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A Szent-Györgyi Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Békéscsaba, Gyulai út 53–57.)
három intézmény összevonásával jött létre
2005-ben.
Az elődintézményeink 2005 előtt:
 R
 uhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola
és Kollégium,
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 H
 ugonnai Vilma Egészségügyi

Szakközépiskola,

 T
 evan Andor Gimnázium

és Nyomdaipari Szakközépiskola.

Intézményünkhöz 2007-ben csatlakozott a Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium is.
2015-ben újabb szerkezeti átalakítás következett a szakképzési centrumok megalakulásával,
intézményünk a Békéscsabai Szakképzési Centrum tagintézménye lett.
RÖVID ISKOL ATÖRTÉNET
Békéscsabán 1964-ben indult el a nyomdászképzés a Rózsa Ferenc Gimnáziumban. Az
elődintézmények közül a Tevan Andor
Gimnázium és Nyomdaipari Szakközépiskola – mely nyomdaipari szakközép- és szakmunkásképzőként jött
létre – 1978-ban lett önálló intézmény. Gyulai úti épületét 1980-ban
vette birtokba. A kilencvenes években a
könyvkötészet is szakközépiskolai szintűvé
vált, ettől kezdve évfolyamonként három szakközépiskolai osztályban folyt a nyomdász szakemberek képzése. A 2000-es években több
tényező együttes hatásának köszönhetően átmenetileg lecsökkent a nyomdászhallgatók létszáma, de ez a tendencia napjainkban sok ember kitartó
munkájának köszönhetően megtört,
és a létszám újra növekedésnek indult.
A 2015/2016-os tanévben ismét egy teljes
osztályt tudtunk beiskolázni mind a szakgimnázium 9. évfolyamán, mind pedig a szakképzés
13. évfolyamán. Ebben nagy szerepe van az iskola és a Marzek Kner Packaging összefogásának és
közös beiskolázási kampányának. A Marzek Kner
Packaging Kft. a békéscsabai nyomdászképzés kiemelt támogatója volt az elmúlt években és napjainkban is. Mellettük iskolánk a megye többi
nyomdájával is igyekszik jó kapcsolatot ápolni, és
Jubileumi szám

