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F E L H Í V Á S
a Vízügyi Közlemények szakfolyóirat megjelenésének támogatására

A Vízügyi Közlemények, hazánk legrégibb vízügyi szaklapja, a közelmúltban megjelent 2004. évi füzeteivel a magyar vízgazdálkodá-
sáért folytatott munkájának százhuszonötödik évébe érkezett. 
A folyóirat egy és negyedszázad alatt összesen 339 rendes és 21 külön füzete, illetve kötete jelent meg, 52 ezer oldal terjedelemben.
Az utóbbi 55 évben a folyóirat változatlan formában, 1200 példányban jelenik meg. A Vízügyi Közlemények jelentõségét azonban nem
ezek a számadatok mérik, hanem a folyóirat tartalma. A lap tanulmányait a szerkesztõk vízgazdálkodásunk célkitûzéseinek
megfelelõen állítják össze úgy, hogy az a vízgazdálkodással foglalkozó szakemberek széles körû munkájához tapasztalatokon alapu-
ló, hasznos tanácsokat adjon.
A Vízügyi Közlemények egy és negyedszázados története során a folyóiratot három esetben is fenyegette – döntõen pénzügyi okok
miatt – a megszûnés veszélye. Hasonló gondok jelentkeztek napjainkban is. A kiadással már három év elmaradásban vagyunk, és re-
ményünk sincs arra, hogy a megjelenést az állami költségvetés biztosítsa. A lap finanszírozására, olyan szervezési-pénzügyi megol-
dást szeretnénk, amely az állami költségvetési forrásoknak az eddigi módon történõ igénybevétele nélkül, adományokból, szponzo-
rok támogatásából és pályázati pénzekbõl, valamint az elõfizetõi díjakból biztosítja e szaklap folyamatos kiadását. Kezdeményezésünk-
re a szakminisztérium a Vízügyi Közlemények kiadási jogait tíz évre átadta a Pro Aqua Alapítvány-nak. Az Alapítvány adóazonosító
száma: 18607004-1-11. A Pro Aqua Alapítvány és így a Vízügyi Közlemények az adófelajánlásokkal is támogatható.
A folyóirat megjelenését, kiadását és terjesztését. Pótoljuk a folyóirat 2005-2007. évi elmaradt füzeteinek kiadását és a Vízügyi Köz-
leményeket 2008-tól folyamatosan, megjelenési formájában továbbfejlesztve, de az eddigi szakmai színvonalon adjuk ki. 2008-tól
Internetes honlapot indítunk a folyóiratban publikált anyagok elektronikus elérhetõségére. Hasonló módon közreadjuk a 125 év alatt
megjelent tanulmányok tartalomjegyzékét, földrajzi, név- és tárgymutatóját.
A közeljövõben közzétesszük a folyóirat új elõfizetési felhívását és bízunk benne, hogy eddigi elõfizetõink mellett számosan lesznek,
akik érdeklõdnek a Vízügyi Közlemények iránt és megvásárlásával támogatják azt.

Céges és egyéni szponzorok támogatását kérjük és várjuk a Pro Aqua Alapítványnak az ERSTE Banknál vezetett
11613008-04556700-13000009 sz. számlájára

(banki átutalással vagy az Alapítvány befizetési csekkjén). A támogatási összegekrõl a Pro Aqua Alapítvány, mint közhasznú 
szervezet a befizetõknek az adózási szabályoknak megfelelõ igazolást állít ki.

További információk: 06-30-655-69-94; szlavik@hu.inter.net
Dr. Szlávik Lajos

a Vízügyi Közlemények szerkesztõje

A ZALAERDÕ Zrt. Lenti Erdészete a
Göcsej-Õrség-Hetés területén lévõ
erdõk jelentõs részén gazdálkodik.
Munkatársainak egy lelkes csoportja az
erdõk õrzése mellett történelmi múl-
tunk néprajzi, építészeti, gasztronómiai
hagyományainak megõrzését is fontos
feladatának tartja.

Az erdészet területének közepén –
Pórszombat község határában – találha-
tó a Medesi puszta. Régmúlt idõkben
székelyek éltek itt, akikre ma a templo-
muk helyén egy 20 méter magas fából
faragott kereszt emlékeztet. A kereszt
egyben annak a 67 falunak is emléket
állít, amelyeket 1600 körül a törökök el-
pusztítottak.

Gyakran felsír a tárogató, hívja a kör-
nyék lakosságát emlékezni. Október 6-
án is az Aradi vértanúk emléknapján,
amikor a Zala megyei Közgyûlés Hiva-
talával szerveztük meg a megyei meg-
emlékezést. Itt dr. Lugosi József a Had-
történeti Múzeum igazgatója és Man-
ninger Jenõ, a Megyegyûlés elnöke em-
lékezett.

Ezt követõen került sor a Medesi Ga-
lériában – melyet Kovács Gyula helyi
erdész hozott létre – a Gasztronómia a
hadak útján címû sorozatunk újabb be-
mutatójára.

Az ide látogatók megkóstolhatták egy
XVI. századi erdélyi fejedelem gombás la-
komáját császárgalócából. Szerepelt az ét-
lapon XVIII. századból gombás vadétel.
1848-ból a zalai huszárok étele: galuska
húsfélével és gombával, valamint a XIX-
XX. század  fordulóján a monarchia had-
seregének egyik fõtiszti étele, a vargányás
vadpörkölt óbester úr kedvére. Utóbbi két
ételt a Lenti Erdészet erdészei készítették.

Az ételek mellett megismerhettük a
Kárpát-medence régi szõlõfajtáinak ter-
mésébõl készült borokat. Kitûnõ borá-
szok hozták vagy küldték el boraikat er-
re az alkalomra. Megkóstolhatták a
résztvevõk a bakatort, kövérszõlõt, budai
zöldet, kéknyelût, királyleánykát, juh-
farkot és még számos különlegességet.

Itt található a térség õsi gyümölcsfaj-
táinak gyûjteménye is, amelyben több
mint 100 különbözõ fajta régi alma, kör-
te, szilva és cseresznye található a Gö-
csej-Õrség-Hetés területérõl, melyet az
erdészet munkatársai segítségével Ko-
vács Gyula erdész telepített.

Tihanyi Gyula

Hagyományok õrzése a Lenti Erdészetnél


