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Grafikarácsony 2022
Matusek-Faludi Viktória

Immár hetedik alkalommal 
került megrendezésre  
a Grafikarácsony és a Papír 
karácsonyfadísz tervező  
verseny. Idén ismét az Óbudai 
Egyetem Rejtő Sándor Karának 
Médiatechnológiai és Köny-
nyűipari Intézete, az Óbudai 
Egyetem Neumann János  
Informatikai Kara és a Kiscelli 
Múzeum adott otthont  
a Magyar Grafika évzáró rendez-
vényének. A három helyszínen 
bemutatókkal és work shoppal 
vártuk az érdeklődőket és sor 
került a Papír karácsonyfadísz 
tervezési verseny díjátadójára 
is. A versenyről részletesen 
beszámoltunk 2022/6.  
számunk 60–65. oldalain.

Ezúton is köszönjük a ren-
dezvény támogatóinak, hogy 
a szakirányú és grafikai képzés-
ben tanuló diákok számára 
színvonalas, érdekes és élmény 
számba menő program kivite-
lezését támogatták!

Idén új elem volt a program-
ban az Óbudai Egyetem  
Neumann János Informatikai 
Kara IT történeti kiállítása, ami 
nagy sikert aratott, Külön  
köszönjük dr. Kutor Lászlónak, 
hogy az általa megálmodott és 
létrehozott kiállítást számunk-
ra bemutatta.

Az egyetem aulájában  
a Lamitrade által forgalmazott 
F-MARK automata forma- 
riccelő és vágógépén, valamint  
a MATRIX Duo 460 fóliázó- 
gépén keltek életre a pályázók 
által tervezett figurák.  

Kellemes meglepetés volt  
a festékkeverési versenyen, 
hogy mennyire lelkesen, ügye-
sen, jó érzékkel és az etalont 
nagyon jól megközelítve ügy-
ködtek a versenyzők, ahol  
a Sun Chemical képviseletében 
László Róbert kereskedelmi 
képviselő vezetésével a magyar 
lobogó színeit igyekeztek kike-
verni nyomdafestékből. A leg-
jobb színkeverőket oklevéllel 
jutalmaztuk. 

A papír, mint nyomathordo-
zó sokféle lehet. Erről néhány 
fontos ismeretet szerezhettek  
a résztvevők a helyszínen,  
ahol a Fedrigoni képviseleté-
ben Kiss Ágnes magyarországi 
kereskedelmi képviselő papír-
felismerési versennyel és pazar 
papírmintákkal várta az érdek-
lődőket.

A Scrollmax Kft. képvisele- 
tében a magyar nyomdaipar 
legkedveltebb termelésszervező 
programjának fejlesztői en-
gedtek bepillantást a kulisszák 
mögé. 

Lapunk color management 
rovatának szerzője, Békésy Pál 
legfrissebb „Edd meg a proofo- 
 dat” című cikkének tesztnyo-
mataival és a cikk megírásának 
történetével várta a Grafikará-
csony résztvevőit.

A flexónyomtatás formaké-
szítésének zászlóshajója,  
a Schawk Kft. képviseletében 
Koós Csaba és Makai Imre 
nyomóformákkal, nyomat- 
mintákkal, 3D csomagoláster-
vezési modellel várta  

a leendő kollégákat és taná- 
raikat.

A Packmarket portál képvise-
letében Csaba László felületne-
mesítési bemutatót tartott, 
ahol néhány felületnemesítési 
megoldást mutatott be az 
érdeklődőknek. 

A Konica Minolta elérhetővé 
tette nyomatmintákkal az MGI 
digitális felületnemesítési ins-
pirációit és megoldásait, amit 
kifejezetten grafikusok, terve-
zők számára állítottak össze.

Támogatta továbbá a ren-
dezvény sikeres lebonyolítását 
a partners Kft. a pályázatra 
érkezett tervek nagy méretben 
kivitelezett mintáival, Voronko 
Vera az oklevelek és a helyszín 
díszítésével, az ANY Nyomda 
kollégái az ajándéktáskák ösz-
szeállításával. A büféhez stílu-
sosan nyomtatott finomságok-
kal és itókákkal járult hozzá  
a Schawk Kft., a PNYME és  
az Óbudai Egyetem Média-
technológiai Intézete. A díja-
zottak ajándékaihoz hozzájá-
rult a Magvető Könyvkiadó,  
az Alföldi Nyomda, a Gyomai 
Kner Nyomda és a PNYME,  
a Fedrigoni és a Scroll Kft.  
Hálásan köszönjük a résztve-
vők nevében!

Nagyon sok kedves, elisme-
rő, lelket simogató visszajelzést 
kaptunk a rendezvényt köve- 
tően, ami megsokszorozza  
erőnket a sok szervezéssel  
és munkával járó folytatáshoz! 

Veletek, értetek, érdemes!
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