
Ünneplünk. A századik Artmagazin készül el pár hét múlva, 
ez a különszám azt vezeti fel, arra hangol, amiatt eleveníti 
fel, mennyi jó volt már eddig.
Nyár óta válogatunk, keresgélünk, egyenként szedjük le 
az Art magazin-könyvtár polcairól a korábbi lapszámokat, 
lapozzuk végig és jelöljük a legkedvesebb oldalakat. Pör-
getjük az online archívum keresőjét, osztjuk meg a linkeket. 
Sok van, ami jó, kifejezetten szerettük, irtó érdekes, emlé-
kezetes, nagyon emberi. Ezeknek töredéke fér be. Jön  
a mindenkori tehetség kutatók zsűrielnöké nek sóhaja; 
nehéz dolgunk van, ha választani kell.
Amit a következő oldalakon olvasnak, csupa kedvenc – itt 
debütált, itt derült ki, évek óta bennünk él a hangulata, 
a látványa, váratlan, szellemes, olyan személyes gondo-
lat, amit jó, ha újra és újra elolvasunk vagy fontos, hogy  
emlékezzünk rá.
Szuper egyben látni őket. Annyi év, annyi oldal és annyi  
kontinens választaná szét őket, de most mégis egymás 
mellé kerülhettek.
Nekünk ünnep a száz. Gondoltam, körülnézek a magyar 
nótakincsben, mikre mulathatunk, ahol mindenki ünnepel, 
árad az öröm és a 100 is megjelenik.

Száz szál gyertyát, száz itce bort ide az asztalra, 
Utána a legszebb kislányt, egymás után sorba, 
Kérje meg a szolga bírót, a vármegye ispánját, 
Ha nem hozzák rájuk döntöm,  
ezt a ragyás csárdát.

Jó, nem kell mindennek egyből sikerülnie, keresek tovább.

Száz forintnak ötven a fele.
Egye meg a fészkes fekete fene.

Ezt mondjuk a lapkiadásban megtanulja az ember.

Száz szál piros rózsát küldöttem tenéked.
Hallgasd meg, hogy milyen szép mesét mesélnek.
Hogyha meghallgattad, küldj vissza egy szálat,
S ha nem szeretsz, akkor dobd el mind a százat.

Keresek akkor másfelé. Találtam Elvis Presley-, Bob Marley-, 
Cher-, Frank Sinatra-számokat a százzal, a bulinkon inkább 
ezek szólnak majd.

Addig is, most pezsgőt mindenkinek, kikészítettük a torta 
mellé Magyarósi Évával.

Köszönjük a hirdetőinknek, támogatóinknak, hogy bíznak 
és hisznek bennünk. Hogy nyitottak az ötleteinkre és velük 
együtt tudjuk megvalósítani azokat. Köszönjük a múzeu-
moknak, galériáknak, akik  kel évek óta együtt dolgozunk.
Köszönjük megbízható partnereinknek, hogy általuk is 
így néz ki a magazin nyomtatott és online verziója. Külön 
köszönjük, hogy a lap oldalain küldik jókívánságaikat. Akkor 
hát jöjjön a koccintás, csin-csin, jó szórakozást a laphoz!
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