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Ünnepelni jó!

Faludi Viktória

November 16-án a Magyar Grafika olvasói és al-

kotói, testvérlapunk a Papíripar gárdájával együtt

ünnepelt. Nagyon jólesett, hogy közel kétszázan

eljöttek a MTESZ Székház Budai Konferenciaköz-

pontjának hetedik emeleti nagytermébe, hogy

velünk ünnepeljék ötvenéves jubileumunkat. 

Köszönjük jubileumi számunk szerzőinek, kivi-

telezőinek, hirdetőinek, hogy munkájukkal, támo-

gatásukkal megjelenésünket lehetővé tették. Kü-

lön köszönet illeti Hermann Tibort, a Stanctechnik

Kft. ügyvezetőjét a Magyar Grafika és a Papíripar kö-

tészeti munkálataiért, Lendvai Lászlót a Typonova

Nyomdában készített táblaborítóért, Rigó Gábort,

a Bauer+Bauer igazgatóját, hogy CtP-lemezekkel

támogatta kiadványunkat, Marácz Csabát, a Reactor

Stúdió ügyvezetőjét, akinél mindig jó kezekben

tudhatjuk lapunkat. Köszönjük a Pytheas Kft. kép-

viseletében Kelemen Eörsnek a Magyar Grafika ed-

dig megjelent borítóinak szkennelését, a Regiszter

Plakátnyomda tulajdonosának Horvát Mihálynak

Csaknem kétszázan ünneplünk

Kovács János, Daridáné Vozár Magdolna

Az ünneplők, háttérben a Magyar Grafika 
ötven évfolyamának borítóival

Együtt örülünk olvasóinkkal, előtérben 
Kiss Gergely és Nagy Bence

Faludi Viktória, Fábián Endre, dr. Szikla Zoltán, 
dr. Polyánszky Éva
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a kiállításhoz szükséges posztersíneket, a Canon

Hungáriától Lakos Lászlónak, hogy a Canon spe-

ciális nyomathordozóin kinyomtatta és lehetővé

tette, hogy eddig megjelent borítóink plakátjaiból

kiállítást rendezhessünk. Köszönjük a Paukertől

Tüdős Andreának, hogy jubileumi számunk mel-

lékleteit és előállításának folyamatát figyelemmel

kísérte. Nagy hálával tartozunk a Dürer Nyomda

kollektívájának, akik a könyvszezon legnagyobb

hajrájában gyors és szép munkát végeztek lapjaink

táblakészítésével és beakasztásával. Köszönjük

továbbá az M-Real Petőfi Nyomdától Fábián End-

rének és az M-Realtől Rysto Ritkönnennek, hogy

a Magyar Grafika megjelenését támogatták.

Köszönet annak a több mint száz kollégának, aki

vette a fáradságot, és eljuttatta hozzánk önéletraj-

zát, ezzel is jelezve lapunk iránti megbecsülését.

Büszkék vagyunk a nyomdaipar összetartására,

arra, hogy létrejöhetett a szakma közös referencia-

kötete nyomatmintákkal, mellékletekkel gazdagítva. 

A Magyar Grafika története összefonódik, és köl-

csönhatásban van az egyesületi élettel.

A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület ren-

dezvényei iránt lényegesen többen érdeklődnek,

mint ahányan azokon részt tudnak venni. A Ma-

gyar Grafika a szakma széles rétegeihez juttatja el

ma is a legfrissebb technikai megoldásokat, szak-

mai innovációkat. Nemcsak elméleti információkat

adunk, tradicionálisan törekszik lapunk a leírt eljá-

rások gyakorlati bemutatására. Egyedi és egyben

igen szerencsés formátumunk több kötészeti új-

donság bemutatásában is mintaként, referencia-

ként szerepelt. 

Hálásak vagyunk azoknak a beszállítóknak és

nyomdáknak, akik éveken keresztül hirdetéseikkel

lehetővé tették, hogy szaklapunk folyamatosan

megjelenhessen, és fél évszázados jubileumát

megélhesse.

Sándor József, Faludi Viktória Tüdős Andrea, Pauker

Schreiber László

Dr. Garáné Bardóczy Irén
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Két évtizeden át Lengyel Lajos, majd újabb két

évtizeden át dr. Gara Miklós szerkesztette a Magyar

Grafikát. Őket követte Vince András és Búzás Fe-

renc, majd Burger László, aki főtitkári teendői mel-

lett gondoskodott a lap szerkesztéséről.

2002 májusában megpályáztam a Magyar Gra-

fika főszerkesztőségét, ami életem egyik legna-

gyobb, legszebb, legnehezebb kihívása és egyben

legörömtelibb szakmai feladata, melyet ma is vál-

tozatlan lelkesedéssel és a szakma iránti alázattal

végzek.

Az eltelt nem egészen öt év alatt teljes technoló-

giai, arculati és tematikai megújulás keretében új-

jászületett lapunk, miközben megőriztük a tradí-

ciót és az eddig létrehozott értékeket.

Mindehhez kellett egy olyan gárda, akiket szak-

maszeretet és nyomdászszív fűt: Eiler Emil, Maczó

Péter, Kiss Gergő, Endzsel Ernőné, Kelényi Ákos,

Ruzsinszky Sándor, valamint kellett egy jól működő

szerkesztőbizottság és a Grafika Védnökeinek a tá-

mogatása. Ebben a csapatban minden korosztály

megtalálható, akik szeretettel, türelemmel, tiszte-

lettel dolgoznak együtt, segítik egymás munkáját,

a lap érdekét mindenekelőtt érvényesítve. Ilyenkor

érzi az ember, hogy jó nyomdásznak lenni, jó

a szakmának újságot csinálni.

Lakatos József gépmester, Papfalusi Zoltán gépmester,
Pauker

Ladányi Tiborné, Stanctechnik

Varga János gépmester, Typonova

Horváth Erika ,Csachó Andrea, Dürer nyomda és
Gombos Zsolt, Dürer Nyomda


