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„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma  
iskolája.” Szent-Györgyi Albert gondolata 
ez. Mi hiszünk ebben Békéscsabán. Ahogy 
a diákjainkban, a partnereinkben és  
a hivatásunkban is. Olyan képzést nyújta-
ni, melyben mindenki elégedett, sikereket 
ér el, és a diákok megszeretik a szakmát, 
csakis közösen, élmény alapú oktatással 
tudunk. Ehhez pedig játszani is kell. 

2010-ben rendeztük meg az első Andor Napot, 
tisztelegve iskolánk korábbi névadója előtt. A jö-
vőt építeni csak a múlt előtt fejet hajtva lehet. 
A kezdetben plenáris előadásokból álló megem-
lékezés 2018-tól játékos formát öltött. Szabados 
Nelli kolléganőmmel az a megtiszteltetés ért 
bennünket, hogy mi lehetünk a játékmesterei 
e patinás, országos eseménynek. Számunkra ez 
külön öröm, hiszen mi is ezen iskola padjait kop-
tattuk valaha és a bennünk élő diák még nagyon 
szeret játszani. Miért kell játszani, hogy a legko-
molyabb célunkat elérjük? A szakmai ismeretek 
nem elegendőek a szakmai sikerekhez. Mi, akik a 
piaci szférából érkeztünk az oktatásba, jól tudjuk 
ezt. Kapcsolati tőke is kell a sikerhez, és a közös 
szakmai játék a legjobb platform ehhez.

Nagyon vártuk 2022. december 2-át. Már há-
rom éve nem találkozhattunk partnereinkkel a 
járványügyi helyzet miatt, ezalatt online formá-
ban játszottunk.

Andor Napi Játékok Békéscsabán
Kaposvári Zsuzsanna Krisztina
BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium

A program koszorúzással kezdődött, ahol vég-
zős tehetséges diákjaink, Babinszki Dóra és Csík 
Boglárka méltatták Tevan Andor munkásságát. 
Tálas Csaba igazgató úr köszöntője után Varga 
Tamás alpolgármester úr nyitotta meg a ren-
dezvényt szívhez szóló gondolataival. Sántáné 
Fazekas Tünde igazgatóhelyettes köszöntője után 
kezdődött a játék. 

2022-ben már nem szerettünk volna online 
játszani, ezért a rendezvény előtt meghirdettük 
az Andor Napi Offline játékokat. A diákokat ve-
gyes csapatokba soroltuk, a 12–13–14. évfolya-
mok játszottak. Verset kellett írni Tevan Andor-
hoz, portrét kellett rajzolni róla és keresni kellett 
két idézetet a műveiből, megindokolva, hogy mi-
ért azt választotta a csapat. Csak és kizárólag ana-
lóg megoldásokat fogadtunk el. Zseniális mun-
kák születtek, melyből a rendezvény napján 
kiállítást is készítettünk. Ezekkel a feladatokkal 
előzetes pontokat lehetett gyűjteni.

Harmadízben került megrendezésre a játékos 
forma, így sok partnerünk már visszatérő játé-
kosként érkezett. A diákokat 4–6 fős csapatokra 
osztottuk fel. A csapatok összetétele évfolyam és 
szakmairány tekintetében is vegyesen alakult. 
A túlterhelt hétköznapokban a különböző év-
folyamok nem találkoznak, így kiváló alkalom 
volt ez, hogy a diákok is megismerjék egymást.

Partnereink az ország minden pontjáról érkez-
tek. Állomásokat kaptak, melyet maguk rendez-
tek be. Mindenki feladattal érkezett, mely során 
a csapatok 10 pontot szerezhettek összesen. A csa-
patok meghatározott sorrendben meglátogatták 
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az összes állomást és megoldották a feladatokat. 
Minden állomáson 10 percet tölthettek és min-
den csapatot egy szakmai partnerünk kísért. Az 
állomásokon a 11. évfolyamos diákok és a szak-
oktatók segítették a játékot. A játék végén a bü-
fében elköltött ebéd alatt kolléganőmmel ösz-
szesítettük a pontokat. Bevallom, mi legalább 
ugyanúgy izgultunk, hogy kik lesznek a nyerte-
sek, mint diákjaink.

Nagyon értékes ajándékcsomagok találtak gaz-
dára. Ezek az ajándékok partnereinktől érkeztek 
és nagyon hálásak vagyunk ezért. Negyvenöt 
diákunk 9 csapatban 9 állomáson játszhatott az 
alábbi cégekkel:

 � ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
 � Canon Hungária Kft.
 �Gyomai Kner Nyomda Zrt.
 � Jura-Trade Kft.
 �Marzek Kner Packaging Kft.
 � partners Kft.
 � Pátria Nyomda Zrt.
 � Progresszív Nyomda Kft.
 � STI Petőfi Nyomda Kft.

Itt meg kell említenem a Central Dabasi Nyom-
da Zrt. támogatását, akik az idén ugyan nem 
tudtak velünk játszani, de értékes ajándékaik-

kal hozzájárultak a rendezvényhez. Külön köszö-
nettel tartozunk az anyagi támogatásért a Papír- 
és Nyomdaipari Műszaki Egyesületnek, akik a 
vendéglátást biztosították számunkra, illetve a 
Nyomtatott Kommunikációért Alapítványnak és 
dr. Horváth Csabának, akik a diákok jutalmazá-
sában segítettek nekünk. Nélkülük ez a rendez-
vény nem jöhetett volna létre. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy Pesti Sándor, 
akinek örökös tagsága van nálunk, szintén ve-
lünk töltötte a napot. Hálásak vagyunk Tóth Jó-
zsefnek, az Ágazati Készségtanács elnökének, aki 

a Szakma Sztár versennyel kapcsolatban segítet-
te diákjainkat, valamint az Óbudai Egyetem kép-
viselőinek, Prokai Piroskának és Görgényi-Tóth 
Pálnak, akik a továbbtanulás kérdéseiben segí-
tettek eligazodni. Az ebéd végén az állomásokon 
pedig komoly szakmai beszélgetések alakultak ki.

A szakma szeretete és aktív jelenléte az isko-
la életében egy óriási hajtóerő. Ennek a rendez-
vénynek a nem titkolt célja az, hogy a diákjaink 
már a képzés évei alatt kötődjenek ahhoz a szak-
mai közösséghez, amelynek részesei lesznek. Ta-
lán az, hogy egyetlen diákunk sem hiányzott az-
nap elmondja, hogy mennyire fontos számukra 
is ez az ünnep.

Végül megfogalmazódhat a kérdés bennünk, 
hogy mit kaptunk mindannyian e naptól aján-
dékba? Értékes kapcsolatokat, hasznos szakmai 
tudást és végül, de nem utolsósorban egy na-
gyon hangulatos, izgalmas kikapcsolódási le-
hetőséget, mely a sok valódi emberi interakció 
mentén megerősített bennünket abban, hogy a 
nyomdászat egy varázslatos hivatás. Érdemes ta-
nítani, érdemes művelni.

Idén decemberben is várunk mindenkit sze-
retettel Békéscsabán.




