„Ki a Legjobb Magyar Nyomdász”
online szakmai verseny

Negyven egyéni induló,
14 nyomdai csapat,
összesen 73 résztvevő
és 105 szakmai kérdés
Nyomdásznak lenni többet jelent, mint csak egy szakmát
gyakorolni. Folyamatos tanulás, szakmai fejlődés, mint állandó mozgatóerő jelen van
minden szakmabeli életében.
Ehhez a szakmai fejlődéshez

járul hozzá a „Ki a legjobb Magyar Nyomdász” online szakmai verseny.
A verseny célkitűzései idén
sem változtak: a hazai nyomdászok, ﬁatal szakmát tanulók,
főiskolások szakmai fejlődésének elősegítése, hogy ugyanolyan szerepet kapjon a naprakész technológiai tudás, mint
az egyre feledésbe merülő technológiák ismerete vagy éppen
a szakmatörténet.
A kérdéseket is megpróbálták
úgy összeállítani, hogy igazi kutatómunka kelljen a helyes vá-

laszokhoz. Az idei győztes szavai, talán ami a legjobban jellemzi a versenyt: A versenyben
való jó helyezéshez kétféle tudás
kell; az egyik a meglévő szakmai
tudás, a másik a hiányzó szakmai tudás megkeresésének tudása.
A verseny eredményhirdetése és díjátadója a Digital
Expo kiállítás keretein belül került megrendezésre, 2010. szep-

tember 15. és 17. között. Az idei
„Ki a legjobb Magyar Nyomdász” nyomdaipari szakmai
verseny díjátadása a kiállítás
első napján történt meg.
A VÉGEREDMÉNY
Egyéni
1. Török Árpád
2. Sütő Dávid Zsolt
3. Gulyás József
és Berna Béla
(Azonos pontszám miatt
két 3. helyezett.)

Csapat
1. HBPC
(Pénzjegynyomda):
Czifra Zoltán, Dobrovits Ádám, Hausz Attila
2. Prime Rate:
Bencsik Péter,
Tasi András
3. Zoga: Grünvald Zoltán,
Grünvald Károly
A helyezettek a szakmai dicsőség mellett további díjakban
részesültek: a Heidelberg, Colormanagent.hu, Trans-Europe Kft.
(szoftver.hu), Vincent Graﬁka
Kft., Pollák Szoftver Stúdió, Színpatikusok, Kiscelli Múzeum jóvoltából.
A „legjobb Magyar Nyomdász” életében is eljött a változás ideje. Ezért a jövő évben
tartják az utolsó megmérettetést. Tanulva az elmúlt évek és
az idei verseny hibáiból, jövőre egyeztetve a beszállítókkal
és a versenyt támogató cégekkel, kiadják az egyes fordulók
szakmai füzeteit, melyben minden kérdés helyes válasza és
annak magyarázata is szerepel majd, ezzel létrehozva
egy olyan tudásbázist, amelyre
mint egyfajta szakmai referenciára lehet majd hivatkozni.
Jövőre a Printexpón kapnak
lehetőséget az öt évad egyéni
és csapathelyezettjei. A helyszínen csak a saját tudásukra
alapozva fog kiderülni, hogy
ki lesz az utolsó, aki viselheti
a Legjobb Magyar Nyomdász
címet.
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