
2019-ben is versenyt hirdetünk a nyomdaipari, 
illetve vizuális kommunikáció képzésben részt 
vevő hallgatók számára a Magyar Grafika 2019. 
decemberi számában bekötött mellékletként 
megjelenő stancolt papír karácsonyfadísz terve-
zésére.

Nevezési díj és honorárium sincs, ez egy remek 
szakmai kihívás és minden résztvevő számára 
„örömzene”. Hivatalos eredményhirdetés a Gra-
fikarácsony rendezvényünkön.

A pályázatok beadási határideje: 
2019. november 11., hétfő. 
A terveket pdf-ben és AI-ben várjuk. 

Már most jegyezd elő naptáradba!
PAPÍR K AR ÁCSONYFADÍSZ PÁLYÁ Z AT 2019

A dísz tervezéséhez információk:
 � fehér, nyomatlan GC1 karton,
 � hagyományos stancforma alkalmazásával meg-
valósítható motívum,
 �méret: 125×180 mm-es mezőben férjen el a 
dísz,
 � betű felhasználása előnyt jelent.

A jobb alkotásokat nagy méretben, habkartonból 
kivágatjuk, és az évzáró Grafikarácsony rendez-
vényünkön kiállítjuk. A legjobb pályamunkát a 
Magyar Grafika mellékleteként megjelentetjük az 
alkotó megjelölésével.
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A Magyar Grafika immár harmadik alkalom-
mal hívta játékos versenyre a nyomdai és grafi-
kai szakirányú képzésben részt vevő hallgató-
kat, diákokat és a játékos kedvű szakembereket! 
A zsűri által mind technikailag, mind grafikai 
szempontból legjobbnak ítélt alkotást javasol-
ja a Magyar Grafika decemberi szám mellék-
letének.

Idén nyolc iskolából 37 hallgató 87 munkával 
pályázott. Szebbnél szebb alkotások érkeztek, és a 
sokszorosításra is alkalmas munkák között több 
kiemelkedően jó alkotás született.  Érkezett terv 
a Metropolitan Egyetem hallgatójától is. A ver-
senyben részt vett a Győri Alapfokú Művészeti 
Gimnázium négy diákja négy tervvel, köszönjük 
Szeifert Gyuri! Az egri IQ-Pont Szakközépiskola 
három diákja négy tervvel, köszönjük Molnár 

Papír karácsonyfadísz tervezési pályázat 2018

György! A Fóti Szabad Waldorf Gimnáziumból 
öt diák hét tervével pályázott, köszönjük Balogh 
Írisz szaktanárnak! A debreceni Kós Károly Szak-
gimnázium tanulói készítették a legtöbb tervet, 
tíz tanuló 44 tervvel indult a versenyen, köszön-
jük Voronkó Verának! A békéscsabai Szent-Györ-
gyi Albert SZC Művészeti képzésben részt vevő 
diákjai szintén remek munkáikkal gazdagították 
a versenyt, köszönjük Pék Zsuzsanna oktató és 
Tálas Csaba igazgató együttműködését! A Tópar-
ti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium ta-
nára, Pető Zsuzsa Alíz hat diák munkáit küldte 
be a pályázatra és közülük Kispál Petra terve lett 
a győztes alkotás, ami minden Magyar Grafika- 
olvasóhoz eljut jelen számunk bekötött mellék-
leteként, újévi üdvözletünk mellett, a 68–69. oldal 
között! 


