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A Magyar Grafika ebben az esztendőben összesen 596 nyomta-
tott oldal terjedelemben jelent meg, nyomatmintákkal gazdagít-
va. Évi 12 alkalommal MGonline hírlevelünkben tájékoztatjuk 
több mint négyezer feliratkozott olvasónkat, MGonline honla-
punkon idén 121 hírrel, 33 képgaléria 1628 képével szolgáltuk a szak-
mai érdeklődők informálódását. 

Immár hagyománnyá vált, hogy az évet a Grafikarácsony ösz-
szejövetelünkkel zárjuk. Húsz éve a Magyar Grafika létrehozásá-
ban tevékenykedő, 25–30 kolléga részvételével indult évzáró ka-
rácsonyi partinkból sok éven át a Lendvai László által vezetett 
Typonova Nyomda támogatásával és a legifjabb kollégák bevo-
násával mézeskalács-sütögető és évbúcsúztató hangulatos ren-
dezvényt formáltunk, s a létszám folyamatosan növekedett. Itt 
évről évre volt egy kis szakmai időutazás is, s ennek kapcsán egy-
re több, a szakirányú képzésben részt vevő tanár és diák érdeklő-
dött, majd csatlakozott hozzánk. Vácott, a Nagy László nevével 
fémjelzett Mondat Nyomda támogatásával szervezett ünnepség 
jelentette a fordulópontot, itt már a résztvevők többségét a diá-
kok adták. 2016-ban a Bálnában működő Kézművész kötészet-
ben egyedi, névre szóló minikönyvet köthetett magának minden 
résztvevő, amit Tóth Gyuri, a Pénzjegynyomda kötészeti vezetője 
osztályozott. Ekkor már 120 diák jött el hozzánk az ország minden 
részéből. Ez a létszám meghaladta a keretünket, amit a vendéglá-
tásra szánhatott az egyesület, így a „batyus büfé” lett a megol-
dás. A zirci III. Béla Művészeti Gimnázium diákjai Balogh Írisz ve-
zetésével egy tortát hoztak, amit a GRAFIKARÁCSONY felirat 
díszített. Így lett a szakmai utánpótlás számára szervezett össze-
jövetelünk neve Grafikarácsony, amire idén hetedik alkalommal 
nagy lelkesedéssel és odaadással készülünk.

Köszönjük a neves márkákat felvonultató workshop állomásokat 
képviselő kollégáknak a sok alapanyagot, felkészülést és szervezést 
igénylő részvételt és a rendezvényünknek otthont adó Óbudai 
Egyetem és Kiscelli Múzeum együttműködését! 

Ezzel a szép szakmai összefogással kívánunk minden kedves 
Olvasónknak meghitt karácsonyi ünnepeket és minden jót hozó 
2023-as esztendőt!
 
Tisztelettel:

                   főszerkesztő

Kedves Olvasónk!

www.scrollmax.hu         info@scrollmax.hu

MAX
PRINTPORTAL - BOX - PDF - LABEL - FLEXO - OFSZET - DIGIT - HIBRID

Békés Boldog
Karácsonyi Ünnepeket
és közös sikerekben gazdag
Boldog Új Évet kíván
a                         csapata!

2023-ban is MINDEN egy rendszerben
a kapcsolatfelvételtől a kontrollingig!
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