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Folytatva a csaknem egy évtizede kezdett hagyományt, egy teljes szá-
mot a fl exóterület újdonságaira szánunk. Eiler Emil és Szabó Szabolcs 
a fl exóterület várható fejl�dési irányait vázolják olvasóink elé.

A hazai szakmai élet egyik fontos rendezvénye a PNYME fl exószim-
póziuma, melynek beszámolója és elhangzott el�adásainak kivonata 
is olvasható hasábjainkon. A iarigai tudományos konferencia el�adá-
saiból is a fl exótémához kapcsolódó kutatási eredményeket adjuk köz-
re. Két szakdolgozat is bemutatásra kerül a tudományos kutatási mun-
kák mellett ez évi els� számunkban. Grafi ka a Grafi ka rovatunkban 
a MOME végz�s tipográfusainak vizsgamunkái mellett „M�vészet és 
technológia – kéz a kézben!” címmel a BKF új grafi kai képzésér�l is 
hírt adunk. 

Fokozott várakozások el�zik meg a düsseldorfi  drupát. Lapunk 
hasábjain is fi gyelemmel kísérhetik a szakma nagy világtalálkozóján 
bemutatásra kerül� újdonságokat. Nemzetközi szakmai stáb gon-
doskodott arról, hogy a legfontosabb információkat tarthassa kezé-
ben olvasónk. Sikeresen gazdára talált a száz tiszteletjegy is a drupára, 
amit a Messe Düsseldorf a Magyar Grafi ka leggyorsabb olvasóinak 
ingyenesen bocsátott rendelkezésére.

Lapunk jelen száma is a szakmai összefogásra épül. Borítónkat 
a Typonova Nyomda Kft. nyomtatta és a Stanctechnik Kft. felület-
nemesítette. Belíveinket régi kedves partnerünk, a nyíregyházi Color 
Pack Zrt. nyomtatta. A kötészeti munkálatok – hajtás, összehordás, 
PUR ragasztókötés – a Stanctechnik kiváló gárdájának köszönhet�en 
gondosan, pontosan zajlottak. Már folyamatban vannak a kasírozási és 
nyomtatási tesztek a CNI Kft. OPP HG fóliájával és a Huber RESISTA® – 
Label N 5080 festékével a Stanctechnikben, illetve a Typonova 
Nyomdában. (http://www.mgonline.hu/tesztnyomatok) Következ� 
számunk – ami tartalmazza e tesztnyomatot is – a színekkel kap-
csolatos tudnivalókat járja körbe, és persze ez a drupa el�tti meg-
jelenés tartalmazza a vásárra látogatók számára a legfontosabb 
információkat. Gondoltunk azokra az olvasóinkra is, akik ebben az 
évben nem jutnak el a nyomdaipar Mekkájába, számukra házhoz 
hozzuk az újdonságok hírét.

Kívánok gyönyör� tavaszt, és olyan munkákat és feladatokat, amin 
élvezettel dolgoznak és siker koronázza tevékenységüket!
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Kedves Olvasónk!


