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Visszatekintve a 2018-as esztendőre, a legnagyobb újdonságot a 
digitálisan nyomtatott, személyre szóló mellékletmutációinkkal 
hoztuk a stábunk és az olvasók számára. Nyomtatásban összesen 
630 oldalon tucatnyi nyomat- és papírminta-melléklettel szolgál-
tuk a nyomdaipar résztvevőit idén. Honlapunkon több mint száz 
online hírrel, 40 képgalériával, tucatnyi youtube-videóval segítet-
tük a szakmai tájékozódást. Digitalizáltuk Malatyinszky József a 
PNYME 50 éves jubileumára húsz éve megjelent 220 oldalas köny-
vét, és megkezdtük a Magyar Grafika húsz évnél régebbi számai-
nak digitalizálását.  

Decemberi számunk idén a békéscsabai Andor-napi ünnepségre 
jelent meg. A Tevan Andor nevét viselő tanműhelyt is magába fog-
laló Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szak-
középiskolája a nyomdaipari szakemberképzés országos centrumává 
kíván fejlődni, amit a közel kétmilliárdos fejlesztés megvalósításá-
val minden bizonnyal el is érnek. 

Idén is meghirdettük a grafikus kommunikációt tanuló diákok 
számára a papír karácsonyfadísz tervező versenyünket, és a győz-
tes tervet stancolt mellékletként minden olvasónk kézhez kapja 
szaklapunkkal. Aki kíváncsi rá, máris odalapozhat a 68–69. oldal 
közé kötött díszhez. Olvasónkra bízzuk, hogy felteszi-e a karácsony-
fájára vagy megőrzi a kiadvány részeként. Idén a székesfehérvári 
Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákja, Kispál 
Petra terve lett a győztes alkotás. Ezúton is köszönjük minden pá-
lyázatunkon részt vevő szaktanár áldozatos munkáját és együtt-
működését! 

 Békés megyéből tíz céget mutatunk be e számunkban, ami az 
aktualitások mellett szakmatörténeti vonatkozásban is sok Békés 
megyei értéket hoz olvasóink közelébe. A múlt csakúgy, mint egy 
család életében, a nyomdaipar számára is meghatározó alapisme-
reteket ad. Ezzel kapcsolatban álljon itt egy örök érvényű idézet 
Kner Imre Kozma Lajoshoz írt leveléből:
„Nekünk mégiscsak elsősorban a jövő a fontos, a tradíció nem ön-

cél előttünk. ... Mi a folytonosságot akarjuk. Azt akarjuk, hogy a 
múltban megszerzett erők ne vesszenek el, hanem szárnyat adja-
nak a mának, és segítsenek meghódítani a jövőt; de főként azt, 
hogy ne kelljen a mának újra és újra megállnia olyan feladatok előtt, 
amelyeket már a múlt megoldott.”
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Közel 30 éve vagyunk meghatározó és független szereplői a magyar 
nyomda- és csomagolóiparnak, számos, kiváló európai gépgyártó
kizárólagos képviseleteként. Rugalmas csapatunk és stabil szervizünk
biztosítja Önöknek a minőségi szakmai hátteret. A jövőben is számít-
hatnak segítségünkre bármilyen műszaki és üzleti megoldás kapcsán.
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