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Több mint négy évtizede aktív tagja volt egye-
sületünknek a szakma örökifjú „Sándor Jóská-
ja”. Státuszát tekintve a Szikra Nyomda nyug-
díjas vezérigazgató-helyettese, de valójában
az egyik legaktívabb nyomdász kolléga volt. 

Az ő esetében a nyomdász elnevezést a szó
klasszikus értelmében használhattuk, mert ér-
deklődése és ismeretei a szakma minden rész-
letére kiterjedtek. Otthonosan mozgott minden
technológiai területen – beleértve a legújabb
elektronikus technológiákat is.  

Mérhetetlen kíváncsisággal fordult minden
újdonság felé. Megszerzett ismereteit azonban
nem zárta magába, hanem szívesen osztotta
meg tudását minden érdeklődő kollégával. Biz-
tos pont volt egyesületünk életében. A műsza-
ki feladatokat is mindig komplex módon kezel-

te, és a műszaki megoldások mellett fontosnak
tartotta, hogy valóban emberbarát környezet
jöjjön létre. Szívós, kitartó munkamódszere és
minden apró részletre is kiterjedő figyelme min-
dig nagy hatással volt munkatársaira. Jó part-
ner volt ahhoz, hogy ismereteit, módszereit az
egyesületi keretek között, szélesebb körben is
megismerhessék. 

Munkássága két kiemelkedő feladata volt a
Szikra Lapnyomda megvalósítása és a Tannyom-
da-beruházás szakmai felügyelete. E két té-
mán keresztül is sokszor mutatott példát arra,
miként lehet az egyesületi munka lehetőségeit
kihasználni ahhoz, hogy egy-egy konkrét mű-
szaki probléma megoldása kapcsán szélesebb
körben is elterjedjenek a legfrissebb ismeretek. 

Munkájának közvetlen, kézzelfogható ered-
ményei mellett nagyon jelentős az a nehezen
számszerűsíthető, de mindannyiunk által jól
érzékelhető hatás, amit a műszaki problémák
megfogalmazása és megoldása módszereinek
kidolgozásával és elterjesztésével tett.

A technika legfrissebb eredményei mellett
sosem feledkezett meg a hagyományok őrzé-
séről sem. Mindig elsőrendű feladatának te-
kintette, hogy szakmánk emlékeiből megóvja
mindazt, ami az utódoknak hasznára válhat.
Jelentős részben neki köszönhető, hogy sok mű-
szaki emlékünk nem veszett el örökre.

Életének 80. évében, 2011. április 15-én távo-
zott az élők sorából. Emlékét szívünkben őriz-
zük! 

In memoriam Sándor József

Felhívás!
A nyomdászat nagy egyéniségei, szakmai tanáraink méltán megérdemlik, hogy emlékezzünk rájuk. 
Ezúton kérjük olvasóinkat, vegyenek részt honlapunkon a mindenki számára elérhető, a nyomdászat tanítói
tiszteletére emléket állító szakmai arcképcsarnok építésében, bővítésében. 
Várjuk a http://www.mgonline.hu/tanaraink rovatba a méltatásokat, megemlékezéseket, anekdotákat 
a nyomdászszakma tanárairól. Díjmentesen digitalizáljuk régi nyomdászattal kapcsolatos témájú képeit,
amennyiben a Magyar Grafika virtuális múzeumában megjeleníthetjük kis felbontásban a képeket. 
Időpont-egyeztetés e-mailen: faludi@mgonline.hu, telefonon: 06 30 520 7857


