
Bizonyára észrevették, hogy ezzel a rovattal
nem jelentkezünk rendszeresen, sőt inkább rit-
kán. Legutoljára a 2010/2 számban szorítot-
tunk neki helyet a 3. oldalon. Akkor az adta a
mondanivaló lényegét (és örömét), hogy az
Akadémiai Kiadó sikeres ak-
ciójának köszönhetően a Me-
diArt országszerte új előfize-
tőkhöz jutott el. Fel is
soroltunk 71 kistelepülést,
ahol az orvoskollégák kézbe
veszik a negyedévenkénti fo-
lyóiratot. Csak remélhető,
hogy az országos terítés to-
vább folytatódik.

E folyóiratpéldánnyal a Me-
diArt a 4. évfolyamát zárja,
ugyanakkor a jogelőd lap –
mely MRE-INFO, majd RE-
UMA-INFO néven fokozato-
san és folyamatosan építette fel a jelen folyóirat
szellemiségét – 20 éve, 1991 júliusában indult
útjára. Két évtized azért már jelentős időnek
számít a sajtókiadványok világában!

Örömmel számolunk be arról is, hogy ez év
augusztusától szervezeti változások következ-
tek be az Akadémiai Kiadó Tudományos, Mű-
szaki és Orvostudományi szerkesztőségében.
Orvostudományi szegmenst hoztak létre, mely-
nek portfóliójába jelenleg 11 orvosi lap tartozik,
és a napivizit.hu szakmai portállal együtt a ki-
adóhoz került orvoskolléga, dr. Bencsik Péter
irányítja a működést. Bár eddig sem lehetett rá
panasz, az átszervezés a MediArt kiadási, így
előfizetési, terjesztési stb. ügyeiben csak javulást
hozhat.

A MediArt tartalmi szerkesztése változatlan
irányt követ. Egyre-másra jelentkeznek új szer-
zők, sokszor úgy, hogy a lap olvasói hívták fel
a környezetükben lévő kollégák figyelmét a
közlési lehetőségre, akikről tudták, hogy vala-
milyen „paramedicinális” területen is tevé-
kenykednek. Tartsák meg jó szokásukat, mert
az mindenkinek csak előnyére válhat!

A jelen folyóiratpéldány – több érdekes és új-
donságot jelentő közlés mellett – különleges

színfoltja a képzőművészeti rovatban olvasható
két cikk. Két orvoskolléga páratlanul értékes
kutatómunkája szerepel egymás mellett, a 27
éves PhD-hallgató az ifjúságot, a 88. évében
járó nyugdíjas gyermekgyógyász pedig – élet-

korát tekintve – a másik vég-
letet képviseli. Remek és kö-
vetendő példát szolgáltatnak
arra, hogy önmagunk műve-
lése, szellemi értelemben vett
gazdagítása – egyben mások
számára is értékes kulturális
kutatás – minden életszakasz-
ban egyaránt lehetséges.

Az év vége felé illik min-
denkinek köszönetet mon-
dani, akik a MediArt virtuális
közösségéhez tartoznak. Áll-
janak első helyen az olvasók!
Őnélkülük nincs értelme sem-

miféle erőfeszítésnek. A Szerkesztőbizottság re-
méli, hogy a továbbiakban nemcsak számukban
gyarapodnak, de (a nem mérhető) olvasási in-
tenzitásuk is növekszik, sőt esetenként aktív
részvételükre is számíthat. Az Akadémiai Ki-
adó illetékes szerkesztőségének minden belső
és külső munkatársa mindent megtett a folyó-
irat zavartalan megjelenése érdekében. Együt-
tes munkánk sikerét a napra pontos megjelenés
is tükrözi, ami a napi és heti kiadványoktól el-
tekintve sajnos ritkaságnak számít a hazai saj-
tóban. Köszönjük szerzőink önzetlen, anyagi
ellenszolgáltatás nélküli munkáját, írásaik szer-
kesztőségi feldolgozása során mutatott együtt-
működésüket!

Mindezek után nem marad más hátra, mint
hogy jó szívvel és barátsággal

MEGHITT ÉS BOLDOG KARÁCSONYT, VALAMINT

JÓ EGÉSZSÉGBEN ELTÖLTÖTT ÉS SIKERES ÚJ

ÉVET KÍVÁNJUNK KEDVES MINDNYÁJUKNAK!

a Szerkesztőbizottság nevében is 

DR. GÖMÖR BÉLA

főszerkesztő
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Tisztelt Olvasók!


