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Immár hagyományosan a Mezõgaz-
dasági Múzeumban nyitották meg
az idei Mezõgazdasági Könyvhóna-
pot. A megnyitón dr. Lelkes Lajos, a
Mezõgazda Kiadó igazgatója adta át
(képünkön balról) Rakonczay Zol-
tánnak Az év szerzõje díjat, mely
egyben eddigi munkásságának elis-
merése is. A szerzõt mûveinek ki-
adói szerkesztõje, Wenszky Ágnes
(képünkön jobbra) az alábbi gon-
dolatokkal méltatta:

Egy olyan szerzõt szeretnék Önök-
nek bemutatni, akinek érdekes, moz-
galmas, sokszínû életét legendás ese-
mények, történetek fûszerezik. Munka-
társai, kollégái, s szinte mindenki, aki
vele találkozott, õriz valami anekdotát,
élményt vele kapcsolatban. 

Én most egy 15 évvel ezelõtti emlé-
kemet idézem föl.

A Kiskunsági Nemzeti Park szépsége-
it mutatta be nekünk, s az egész napos
barangolás után este mindenki a vendég-
szobában tért nyugovóra, õ fogta a háló-
zsákját, és a pusztában, a szabad ég alatt
töltötte az éjszakát. Azt hiszem, hogy ke-
vesen vannak Önök között, akik úgy 60
éves koruk körül ezt vállalnák. 

Az õ fejében, 20 évvel ezelõtt szüle-
tett meg a gondolat, hogy hazánk vé-
dett természeti értékeit bemutató, hét
kötetbõl álló sorozatot indítson.

E nagyszabású tervbõl két évtizedes
együttmûködés született.

Az egy-egy országrész területén talál-
ható tájvédelmi körzeteket, országos és
helyi jelentõségû természeti értéket be-

mutató sorozat elsõ kötete 1987-ben je-
lent meg. Az elsõ 3 kötet a Mezõgazdasá-
gi Kiadóban, a többi a Mezõgazda Kiadó-
ban látott napvilágot. S bármilyen moz-
galmas is volt ez az elmúlt 20 év, nem
változott a sorozat külleme, ugyanaz a
felelõs kiadója és szerkesztõje. S nem
változott a sorozat alkotószerkesztõje
sem, akinek nevéhez fûzõdik az elsõ,
majd további három nemzeti parkunk
létrehozása, a hazai természetvédelem
intézményrendszerének felépítése. 

Folyamatos és értékes munkája át-
ível rendszer- és kormányváltásokon,
tevékenysége alatt
a védett területek
m e g k é t s z e r e -
zõdtek, és köteles-
ségének érezte,
hogy a természet-
védelmi ismerete-
ket minden szin-
ten, szóban és írás-
ban egyaránt ter-
jessze.

Ha szükséges
volt, hatékonyan
képviselte a ma-
gyar természetvé-
delem ügyét nem-
zetközi hivatalos
fórumokon, de
szót értett a favá-
gókkal, a gátõrök-
kel is.

Írói tevékenysé-
gét most két új
megjelent könyve
reprezentálja. Kö-

szöntöm a rendkívüli képességû, örök-
ké tevékeny, maradandót alkotó, a ma-
gyar természetvédelem meghatározó
személyiségét, a 2004. év szerzõjét,
Rakonczay Zoltánt!!

Wenszky Ágnes

A Mezõgazdasági Könyvtárban
rendezett könyvbemutatón ismerhettük
meg a szerzõ bemutatásában a Vad és
vadászatok Erdélyországban címû köny-
vét. Kászoni Zoltánt (képünkön) a va-
dászirodalomban járatos olvasó az eddig
megjelent fél tucat könyve alapján majd
egy évtizede ismeri. A reprezentatív kivi-
telû könyv egészen rendkívüli élményt
nyújt olvasójának. A szerzõ ugyanis nem-
csak szülõföldjét mutatja be egy-egy vad
leírása kapcsán, hanem régi történelmi
emlékeket, eseményeket is belesimít a
vadászkalandokba. A huszonegy vaddal
foglalkozó mû gazdag terítékének élmé-
nyét fokozzák a ragyogó, színes fényké-
pek. Tejszínhabként Áprily Lajos, Vass
Albert, Holló Ernõ, Bartalis János és Hor-
váth Imre verseit olvashatjuk.

