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A házigazda szerepét dr. Koltai 
László töltötte be, és előadásá-
ban ismertette az oktatási 
rendszer újdonságait és az 
Óbudai Egyetemen szerezhető 
képesítéseket. Ezt követően 
Németh Márton nyomdaigaz-
gató, az I Print 4 You Kft. és  
a Sipos-csoport képviseletében 
a herceghalmi nyomdában 
újonnan telepített hajlékony- 
falú csomagolások gyártására 
alkalmas digitális nyomógép 
legfontosabb tulajdonságait és 

Grafikarácsony 2019

Immár második alkalommal adott otthont  
az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari  
és Környezetmérnöki Karának dékánja, dr. Koltai 
László egyetemi docens a Magyar Grafika 2014 óta 
diákok részvételével megrendezett Grafikarácsony 
rendezvényének. Idén több mint százhetven fő vett 
részt az eseményen, zömében a szakirányú képzés 
résztvevői.

előnyeit vázolta előadása első 
részében, amit nyomatminták-
kal is szemléletessé tett: a ren-
dezvényre 18-féle – az Open- 
print pályázatra beérkezett – 
 egyedi grafikával díszített 
piskótafüles táska is készült, 
aminek olyan nagy sikere volt, 
hogy a háromszáz, nyomat-
mintaként is szolgáló táska 
pillanatok alatt gazdára talált.  
Németh Márton a közelmúlt-
ban megjelent „Mi leszek, ha 
nagy vagyok – A multik kapujá-
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ban” című könyvével is kedves-
kedett a résztvevőknek, és  
a helyszínen többeknek dedi-
kálta is az ajándék példányt.

Az előadásokat követően 
házon belül öt workshop állo-
máson is részt vehettek az 
érdeklődők. Volt könyvkötői 
márványozás Hartig Miklós 
tanár úrral, kézi előzékfestés 
Tóth György tanár úr vezetésé-
vel, szitanyomtatás és szakma-
történeti időutazás Novo- 
kerscsenszkov Tamással, 3D 
nyomtatási bemutató és egye-
di fényképpel névre szóló okle-
vélnyomtatás ofszet és digitális 
gépek alkalmazásával a Média 
Technológia Intézet munkatár-
sainak részvételével. 

Ezt követően Faludi Viktória 
előadásában a szakmai oktatás 
fontosságáról, a tanárok áldo-
zatos munkájáról esett szó, 
majd átvehették okleveleiket  
és emléklapjaikat a Papír kará-
csonyfadísz és Open Print pá-
lyázaton részt vevő diákok és 
tanárok. Rendezvényünket 
támogatta a Magyar Nyomdá-
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szatért Alapítvány, segítségük-
kel idén már a pályázatban 
részt vevő diákokat felkészítő 
tanárok és a workshopok veze-
tőinek munkáját is meg tudtuk 
köszönni egy kis jelképes aján-
dékkal, egy könyvkötő csonttal.

Köszönjük továbbá a Raszter 
Nyomdát képviselő Pokorny 
Zoltánnak, hogy az emléklapo-
kat és okleveleket kivitelezte,  
a Grafigram Stúdió képvisele-
tében Maczó Péter tanár úrnak, 
hogy a rendezvény logóját és 
az okleveleket megtervezte.

Köszönjük a Dupro Kft.-től 
Lohmann Máriának, hogy az 
Open Print csomagokhoz mel-
lékelt kétoldalas ragasztóíveket 
biztosította a nyomóformák 
rögzítéséhez.

Decemberi számunkban 
részletesen ismertettük a Papír 
karácsonyfadísz és Open Print 
pályázatok megvalósítását 
segítő résztvevőket, akik  
a legszebb példáját mutatták  
a szakmai összefogásnak.  

Hálásan köszönjük a work- 
shopok vezetőinek, az ÓE kol-
légáinak és tanárainak, a szak-
gimnáziumok tanárainak, diák-
jainak és minden résztvevőnek, 
hogy megtiszteltek bennünket 
részvételükkel!


