Tartalmas tanévet zárt
a Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont
Sántáné Fazekas Tünde

2021. október 20-án Pölöskei Gáborné
helyettes államtitkár ünnepélyes keretek
között átadta a Modern Városok Programjának keretében mintegy kétmilliárd
forintból újjáépített békéscsabai nyomda
ipari képzőközpontot. A 2021/22-es tanévben végre korlátozások nélkül folyhatott
a munka, így eseménydús és eredményes
„első” évet tudhatunk magunk mögött.
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A járványügyi megszorítások alól felszabadulva
több nagyszabású rendezvénynek adhattunk
otthont. Szeptember végén a XXIII. PNYME
Flexószimpózium keretében közel száz szakember tekintette meg a képzőközpontot. Október elején a Nyomda- és Papíripari Szövetség és
a Békéscsabai Szakképzési Centrum által közösen megvalósított nyomdaipari oktatási ankét
keretében megállapodtunk az ágazatban érintett többi iskolával, hogy minden tanuló számára hozzáférhetővé tesszük valamilyen módon a
képzőközpont nyújtotta előnyöket. Később ennek folyományaként a BGSZC Mechatronikai
Technikum tizedikes diákjai vettek részt nálunk
egy kétnapos képzésen. Október 20-án végre
megtörtént a várva várt ünnepélyes átadó ünnepség is, amelynek keretében több társadalmi
és szakmai partner biztosította támogatásáról a
békéscsabai nyomdászképzést.
Tanműhelyünk előző névadója, Tevan Andor
tiszteletére nyomdász tanulóinknak online
szakmai vetélkedőt rendeztünk, ahol a nyomdák és a szakmai szervezetek által felajánlott
ajándékokat nyerhették meg a fiatalok. A játéknak nagyon nagy sikere volt, s talán feledtette
egy kicsit, hogy egészségünk védelme érdekében
az Andor-napi Szimpóziumot nem tudtuk a hagyományos módon megrendezni.
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A tanév legizgalmasabb feladatát az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen és a hozzá
kapcsolódó Szakma Sztár Fesztiválon való részvétel jelentette, amelyen versenyzőként és versenyhelyszínként is részt vettünk, szoros együttműködésben a Papír- és Nyomdaipari Műszaki
Egyesülettel és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. Minden résztvevő rengeteg élmén�nyel és tudással gazdagodott a színvonalas fordulók és az új szakmai kapcsolatok által.
A tanévet az utóbbi évek legmozgalmasabb
vizsgaidőszaka zárta. Két különböző képzési
rendszerben öt eltérő kimeneti követelmény
szerint nappali és esti tagozatos diákokat is vizsgáztattunk. Így a június 3-án tartott ünnepélyes bizonyítványosztó ceremónia keretében
22 előkészítő, 14 gépmester és két nyomtatvány-feldolgozó vehette át szakmai képesítő bizonyítványát.
Minden kedves nyomdász kollégának és vállalkozásnak, akivel együtt dolgoztunk a tanévben, hálásan köszönjük a segítő hozzájárulást az
utánpótlás képzéséhez.
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