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A 2016-os jubileumi esztendőt a Magyar Grafika vándorkiállításai-
val tesszük még mozgalmasabbá. Eddig három helyszínen mutat-
tuk be a hatvan év alatt megjelent borítóinkat, és a középfokú nyomda-
ipari szakképzés helyszínein érdekes prezentációkkal is igyekeztünk 
a szakmai közönség legifjabb képviselői számára hasznos, értékes 
tudást átadni. Egri és debreceni előadásainkon készült képek ma-
gukért beszélnek. Amikor látjuk az érdeklődést megcsillanni a hall-
gatóság szemében, újabb és újabb megerősítést ad, van utánpót-
lás, akinek át lehet adni majd a stafétát.

A szakmai érdeklődés, a szenvedélyes fejlődési vágy és elhiva-
tottság olyan értékek, amik egy iparág sorsát el tudják dönteni. 
Jubileumi vándorkiállításunk sok helyszínének szervezése közben 
felpezsdítettük a szakmai életet, az összefogást a jó ügy érdekében. 
Egymást inspirálva alakítottuk, fejlesztettük a programot. Renge-
teg szakmai és morális segítséget kaptunk a nyomdaipar képvi-
selőitől és beszállítóitól, amit ezúton is köszönünk a magunk és a 
résztvevők nevében!

Ebben az esztendőben a jubileumi kiállítások helyszíneit szak-
matörténeti szempontból is a figyelem középpontjába állítjuk, így 
nemcsak a Magyar Grafika hat évtizedét, de több, nyomdaipar 
szempontjából jelentős  régió nyomdász múltját is felelevenítjük. 

Néhány héttel a drupa előtt már mindenki várja, hogy lehulljon 
a lepel az újdonságokról és bepillantást nyerhessünk a legfrissebb 
nyomdaipari fejlesztésekbe. Igazi áttekintést csak a vásár után tu-
dunk kapni, de előzetesen már a PNYME szombathelyi flexószim-
póziumán és a debreceni nyomtatott csomagolás szimpóziumán 
több világcég képviselete és hazai büszkeségünk is adott előzetes 
tájékoztatást a vásáron kiállításra kerülő újdonságokról. 

Bizonyára sokan letöltötték már tablet vagy okostelefon készü-
lékükre a drupa-alkalmazást, ami a vásárvárosban segít tájékozód-
ni, cégnév, termékcsoport, kulcsszó szerinti kereséssel is. Aki még 
nem tette, a QR-kódot beolvasva pár kattintással telepítheti az al-
kalmazást.

Viszontlátásra a nyomdaipar világvásárán, a düsseldorfi drupán!

Tisztelettel:

  főszerkesztő

Kedves Olvasónk!
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• egyedülálló, 1.3 volumenitás
• természetes, meleg árnyalat
• bársonyos tapintás
• öregedésálló
• környezetbarát
• könyvek, katalógusok, művészeti kiadványok,
   arculati anyagok ideális alapanyaga
• a teljes választék FSC® tanúsított 
• tökéletes merevség
• kimagasló futtathatóság
• kiváló nyomtatási eredmény
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