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Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisz-
térium parlamenti államtitkára január 31-
én hétfõn Budapesten, a Vajdahunyad-
várban nyitotta meg az idei mezõgazda-
sági könyvhónapot. Ebbõl az alkalomból
adták át az „Év szakújságírója 2010” díjat
is, melyet az Erdészeti Lapok fõszer-
kesztõje, Pápai Gábor vehetett át.

„A szakkönyvek és szakfolyóiratok
jelentõs segítséget adhatnak a gazdál-
kodóknak a válságból való kilábalás-
hoz” – hangoztatta Ángyán József a
megnyitón. Egyben jelezte: a magyar
mezõgazdaság és vidék súlyos helyzet-
ben van, nagyarányú piacvesztést szen-
vedett el az elmúlt években. E helyzet
orvoslásának egyik módja lehet, hogy a
gazdálkodók hasznosítják az oktatás és
a kutatás eredményeit, és többet forgat-
ják a szakirodalmat, azaz a könyveket
és a folyóiratokat. Az államtitkár meg-
nyitó beszédében felhívta a figyelmet,
hogy jelenleg a Magyar Agrárkamarán
keresztül támogatják az Új Magyaror-
szág Vidékfejlesztési Program kereté-
ben a mezõgazdasági szakkönyv- és
szakfolyóirat-kiadást. Erre az idén 120
millió forint áll rendelkezésre. Remé-
nyei szerint az idei minisztériumi költ-
ségvetés pontosítása után nem elkép-
zelhetetlen, hogy újabb forrásokat is ta-
lálnak e terület finanszírozására.

Lelkes Lajos, a Mezõgazda Könyvkia-
dó vezetõje arról beszélt, hogy az utób-
bi években folyamatosan csökken a

mezõgazdasági szakkönyv- és a szakfo-
lyóirat-kiadás példányszáma és bevéte-
le is. A példányszámok és a megjelente-
tett címek mennyisége is a kritikus ha-
tár körül mozog. Bár évente mintegy
100 új szakkönyv jelenik meg a magyar
piacon, ám ennek jó része utánnyomás.
Az újdonságok aránya már a 30 százalé-
kot sem éri el. A kiadóvezetõ szerint
ezen a helyzeten mindenképp változ-
tatni kell, mivel a szakmai könyvek és a
folyóiratok közvetítik a naprakész tu-
dást a gyakorló szakembereknek.

A mezõgazdasági könyvhónap ünne-
pi rendezvényrésze volt Az év szerzõje,

Az év boros könyve továbbá Az év szak-
újságírója díjak átadása. Az utóbbi kate-
góriában – 20 éves szerkesztõi munkás-
ságának elismeréséül – az Országos Er-
dészeti Egyesület szakfolyóiratának, az
Erdészeti Lapoknak a fõszerkesztõje,
Pápai Gábor vehette át a nívós kitünte-
tést Hájos László, a Magyar Mezõgazda-
ság Kiadó Kft. ügyvezetõ igazgatójától.

Az Országos Erdészeti Egyesület el-
nöksége a tagság nevében ezúton is
gratulál Pápai Gábornak a szakmai ki-
tüntetéshez!

Lomniczi Gergely, Nagy László
Forrás: MTI

Pápai Gábor az év szakújságírója

Fotó: Prág Ferenc

Helyreigazítások

Lapunk 2010. decemberi számában je-
lent meg dr. Bondor Antal és dr. Frank
Norbert tanulmánya a klímaváltozásra
felkészülés erdõgazdálkodási feladatai-
ról (Erdõgazdálkodás a klímaváltozás
tükrében, E. L. 2010. 12: 410-415). A
cikkben elmaradt a hivatkozás a munkát
finanszírozó Jedlik Ányos projektre

(azonosító: NKFP 6/047/2005), illetõleg
a projekt vezetõjére, dr. Mátyás Csabá-
ra és munkatársaira, akiktõl az ismerte-
tett alapelvek és gondolatok számottevõ
része átvételre került. Az érintett kollé-
gáktól és olvasóinktól elnézést kérünk.

* * *
Sajnálatos félreértés miatt a decem-

beri lapszámban megjelent Roth Gyula
kupa beszámolója Folcz Tóbiás aláírás-

sal jelent meg. A szerzõ és a fotós ifj.
Faragó Sándor.

* * *
Lapunk januári számának 32. olda-

lán, a Moór Arthur professzor szobrá-
nak avatásáról szóló írásban sajnálatos
névelírás történt. 

A Faipari Mérnöki Kar dékánja he-
lyesen: Prof. Dr. Jereb László.

Az érintettektõl szíves elnézést kérünk!
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