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Negyvenéves
a hazai nyomda- és papíripari mérnökképzés 
Faludi Viktória

2012. június 15–16-án, az
Óbudai Egyetem és a PNYME 
közös szervezésében került sor
a hazai nyomda- és papíripari 
mérnökképzésben részt vett
hallgatók találkozójára a Do-
berdó utca 6-ban.  A nosztal-
giatalálkozó résztvev�i, akik 

1972-t�l kezdve már itthon
szerzett mérnöki diplomával
a zsebükben kezdhették szak-
mai karrierjüket, megtekint-
hették a sok kedves emléket
idéz� helyszíneket: az aula,
az el�adótermek, laborok, 
a könyvtár és a kollégium.

Az Óbudai Egyetem Rejt�
Sándor könny�ipari és kör-
nyezetmérnöki kar nyom-
da-média, a csomagolás- és
papírtechnológia és az infor-
matika-multimédia képzé-
sek mai rendszerét, körülmé-
nyeit és feltételeit mutatta be
dr. Horváth Csaba intézet-
igazgató, dr. Koltai László in-
tézetigazgató-helyettes és dr.
Szentgyörgyvölgyi Rózsa inté-
zetigazgató-helyettes, míg

dr. Patkó István dékán az inté-
zet helyzetét ismertette.

Korábbi oktatóink közül 
Korondi Endre oktatási dékán-
helyettes tanár úr el�adása
most is, mint hajdan a gépele-
mek el�adáson, magával ra-
gadta a hallgatóság fi gyelmét.

A kellemes grillebéd utáni 
prezentációk a 2012-es drupa-
újdonságokról szóltak, a haj-
dani diákok el�adásában. Még 
ezen a délutánon került sor a 
Pro Typographia-díjak átadásá-
ra és a PNYME drupa-túra nye-
reménysorsolására. A drupa-
túra teljesít�i közül a szeren-
csés nyertes László Tibor, aki 
a Flexo2000 Nyomda színeiben 
vehette át a Sarlóspuszta Club
Hotel*** kétnapos wellness hét-
végére szóló utalványát.  Este 
garden party-val zárult a nap,
ahol folytatódott a visszaemlé-
kezés a f�iskolás évekre. Sajnos
a rendezvény az itt végzett hall-
gatók létszámához viszonyít-
va igen sz�k kör�re sikerült, de
kellemes, családias légkörben, 
jó társaságban emlékezhettünk 
vissza a f�iskolás napokra.

A rendezvényen készült 
képek megtekinthet�k 
a Magyar Grafi ka honlapján,
www.mgonline.hu és facebook-u
oldalán: https://www.facebook. 
com/#!/media/set/?set=a.4766
53305683407.127311.4246674
87548656&type=1

Gara tanár úr nemcsak az iskola
alapításában, de az alapozásá-
ban is részt vett

Korondi tanár úr

A dr. Gara Miklós el�adóteremben
dr. Endrédy Ildikó professzor 
asszony és egykori diákjai

Itt ültünk hajdanán...

Estére el�kerültek a régi 
fekete-fehér képek is


