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Egy iskolában általában a felnőttek tanítják
a gyerekeket, de Paulo Coelho szerint

„Három olyan dolog van, amelyet mindig 
eltanulhat a felnőtt a gyerektől:
hogy kell önfeledten örülni, hogy kell mindig 
valamilyen foglalatosságba merülni, és hogy kell
kíméletlenül kiharcolni magának azt, amit ő akar.”

Iskolánk nyomdászoktatóinak hosszú idő óta
egy csúcstechnológiát képviselő nyomdagép
volt az álma, amit nagyon akartunk, és úgy dön-
töttünk, kíméletlenül kiharcoljuk magunknak.
Tudtuk, hogy ennek érdekében bonyolult és
szerteágazó foglalatosságba kell merülnünk,
de reméltük, hogy egyszer majd eljön a mai
nap, amikor önfeledten örülhetünk álmunk
megvalósulásának.

Ebben az ünnepélyes pillanatban szeretném
röviden felvázolni azt az utat, amelyet be kel-
lett járnunk a mai napig, és megköszönni a fá-
radozásukat mindazoknak, akik valamilyen for-
mában részesei voltak annak a folyamatnak,
amelynek eredményeként most itt állhatunk
az üzemkész nyomdagép mellett.

Több mint egy évtizede a kapott szakképzé-
si támogatások egy részét nem használtuk fel
az adott naptári évben, hanem gyűjtögettük
egy nagyberuházás érdekében. Amikor elődöm-

től, Németh Lajos igazgató úrtól átvettem az
intézmény vezetését, 20 millió forint volt a szak-
képzési számlánkon. Az azóta eltelt hét év alatt
több nagy értékű beruházás mellett tovább
folytattuk a céljellegű gyűjtést, és ennek ered-
ményeként 2008-ra közel 50 millió forinttal
rendelkeztünk, így karnyújtásnyi közelségbe
került a négyszínnyomó nyomdagép beszer-
zése. Ez a karnyújtásnyi távolság azonban, az
euró árfolyamától függően, még mindig 10-15
millió forint volt.

Ekkor határoztuk el, hogy egy levéllel fordu-
lunk az ország összes, nyomdaiparhoz kötődő
cégéhez, amelyben segítségüket kérjük a gép-
beszerzéshez.

Két ajánlólevelet is tudtunk mellékelni, az
egyiket Balogh Miklós úr, a Royal Nyomda tulaj-
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donosa, az NYPSZ akkori elnöke, a másikat pedig
Margull Jürgen úr, a Heidelberg Magyarország
ügyvezető igazgatója bocsátotta rendelkezésünk-
re. Ezt az alkalmat is szeretném megragadni,
hogy ismételten megköszönjem segítségüket.

Mindezen törekvések eredményeként össze-
gyűlt annyi pénzünk, hogy ki tudtuk írni a
nemzetközi közbeszerzési eljárást, melyre két
világcég adta be pályázatát. A bírálóbizottság
mindkét pályázatot érvényesnek találta, és
megállapította, hogy a Heidelberg Magyaror-
szág ajánlata a kedvezőbb, így velük kötöttük
meg a gépbeszerzési szerződést.

Eközben egy kicsit a szerencse is ránk mo-
solygott, mivel a forint rohamosan erősödött,
és áttörte a 250 forintos lélektani határt. Ek-
kor felkerestem Uhrin Nándor urat, a pénz-
ügyi osztály vezetőjét, és engedélyt kértem
200 ezer euró vásárlására. Az osztályvezető úr
támogatta kérésemet, így a nyár elején 242 fo-
rintos kurzus mellett átváltottuk a pénzünket
euróra.

Akkor ez a tranzakció csak egy ésszerű dön-
tés volt, az elmúlt fél év pénzügyi, gazdasági
eseményei azóta ezt erőteljesen felértékelték.

Az ősz folyamán a Heidelberg melletti Wies-
loch-ban elkészült a Speedmaster SM-52-es
nyomdagép, és végül ez év januárjában – ahogy
az a délelőtt vetített filmen is látható volt – ha-
talmas ládákban, több darabban megérkezett
hozzánk. Az elmúlt hónapban a cég szakem-
berei összeszerelték és beüzemelték, mi pedig
elkezdtünk dolgozni vele, és közben folyama-
tosan tanulunk, hogy minden funkcióját op-
timálisan ki tudjuk használni.

Henry Ford egyszer azt mondta, hogy 
„…az akadály az a rémisztő dolog, amelyet akkor

látunk, ha levesszük szemünket a célról”.
Be kell vallanom, hogy voltak időszakok, ami-

kor rémisztően sok akadályt láttunk a megva-
lósítás útjában, de ilyenkor tekintetünket ismét
a célra szegeztük, és éreztük partnereink segít-
ségét, támogatását, amit most szeretnék mind-
nyájuknak megköszönni!

Kedves diákok, leendő nyomdászok!
„Furcsa dolog az élet, ha nem vagy hajlandó el-

fogadni mást csak a legjobbat, akkor nagyon
gyakran meg is kapod azt!” 
– írja Somerset Maugham.

Ennek a kijelentésnek most kettős jelentést is
tulajdoníthatunk: egyrészt mi, tanárok nem
voltunk hajlandók elfogadni mást, ez a nyom-
dagép, amit most megkaptok valóban a leg-
jobb a kategóriájában, másrészt azt várjuk el
tőletek, hogy legyetek igényesek önmagatok-
kal szemben, a tanulás terén törekedjetek ti is
a legjobbra, és akkor a szakmai bizonyítvány-
ban – írásba foglalva – meg is kapjátok azt. 

Azt kívánom nektek, hogy ez az új nyomda-
gép segítsen benneteket szakmai céljaitok el-
érésében, szerezzetek piacképes tudást, ezáltal
biztos munkahelyet, legyetek tevékeny, bol-
dog, kiegyensúlyozott emberek!