nagy örömünkre szolgál, hogy szívesen fogadják
tanulóinkat gyakorlati képzésre, és segítik szakmai munkánkat. Büszkék vagyunk arra is, hogy
a nyomdászati szakterületen dolgozó kollégáink
egy fő kivételével iskolánk volt tanulói közül kerültek ki.
A nyomdaipari szakközépiskolában végzett gépmesterek, kiadványszerkesztők az ország sok
nyomdájába vitték el a képzés jó hírét. Nyomdász tanítványaink a szakmai tanulmányi versenyek eredményes szereplői.
A grafikus képzés a művészeti szakmacsoportba tartozik, és 2005 óta van a Szent-Györgyiben.
Az elmúlt évek alatt rendkívül erős kapcsolat
alakult ki a nyomdaipari és a művészeti képzés
között, ami nagyon jól érzékelhető az Andornapi kiállítások, a vizsgaremekek és az Ipartyrendezvényeken is.
Mint minden iskolában, nálunk is nagyon
fontos szempont a beiskolázás és a minél több
jól felkészült szakember kibocsátása a munkaerőpiacra. Ennek érdekében örömmel mondhatjuk, hogy Békés megyében nagyon sok nyomda
támogatja a munkánkat. A pár évvel ezelőtt beindult „Gyere közénk nyomdásznak” kampány
nagyon jól segíti ezt a célt. Az iskola vezetésének
tagjai és egy-egy nyomdász szakember minden
évben az őszi időszakban közösen felkeresik a
megye általános iskoláit, és együttesen mutatják be a nyomdászszakma szépségeit a nyolcadikos tanulóknak. Emellett nyomdalátogatásokat
is szerveznek az általános iskolásoknak, ezzel segítve a pályaválasztást.
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Intézményünk sok évtizedes fennállása alatt
mindig fontosnak tartotta és tartja napjainkban
is a grafika és a nyomdaipar jövőjét.
Nyomdász és grafikus szakembereink mindig
arra törekedtek, hogy modern, alkalmazható tudással rendelkezzenek és nyitottak legyenek a
szakmai újdonságokra és újításokra, és ezeket átadják tanulóinknak. Ezt a célt szolgálja a minden évben megrendezésre kerülő Andor-napi
szimpózium is, ahol a szakma jeles képviselői
vesznek részt és tartanak előadást a legújabb fejlesztésekről. Ez a rendezvény nagyszerű alkalom
arra is, hogy a környékbeli nyomdák betekintést
nyerjenek az iskola életébe és szakmai munkájába, és tanulóink is megismerjék leendő munkáltatóikat. Nagy örömünkre a Modern Városok
Program keretében 1,4 milliárdos nyomdaipari fejlesztés valósulhat meg a jövőben iskolánk
nyomdaipari tanműhelyében. Ennek eredményeként az ország egyik legkorszerűbb tudásbázisává válunk a nyomdászképzésben, mind
technikai, mind szakmai tudás tekintetében.
Ezt a tudásbázist tanulóink oktatásán túl, széleskörűen szeretnénk felhasználni a szakemberképzésben is. Tervezzük tanfolyamok, képzések
szervezését a vállalati igényeknek megfelelően,
továbbá szeretnénk helyszínt biztosítani konferenciák, gép- és termékbemutatók számára is.
Iskolánk a jogelődökkel együtt eddig 1710
nyomdász szakembert adott a nyomda-, illetve
grafikai iparnak.
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VERSENYEREDMÉNYEK
2007
OSZT V
 k
 önyvkötő: Fazekas Edit 3. hely (Kovács Sándorné)
 n
 yomdaipari gépmester: Toókos Árpád 7. hely
(Mayerhoffer Miklós)
SZÉTV

 V
 incze Lívia 1. hely (Kovács Sándorné)

 A
 lmási Gyöngyi 2. hely (Kovács Sándorné)
 Z
 oltán József 3. hely (Kovács Sándorné)

 Z
 alánfi Miklós 7. hely (Kovács Sándorné)

 F
 ázer Friderika 9. hely (Kovács Sándorné)

 L
 indenberger Tímea 10. hely (Kovács Sándorné)

2 015
SZÉTV
 C
 zimbalmos Kristóf 1. hely (Molnárné Boldizsár Margit, Méhes Sándor)

2008
OSZT V
 k
 önyvkötő: Balogh Miklós 2. hely (Kovács
Sándorné, Bíró Bertold)
 n
 y. gépmester: Lengyel Zoltán 1. hely (Kovács
Sándor)
 U
 rbán Bálint 7. hely (Kovács Sándor)

 A


2 013
SZÉTV
 B
 ellér Bettina 1. hely (Molnárné Boldizsár
Margit)

Ecoventio grafikai pályázat
 B
 író Anita 1. hely (Krajcsó László)
 N
 agy Enikő 2. hely (Pluhár András)

2 014
SZÉTV
 K
 eresztes Gábor 1. hely ((Molnárné Boldizsár
Margit)
 E
 lek Bence 5. hely (Méhes Sándor)
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Nyíregyházi Főiskola és a MÜSZA tervezőgrafika pályázata 2. hely
 B
 alta Zsanett
 G
 yörke Zsófia
 N
 agy Enikő
 P
 allagi Ádám
(Sántáné Fazekas Tünde)

2 016
Best Print Hungary Pályázat
 1
 4. D Kiadványszerkesztő osztálya; különdíj
(Sántáné Fazekas Tünde)
A BSZC Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolában
jelenleg 878 tanulónak van jogviszonya, ebből
34 gimnáziumi, 415 egészségügyi, 131 művészeti, 106 nyomdaipari és 192 rendészeti képzésben vesz részt.
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