve, hogy 
a szakmát sikerül régi méltó helyére visszahozni 
a fiatalok számára. Aki hozzánk kerül, minden 
lehetőséget megkap ahhoz, hogy magas szinten 
elsajátítsa választott szakmáját, elméletben és 
gyakorlatban egyaránt. 

A szakmai tanulmányi versenyeken szinte min-
den évben szép sikereket értünk el. Az OSZTV, il-
letve az SZÉTV megmérettetésein volt döntő-
sünk, sokszor több is. Sőt a dobogós helyeket is 
elfoglalták a tanítványaink. Számunkra ez min-
den évben külön öröm volt, és egyben visszaiga-
zolást is jelentett, hogy nem küzdöttünk hiába.  

Iskolánk a nyomdaipari szakmai képzés minő-
ségéért külön központi elismerést nem kapott, 
és díjat még nem sikerült szereznünk. Azonban 
nekünk, akik mindennap ezzel a feladattal va-
gyunk elfoglalva, a legnagyobb elismerés azért 
megadatott. Nevezetesen az, amikor a régi, a 
szakmában dolgozó volt tanítványaink hozzánk 
íratják be gyerekeiket, mert tudják, hogy számít-
hatnak ránk. Tudják, hogy a gyerekeik a lehető 
legtöbb ismeretet kapják, a legjobb kezekbe ke-
rülnek. Sőt, büszkék vagyunk arra is, hogy volt 
tanítványaink, miután megszerezték diplomá-
jukat, visszajönnek hozzánk tanítani.


