In memoriam dr. Varga György
19 4 6 –2018

Tragikus balesetet követően, hosszú szenvedés
után Debrecenben hunyt el dr. Varga György.
Iskoláit Debrecenben végezte. Középiskolai
végzettséget a debreceni Vegyipari Technikumban szerzett, majd technikusként a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán folytatta tanulmányait. Vegyész végzettségét 1970ben szerezte meg.
Rövid kitérőt követően
1972 óta folyamatosan
az Alföldi Nyomdában
tevékenykedett. Vegyész
alapvégzettségével előbb
a formakészítés technológusaként segített eligazodni a lemezkészítés kémiai folyamataiban.
Néhány év elteltével, különösen az iparágat kiszolgáló Fényszedő Központ
megszűnését követően,
érdeklődése fokozatosan
az ón-antimon-ólom világát felváltó fényszedés
felé fordult. Néhány állami számítástechnikai
kurzus elvégzését követően (Word, Excel, Turbo
Pascal), autodidakta módon a szedés informatikájában találta meg az alkotás örömét. Az általa
megalkotott betűszedő program, a POLYTEXT
lett a harmadik gyermeke. Ez a program az Alföldi Nyomda felkérésére fejlesztett hardvereken
futott, a Systerseken. Ezt a programot nemcsak
az Alföldi Nyomda, de az iparág számos vállalkozása is eredményesen használta szedési feladatok ellátására.
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Az Alföldi Nyomda Nívódíjjal, Műszaki Alkotói Díjjal ismerte el tudását. A nyolcvanas években a Budapesti Műszaki Egyetemen a szedés
informatikájából védte meg sikeresen a doktori
disszertációját.
A kilencvenes években az Alföldi Nyomda úttörőként auditálta az ISO
9001-es minőségbiztosítási szabványt. Az auditálás folyamatában a
szerepe a mérőműszerek
fontos területére koncentrálódott. Belső környezetirányítási felülvizsgáló képesítést szerzett,
ami belső auditok végzésére jogosította. A folyamatosan fejlődő és
megújuló minőségirányítási rendszer informatikai kiszolgálását igazán
sok ötlettel segítette.
Búcsúzunk Tőle, az
egyik (talán) utolsó polihisztortól. Búcsúzunk Tőle, attól a minden
iránt érdeklődő, széles látókörű, két lábon járó
lexikontól, akivel mindig és mindenről érdemben eszmét lehetett váltani.
Búcsúzik Tőle nemcsak a több mint négyszázötven éves Alföldi Nyomda vezetése és dolgozói,
de búcsúznak Tőle országunk nyomdászai is.
Búcsúzunk Tőle a Magyar Grafika hasábjain,
ott, ahol oly gyakran osztotta meg a nyomdászszakmáról való gondolatait és ötleteit.
Rybaltovszkiné Mocsár Gyöngyi

