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Kétségtelen, hogy az idei esztendő legnagyobb nemzetközi szak-
mai eseménye a drupa 2016, ami idén főként a döntéshozók és a 
beruházások szakvására volt. A kiállítás még hosszú ideig jelent 
inspirációt és információforrást sokunknak, hiszen ez évben közel 
kétezer magyar nyomdász érkezett Düsseldorfba, s az utazók csak-
nem ötöde a PNYME szervezésében vett részt a kiállításon. Az idei 
drupán hat magyar cég jelent meg immár visszatérő kiállítóként. 
A flexógépek csarnokában kiállított a Varga Flexo Kft. és a Flexo-
Tech Hungary Kft.. Rajtuk kívül még a Rigó Kft., a Paperfox és a 
Laminátor Kft., valamint a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
képviselte Magyarországot. 

Az idei drupát egy tragikus közúti baleset árnyékolta be, a vásár-
ról visszafelé tartó kollégák közül Hamzáné Mester Marianna már 
soha nem ér haza…

Júliusi számunk a hamisítás elleni védelemmel kiemelten foglalko-
zik, de emellett számos szakmai eseményről is hírt adunk. A Magyar 
Grafika jubileumi vándorkiállítása két újabb helyszínen is bemutat-
kozott: Budapesten és Kecskeméten. Erről szóló videomelléklettel 
és a kiállításokhoz kapcsolódó szakmatörténeti előadásokkal gaz-
dagított tudósításunkat lapunk 50–64. oldalán olvashatják.

A szakmai események, hírek, beszámolók mellett lapunkat zárva 
Grafika a Grafikában rovatunkban a Metropolitan Egyetem diplo-
mázó hallgatóinak munkáit Maczó Péter mutatja be.

Júliusi számunkat a mondAt Nyomda kivitelezte. Számos kapcso-
lódási pont volt már a nyomda és lapunk életében, pedig együtt-
működésünk nem régi keletű, de igaz nyomdász értékeken alapul. 

Fogadják szeretettel szakmai összeállításunkat, a stáb nevében 
kellemes pihenést, feltöltődést és kikapcsolódást kívánok a nyárra 
lapunk olvasóinak!

Tisztelettel:

  főszerkesztő

Kedves Olvasónk!DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt.
Magyarországon egyedüliként több mint 230 éves tapasztalattal 
rendelkező vállalatunk fő profilja a biztonsági papírok gyártása. 

A legkorszerűbb technológiát alkalmazva teljesítjük a piaci elvárásokat.
Termékpalettánkon kiváló minőségű bankjegy alappapírok, 

útlevélpapírok, okmánypapírok, közlekedési és egyéb jegypapírok, 
vízjeles nyomópapírok találhatók.

 Az elvárt biztonság érdekében, termékeinken a biztonsági elemek 
széles körű választékát tudjuk alkalmazni:
 vízjel (árnyalatos vízjel, elektrotype),

 biztonsági szál (bújtatott, ablakos, széles szál),
 színjel (flexó- és rotogravír nyomtatással),

 hologram fólia (5-16 mm szélességben, 22 pályáig),
 biztonsági jelzőrostok (legkülönfélébb színekben, 

UV- és infratulajdonsággal és vegyvédelemmel),
 vegyvédelem (poláros és apoláros tulajdonsággal).

Vállaljuk továbbá hozott papírra 
bérhologramozási és színjelezési 

feladatok elvégzését.

Cím: 3535, Miskolc Hegyalja u. 203/1.
Tel: +36-46/530- 890, e-mail: info@dipa.hu, www.dipa.hu

Hagyomány, biztonság, érték!


