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Egyesületünk tagjainak átlagéletkora évről évre
emelkedik. Ennek oka, hogy a fiatal mérnö-
kök, technikusok, szakmunkások nem magától
értetődő természetességgel kerülnek kapcsolat-
ba az egyesületi élettel, bár közülük is jó néhá-
nyan aktívan részt vesznek rendezvényeinken,
sőt lapunk előállításában és tartalmi részének
megteremtésében is aktívak. 

A legjobb ajánlólevél, amit a PNYME kaphat,
hogy tagságunk jelentős része évtizedeken át
kitartó, hűséges, a szakma iránt érdeklődő kol-
légákból áll. Köszönet és tisztelet illeti őket!

Ugyanakkor szeretnénk a folytonosságot biz-
tosítani, a fiatalok által képviselt stílussal, szel-
lemiséggel gazdagítani az egyesületi életet, mert
az ifjaktól is lehet ám tanulni! Megható és szí-
vet melengető számomra, ahogy közelebbi
kollégáim, akikkel a Magyar Grafika létreho-
zása során szinte napi kapcsolatban vagyok,
remek összhangban, kölcsönös tiszteletben és
megbecsülésben működnek együtt, függetle-
nül attól, hogy a legifjabb vagy a legtapasztal-
tabb korosztályt képviselik. Stábunk részvevői
között hatvan év korkülönbség is adódik al-
kalmanként, de ez inkább előny számunkra.
A fiatalok előtt van minta, az idősebbek pedig
technikai kérdésekben támaszt, partnert talál-
nak a fiatal kollégákban. Sokat tanulunk egy-
mástól!

Kedves Olvasónk! Minden bizonnyal van a kör-
nyezetében olyan kolléga, akit érdemesnek ta-
lál arra, hogy tagja legyen egyesületünknek.
Szánjon pár percet egy szakmai beszélgetésre,
a siker nem marad el. Az egyesületi tagság szá-
mos előnnyel jár, ami új kapukat nyithat ki a hoz-
zánk csatlakozó ifjabb kollégák előtt. Legyen
a közeljövőben valamelyik nap jó cselekedete,
hogy egy méltó személyt kiválaszt a környeze-
téből, aki az egyesületi tagság révén továbbfej-
lődhet, szakmai téren kibontakozhat. Ennyivel
tartozunk a szakmának és a felnövekvő új nyom-
dászgenerációnak. Együttműködését, ajánlását
kérve, tisztelettel köszönti:         Faludi Viktória

MIÉRT JÓ A PNYME EGYÉNI TAGJÁNAK
LENNI? 

Nyolc legfontosabb érv

1. Tagja lehet egy nyomdász közösségnek,
ahol nemcsak szakmai kooperációra és isme-
reteinek bővítésére van lehetőség, hanem
olyan értékes szakmai beszélgetéseken vehet
részt, amit semmilyen passzív formában
megszerzett tudás nem pótolhat.

2. Egyesületünk rendezvényein, szakmai ta-
nulmányutakon kedvezményes áron vehet-
nek részt.

3. Belekerülhetnek a szakma vérkeringésébe.

4. Az egyesület szimpóziumainak egy-egy
előadására a tag jogán beülhetnek egyéni 
tagjaink. (Előzetes regisztráció szükséges, 
az ebben a formában történő részvétel csak 
az előadások meghallgatását teszi lehetővé
térítésmentesen.)

5. On-line hírlevelünkben az e-mail címmel
rendelkező tagjainkat rendszeresen informál-
juk a szakma és az egyesületi élet jelentősebb
eseményeiről.

6. Tagjaink számára ingyenes állásbörzét,
szakmai adatbázist és eseménynaptárt 
működtetünk honlapunkon.

7. Szimpóziumainkon időtakarékosan tud
sok szakmai információhoz jutni, miközben
kapcsolati tőkéjét gyarapítja.

8. Tagjaink egyesületünk támogatásaként 
a tagdíjba foglalva jelentős kedvezménnyel
kapják szaklapjainkat, ami már önmagában
nézve is nagyobb érték, mint a tagság éves
összege.

Előttem az utódom




