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Amikor az év vége felé közeledve, számba vesszük a megélt történése-
ket, megállapíthatjuk, hogy ez az esztendő is sok eseménnyel gazda-
gította a nyomdászok szakmai életét. 2017-ben egy újabb sikeres 
PPDexpóval lettünk gazdagabbak, a szakmai képzés helyzete javulni 
látszik, több száz résztvevőt meghaladó és még több speciális réteg-
igényt kiszolgáló kisebb létszámú rendezvénnyel járult hozzá a PNYME 
iparágunk sikereihez.

Ebben az évben a Magyar Grafika nyomtatott formában összesen 
520 oldalon, 7 melléklettel és 6 speciális nyomatmintával jutott el olva-
sóinkhoz. Törekszünk arra, hogy borítónk ne csak szép, de technoló-
giailag is érdekes, újdonságot bemutató nyomatminta legyen. Decem-
beri számunknál a Derprosa PRO-SHIELD™ speciális karcmentes matt 
fóliájával nemesített borítónkra a CNI UV alapanyagával kivitelezett 
formalakk került. A gyártás folyamatáról és tapasztalatairól 2018. feb-
ruári „Így készült” rovatunkban olvashatnak majd.

Decemberi számunk másik, szívet melengető különlegessége a szak-
irányú képzésben részt vevő diákok számára kiírt „Papír kará csony fa-
dísz”pályázatunkra beérkezett több mint 70 alkotás. A nyertes munka 
szaklapunk hagyományos stancolással előállított mellékleteként 
minden olvasónkhoz eljutott. Az 56–57. oldal között található papír 
karácsonyfadísz Farsang Áron, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium 
és Művészeti Szakgimnázium diákjának munkája. Gratulálunk a te-
hetséges ifjúnak, és köszönjük tanárainak a sikeres oktatói munkát! 
A többi díszterv sem készült hiába, a „Grafikarácsony” néven emlege-
tett év végi összejövetelünkön két asztali kivágó berendezéssel is meg-
tekinthetik a résztvevők a digitális kivágás menetét a gyakorlatban.

December elején hagyományosan megrendezésre került a BSZC 
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziumának Andor-napi szimpóziuma, 
amelyen idén a bélyeg, mint biztonsági nyomat volt a fő téma. A bé-
késcsabai szakmai képzés hatalmas lendülettel fejlődik. Tálas Csaba 
igazgató az ünnepségen bejelentette, hogy a felsőfokú nyomdaipari 
képzés is hamarosan elindul a térségben. A békéscsabai szakgimná-
zium csaknem kétmilliárdos támogatás révén megvalósuló fejleszté-
seinek mérföldköveiről Tálas Csaba igazgató rendszeres tájékoztatást 
ad a Magyar Grafika olvasóinak a következő két évben.

Ezzel a jó hírrel kívánok minden olvasónknak áldott, békés ünnepe-
ket és örömökben, sikerekben bővelkedő új esztendőt!
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Kedves Olvasónk!


