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A vidékfejlesztési miniszter nyitotta
meg az idei Mezõgazdasági Könyvhó-
napot. A rendezvény 1998 óta legna-
gyobb seregszemléje a magyar agrár-
szakkönyv- és szaklap kiadásnak. Sehol
Európában nincs ilyen jellegû könyv-
mustra. Az elmúlt 14 évben az egész or-
szágot bejárta a rendezvény, sõt a
könyvhónap eljutott Marosvásárhelyre,
Zentára, Udvardra, Lendvára és Bereg-
szászra is. 

Fazekas Sándor megnyitójában hang-
súlyozta: a szakkönyvek a megújulás
elengedhetetlen kellékei, ugyanakkor az
agrárszakkönyv – és szaklapkiadás spe-
ciális és nehéz helyzetben van. 2012-tõl
a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérin-
tézménye a Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézet fogja össze a tár-
ca szaklap- és szakkönyvkiadását. Re-
ményeink szerint ezzel is javul a tájékoz-
tatás minõsége. Az Intézet tavaly 312 fé-
le tankönyvet kínált, kiadványaiból kö-
zel 60 000 példány kelt el.

A tárcavezetõ beszédében kitért arra,
hogy ma is óriási feladat a magyar vidék, az
agrár- és élelmiszer-gazdaság megújítása a
helyes arányok megtalálása, visszaállítása.
Hozzátette: „a most induló Darányi Ignác

Terv a Nemzeti Vidékstratégia végrehajtá-
sának kereteit adja.” Ebben a programban,
a vidék és a magyar társadalom megújításá-
nak munkálataiban ajánl alkotó partnersé-
get a Vidékfejlesztési Minisztérium minda-
zoknak, akik tenni akarnak az agrárium, a
vidék és a környezet ügyéért, a magyarság
Kárpát-medencei felemeléséért.

A Vidékfejlesztési Minisztérium nagy
erõkkel dolgozik azon, hogy idén a
szervezett képzésekhez is elõ tudja állít-
tatni a szükséges tankönyveket, video-
filmeket és az elektronikus oktatási
anyagokat, hiszen ezek nélkül a jövõ
mezõgazdasági szakemberei nem tud-
ják munkájukat felelõsen ellátni.

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktaná-
csadási Intézet által most alapított élet-
mû díjat elsõként Horn Péter akadémi-
kus kapta, míg az év szakújságírója Vi-
niczai Sándor, a Magyar Mezõgazdaság
munkatársa lett. (VM)

Egyesületünket az a megtiszteltetés
érte, hogy az Erdészeti Lapok 150. év-
fordulóján kiemelt bemutatóhelyet ka-
pott és Zambó Péter elnökünk ünnepi
beszédet mondhatott. Ebbõl idézünk.

„Úgy tudjuk, hogy az Erdészeti Lapok a
magyar agrárium legrégibb, máig élõ fo-
lyóirata. Másfél évszázados története saj-
tótörténeti jelentõségû is, hiszen alig né-
hány hazai folyóirat rendelkezik ilyen elis-
merésre méltó múlttal. Folyamatos megje-
lenése szinte csak a két világháborút kö-
vetõ viharos években akadozott, illetve
szakadt meg rövid idõre. A szakmai me-
gújulás igénye azonban újra és újra sikere-
sen életre keltette az Erdészeti Lapokat.

A könyvek, a szakmai folyóiratok, új-
ságok, azaz a nyomtatott szakirodalom
azonban nem csak a múltunk része. Az
Erdészeti Lapok indításkor megfogalma-
zott és azóta is vállalt értékei napjaink-
ban, a XXI. század változásai közepette is

érvényesek. Az internet és az elektroni-
kus média világában is van igény a szak-
maiság és az egyesületi civil élet alapel-
vein szervezõdõ újságra. Szükség van az
általa teremtett fórumra, szakmai és nem
utolsósorban baráti összetartozást erõsítõ
megjelenésére. Az Erdészeti Lapok az el-
múlt 150 év alatt az Országos Erdészeti
Egyesület szerves, elválaszthatatlan ré-
szévé vált, kifejezi az Egyesület szakmai-
ságra, becsületre és lelkiismeretességre
épülõ alapelveit. Ezen elvek mellett tö-
rekszik az Egyesület tagsága, hogy min-
dennapi munkájával az erdõgazdálko-
dást a magyar vidékfejlesztés szerves ré-
szévé, sikeres ágazatává tegye.”

Horn Péter akadémikus az Életmûdíj
átvétele után felhívta a figyelmet a gu-
tenbergi örökség hallhatatlanságára,
hogy ne temessük a könyvet, a papíron
olvasható szakmai információt.

Külön gratulálunk Viniczai Sándor-
nak az év szakújságírójának, aki az er-
dészek portáján is egyre járatosabb, hi-
szen az elmúlt évben indult magazin, a
Mi Erdõnk címû lap szerkesztõje.

Összeállította és fényképezte: 
Pápai Gábor 

A február a mezõgazdasági könyvhónapé

Az Év Szakújságírója Viniczai Sándor




