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az év végi hajrá lassan lecseng, az utolsó megrendelői rohamok is 
alább hagynak. itt az ideje kicsit megpihenni, a családi életre kon-
centrálni és számba venni, értékelni az eltelt év történéseit. Lapunk 
59. évfolyamának minden száma pontosan a tervezett időben és 
terjedelemben megjelenhetett,  hála partnereinknek és a marok-
nyi lelkes kivitelezői csapatunknak, amely e közös munkában fá-
radtságot nem kímélve vett részt. Ezúton is külön köszönetet sze-
retnénk mondani kivitelező partnereinknek, akik tudásuk legjavát 
adva emelték lapunk nívóját. idén a PNyME egyéni tagságának 
csökkenése mérséklődött, ami lapunkra nézve is kedvező, hiszen 
olvasótáborunk egy jelentős részét a PNyME-tagok alkotják. Ezen 
a területen sok megvalósításra váró tervünk van, ami főleg a pálya-
kezdő és a fiatalabb korosztályt célozza. Örömmel számolunk be a 
hírről, hogy új erőre kapott az oktatás, még az utolsó órában sike-
rült megmenteni a szép hagyományokkal rendelkező nyomdaipar 
középfokú képzését. az összefogás, ami a szakiskolák között békés-
csabai kezdeményezésre létrejött, példa értékű, tiszteletet érdemel.

Ez évi utolsó megjelenésünk a prepress témakörrel kiemelten 
foglalkozik, s ebben egy közös álláspontot és egyben szakmai aján-
lást tartalmazó összegzést kapnak olvasóink a nyomdai PDf-ek el-
lenőrzésének gyakorlatáról. a meghívott szakemberekkel kibővített 
szerkesztőségi csapatunk jól szemléltette a különböző szakterüle-
tek eltérő nézőpontjait, és nagyon izgalmas feladat volt egy általá-
nos ajánlást készíteni. gazda gergő fogta össze a csapatot, Ballon 
Ágnes, Békésy Pál és Nagy Péter is fontos szerepet vállalt a közös 
álláspont kidolgozásában. Ugyanehhez a témakörhöz csatlakozik 
ratkovics Péter Kié a felelősség? című írása, illetve Nagy Péter Így 
mutasd meg, mielőtt kinyomtatod! című cikke. 

Beszámolunk számos szakmai eseményről és e számban hat videó-
melléklethez is hozzáférhet okostelefonnal vagy számítógéppel 
rendelkező olvasónk.

az adventi időszak és az ünnepek alatti családi összejövetelek 
alkalmat kínálnak a tartalmas időtöltésre társasjátékkal. Ezt a han-
gulatot idézi Maczó Péter Játssz velem! című cikke.

kívánok a Magyar grafika szerkesztőbizottsága és kivitelező gár-
dája nevében minden kedves olvasónknak örömökben, vidámságban 
bővelkedő ünnepeket és békés, boldog, vidám 2016-os esztendőt! 

Tisztelettel:

  főszerkesztő

Kedves Olvasónk!


