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Rendkívül eseménydús volt a 2016-os esztendő, hiszen a drupás 
évek mindig sok újdonságot hoznak. Szakfolyóiratunk, a Magyar 
Grafika hatvanadik évfolyamát ünneplő jubileumi vándorkiállítá-
sunkkal nyolc helyszínre is ellátogattunk, a tárlatunkhoz kapcsoló-
dóan szakmai előadásokat is szerveztünk. Így Sárvár, Zirc, Debrecen, 
Eger, Budapest, Kecskemét, Veszprém, Békéscsaba nyomdászai és 
főképp szakmai képzésben részt vevő diákjai számára szervezett 
programokkal több mint 2000 érdeklődőt sikerült elérnünk. A kiállí-
tásokhoz kapcsolódó rendezvények résztvevői számára „Nyomdász 
memory” és „Tipokvartett” társas-, illetve kártyajátékkal és a kiállítá-
son megtekinthető hatvan évfolyam borítóit tartalmazó minikönyv-
vel is kedveskedtünk.

Ez évben összesen 732 nyomtatott oldalon jutottunk el olvasóink-
hoz, és az online kommunikációt is aktívan használtuk: idén több 
mint 30 ezer e-mailt küldtünk, Youtube csatornánkon több mint 40 új 
videóval egészítettük ki nyomtatott tartalmainkat, Facebook olda-
lunkon közel 1500 követőt tájékoztattunk. Zárt Facebook csoportjaink 
számára – Drupaklub (385 tag), Nyomdamúzeum (527 tag), Flexó 
(184 tag), Color (130 tag), Minikönyvgyűjtők (157 tag), Nyomda-
ipari szakmai könyvek (370 tag) – válogatott tematikus információ-
kat szolgáltattunk. 

Jövőre megújul honlapunk, olyan érdekes témákat veszünk fó-
kuszba, mint a flexó, a hibrid kommunikáció, a colormanagement, 
az UV a nyomdaiparban, a digitális technológiák és még sok más. 

E számunkban sem mondunk le a szakmai csemegéről, két uni-
kum is figyelmet érdemel: volumenizált belívpapírunk a Sappi új-
donsága, aminek specifikációját is olvashatják lapunk 30. oldalán. 
Másik különlegesség a több grafikai képzéssel rendelkező iskolában 
meghirdetett „stancolt papír karácsonyfadísz” pályázatunk győz-
tese, a zirci III. Béla Gimnázium Művészeti Szakközépiskola és AMI 
hallgatója, Verb Milán Baskerville „g” betű felhasználásával tervezett 
dísze, amit olvasóink is kézhez kapnak jelen számunk 112. és 113. ol-
dalán olvasható karácsonyi és újévi üdvözletünk közé kötve. Mindenki 
maga dönti el, hogy a Rudolf szarvas agancsaival ékesített g betűt 
kitörve díszként használja fel vagy megőrzi a kiadványban. 

Kívánok a magam és stábunk nevében ezúton is vidám, boldog 
ünnepeket, jó egészségben, szép feladatokban és eredményekben 
bővelkedő 2017-es esztendőt!

Tisztelettel:

  főszerkesztő

Kedves Olvasónk!


