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A 62. évfolyamát író Magyar Grafika kiadója, a Papír- és Nyomdaipari 
Műszaki Egyesület 70 éves jubileumát ünnepli. Ebből az alkalomból 
visszatekintettünk az előzményekre, és digitalizáltuk Malatyinszky 
József az egyesület 50 éves tevékenységét összefoglaló jubileumi kötetét.

Az utóbbi húsz év mind az ipar összességét, mind az egyesületet 
és a Magyar Grafikát tekintve rengeteg változással, fejlődéssel járt. 
2002-ben, amikor szakfolyóiratunk főszerkesztője lettem, még gé-
pelt kéziratokat kaptunk, filmen montírozták az újságot, a titkárság 
kézi erővel borítékolta a megjelenő szaklapunkat. 2003 derekán már 
az egész stáb digitálisan dolgozott, a szerkesztőségi kommunikációt 
on-line levelezéssel, skype-megbeszélésekkel támogattuk. Áttértünk 
a CtP-re, mert nem éreztük hitelesnek az új technológiáról írva a 
konzervatív megvalósítást választani. 

Nagy hálával gondolok vissza a szerkesztőség digitális átállásában 
evangelista szerepet vállaló Eiler Emilre, aki idén ünnepli 90. szüle-
tésnapját, és ma is figyelemmel kíséri tevékenységünket. Büszke va-
gyok a „veterán” generációs kollégákra, akik tudtak és akartak csat-
lakozni a digitális világhoz, élükön korrektorunkkal, Endzsel Erzsivel, 
aki még a magasnyomtatás idején kezdte a szakmát és az onnan 
hozott fegyelemmel és aprólékos figyelemmel átmenti a szakma ér-
tékeit az Y-generációs kollégák számára is. Nagy szeretettel és öröm-
mel tudjuk a csapatban az X-, Y-, sőt a Z-generáció képviselőit is, és 
az a legszebb a közös munkában, hogy tanítjuk egymást. 

A Magyar Grafika nyomtatott megjelenése mellett 2003-tól 2009-
ig a PNYME nyomtatott hírlevele 31 alkalommal adott tájékoztatást 
a PNYME tagjainak, 2004 júliusában elindult www.mgonline.hu 
honlapunk és digitális hírlevelünk, az MGonline. 2012-től van Face-
book-oldalunk, és  zárt FB-csoportjaink közül a nagyobb létszámúa-
kat említve, mint például a drupa-klub (367), Nyomdamúzum 
(606), Color (159), Flexo (246), Óbudai Egyetem-Alumni (226) 
Nyomda-Grafika szakirányú képzés tanárai (63), Nyomdaipari szak-
szavak helyes magyar megnevezése (56), minikönyvgyűjtők (194), 
saját youtube-csatornánk van több mint száz videóval, és jelen va-
gyunk az Instagramon is.

2004 óta elérhetőek digitálisan is a Magyar Grafika-megjelenések 
és dolgozunk azon, hogy hozzáférhetővé tegyük a világhálón az ed-
dig megjelent 62 évfolyam összes számát.
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The Rapida RDC 106 rotary 
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