Ajánlom a kiadványt minden olyan,
vadászatot és természetet kedvelõ em-
bernek, akit nem hagy hidegen Erdély
történelme, a táj szépsége, az odakint
élõ emberek humora, a természettel
egybefonódó életkedve.

Az igényes kiadványt az AGROIN-
FORM Kiadó és Nyomda Kft. gondozta,
telefon 220 83 31.

Mezôgazdasági Könyvhónap



A harmadik oldal

A z utóbbi évtizedekben az urbanizáció, a motori-
záció gyors elõretörése súlyos károkat okoz a kör-
nyezetünkben, természeti értékeinkben.

A megnövekedett gépjármû-forgalom, a gyárak, üze-
mek okozta levegõszennyezõdés, a folyók, tavak élõvilágá-
nak pusztulása szinte már az emberi létet is veszélyezteti.

Hihetetlen mértéket öltött a szemetelés, az illegális szemét-
lerakás, a zöldfelületekben, a növényzetben a pusztítás, kár-
okozás, amely az erdeinkben, parkjainkban tapasztalható. 

Sajnos, ez mind, de legalábbis többnyire a helytelen
emberi magatartásnak tulajdonítható és elkerülhetõ len-
ne, ha változtatnánk szemléletünkön és egyre nagyobb
becsben tartanánk természeti értékeinket, védenénk a kör-
nyezetünket az elkerülhetõ károkozástól.

Sok évtizeddel ezelõtt született meg a Madarak és Fák
Napja mozgalom, amely elsõsorban az ifjúság számára a
természet védelmére irányította a figyelmet annak érdeké-
ben, hogy már gyerekkorban kezdõdjön el az értelmes ter-
mészet- és környezetbarát szellemû gondolkodásra neve-
lés, amely elkíséri az embert egész életében.

Örülünk, hogy néhány éve újra feltámadt a szép és hasz-
nos mozgalom, országszerte és a fõváros több kerületében is
tartanak Madarak, Fák Napja rendezvényt, a Budakeszi
Vadasparkban már ötödik éve szerveznek rendezvényt, meg-
ismertetik a résztvevõkkel a természeti értékeket. De azok,
akik általában kimentek, a természetszeretõk, s a fõvárosi
parkok rongálói, pusztítói talán nem is ismerik a mozgalmat.

A fentiekre való tekintettel a Magyar Zöldkereszt Egye-
sület és a Fõvárosi Kertészeti Részvénytársaság elhatároz-
ta, hogy az idén május 9-én a VÁROSLIGETBEN kerüljön
megrendezésre a MADARAK, FÁK, PARKOK NAPJA! A ren-
dezvényt támogatják a természetvédelmi szervezetek, a
Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Ter-
mészetvédõk Szövetsége, az illetékes önkormányzatok és
oktatási intézmények. A résztvevõ iskolák diákjai megis-
mernék a Városliget történetét, a fáknak, növényzetnek az
eszmei értékét, a ligetben található köztéri szobrokat és lé-
tesítményeket. Megszervezve, verseny formájában történne
az ismeretek megszerzése, a cél az, hogy felvilágosítást
kapjanak a zöld felület értékérõl, és hogy az milyen ked-
vezõ hatással van életünkre,  egészségünkre. 

Szomorú látványt nyújt a Liget, pusztítás, rongálás nyo-
mai, szemetelés, kutyaürülék mindenütt, – ezekkel a gon-
dokkal a park gondozói már nem tudnak egyedül megbir-
kózni. A különbözõ rendezvények alkalmából a rendezõ
szervezeteknek fel kell hívni a figyelmet a Városliget páratlan
kultúrtörténeti és természeti értékeinek védelmére.

A viselkedés környezeti kultúráját folyamatosan, minden
kirándulás, rekreáció alkalmából szem elõtt kell tartani!

Köveskuti György
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