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A 2012-es Mezõgazdasági Könyvhó-
nap legjelentõsebb vidéki eseménye
február 16-án zajlott a Kaposvári
Egyetemen. A rendezvény kiemelt
témája a szakképzés, szakoktatás
volt. Ennek keretében esett szó a vi-
dékfejlesztés, szakképzés új felada-
tairól, hiszen itt történik a szaklap-
és szakkönyvkiadás. Dr. Szávai Fe-
renc rektor köszöntötte a megjelen-
teket, majd felkért elõadókként V.
Németh Zsolt, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium vidékfejlesztésért felelõs
államtitkára, valamint dr. Mezõ-
szentgyörgyi Dávid, a VM Vidékfej-
lesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézet fõigazgatója elõadását hall-
gatta meg a szakközönség.

V. Németh Zsolt beszédében az agrá-
rium fontos elemeként említette a szak-
lapok, szakfolyóiratok szerepét. – Mind
a Nemzeti Vidékstratégia, mind a Da-
rányi Ignác Terv egyik központi eleme
a gazdatársadalom képzettségi szintjé-
nek növelése. Egyrészt meg kell felelni a
piaci igényeknek, új elvárásoknak,
másrészt pedig a saját gazdasági elvá-
rásaiknak is. Ez nem történhet meg a
szakmai és gazdasági ismeretek bõvíté-
se nélkül. – Erre a célra pályázati forrá-

sok is rendelkezésre állnak. Egyebek
között az Európai Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap is jelentõs forráso-
kat tartalmaz e célra. Az elmúlt években
kétmilliárd forintot fordítottak képzés-
re, oktatásra, – százhatvan OKJ-s kép-
zés áll térítésmentesen a magyar gazdák
rendelkezésére. A mezõgazdaság terü-
letén új korszakot jelent a családi gaz-
daságok markánsabb megjelenése. A
kisgazdaságok életképességének lehe-
tõsége az egymással való szövetkezés-
ben és a legkorszerûbb szakmai ismere-
tekben van. Ehhez pedig feltétlenül
szükség van új szakkönyvekre, folyói-
ratokra és képzésekre.

Az agrárium legrégebb óta folyama-
tosan megjelenõ lapját, az idén 150.
évébe lépett Erdészeti Lapokat Lomniczi
Gergely, az Országos Erdészeti Egyesü-
let fõtitkára mutatta be. 

„A megbízható és jól képzett szak-
embergárda oktatása és nevelése min-
den ágazat alapvetõ érdeke. A XIX. szá-
zad végén megerõsödõ, immár az Or-
szágos Erdészeti Egyesület által kiadott
Erdészeti Lapok folyamatosan, kiemelt
figyelemmel foglalkozott az erdészszak-
ember-képzést érintõ kérdésekkel,
adott esetben problémákkal. Így példá-
ul már az elsõ világháború elõtti lapszá-

mokat forgatva is történeti vonatkozás-
ból érdekes adalékokat, egész évfolya-
mokra kiterjedõ vitákat olvashatunk a
felsõfokú erdész- és bányászképzés sel-
mecbányai helyszínének megváltozta-
tásáról. Legutóbbi számaiban az Erdé-
szeti Lapok cikksorozatban mutatta be
az országosan 35 000 fõt foglalkoztató
erdõgazdálkodás szakemberképzésé-
nek különbözõ szintjeit, sajátosságait.

Az írott sajtó maradandó értékei való-
di kincsesbányát jelentenek a tanulók,
diákok vagy akár a kutatók számára. Az
erdészeti oktatás napi szinten használja
az Erdészeti Lapokban megjelenõ tartal-
makat. A tanulmányok, cikkek tudása-
nyaga mellett az újság megfelelõ fórumot
nyújt a diákok kutatásainak, tudományos
dolgozatainak megjelenítéséhez, hogy
eredményeik a szakmai nyilvánosság
elõtt ismertek legyenek.”

Utolsó elõadóként, Torma Sándor, a
Móricz Zsigmond Mezõgazdasági Szak-
képzõ Iskola igazgatója adott részletes
tájékoztatást az agrárszakképzésrõl. Az
erdészeti képzésekben érintett intézmé-
nyek közül a konferencia résztvevõi
között láthattuk a soproni, a barcsi és a
szõcsényi iskolák képviselõit.

Az elõadásokat követõen kitünteté-
sek átadására került sor. Az Intézmény-
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közi Tankönyvkiadási Szakértõ Bizott-
ság alapító tagjai közül elismerésben ré-
szesült dr. Horváth Béla egyetemi tanár,
intézetigazgató (EMK Erdészeti-mûszaki
és Környezettechnikai Intézet), valamint
húszévi eredményes munkáért dr. Tol-
vaj László egyetemi tanár (FMK, Fizika
és Elektrotechnika Intézet).

A rendezvény idején az aulában kiál-
lításon ismerkedhetett meg a közönség
a legújabb szakmai kiadványokkal,
ahol egyes kiadók kedvezményes vá-
sárlási lehetõségeket is kínáltak. Az
OEE standján az Erdészeti Lapok 150
éves évfordulójának ünnepi számával,
valamint az Egyesület egyéb kiadvá-
nyaival ismerkedhettek az érdeklõdõk,
de kézbe vehették és átlapozhatták az
Erdészeti Lapok 1862-es és ’63-as évfo-
lyamának bekötött példányait is.

Kép és szöveg: Detrich Miklós

Író-olvasó találkozón is 
bemutatkoztunk

Az Országos Mezõgazdasági Könyvtár
adott otthont a Mezõgazdasági Könyv-
hónap záró rendezvényének, amelyre
2012. február 23-án került sor. A nagysi-
kerû író-olvasó találkozón közel 100 fõ
vett részt. A rendezvényen az Országos
Erdészeti Egyesület külön standot ka-
pott, ahol az elsõ jubileumi lapszámon
kívül már az Erdészeti Lapok februári
számának példányait is kézbe vehették
az érdeklõdõk. Ebbõl az alkalomból a
Mezõgazdasági Könyvtár ingyenes bei-
ratkozási lehetõséggel lepte meg a
résztvevõket és a bemutatott könyvek
dedikált példányaihoz kedvezményes
áron juthattak az olvasók. A megnyitó
és a programot színesítõ néptáncbemu-
tató után Pápai Gábor, az Erdészeti La-
pok fõszerkesztõje tartotta meg vetített
képes elõadását. Bemutatója elsõ felé-
ben történeti áttekintést adott a folyói-
ratok kialakulásáról és a magyar erdé-
szeti irodalom megjelenésérõl. Ez utób-
bihoz kapcsolódva több idézetet is fe-
lolvasott a magyar erdészeti szakiroda-
lom elsõ munkájának is tekinthetõ „Az
Fenyõfának hasznos voltáról és az Sen-
dely tsinálóknak kellemetes és hasznos
munkájokról való História” címû,
Oroszhegyi Mihály Deák által írott
1656-os kiadású könyvébõl. Részlete-
sen bemutatta azt a történelmi keretet,
amelyben az Erdészeti Lapok 1862-ben
útjára indult. Elõadásának külön érde-
kessége volt, hogy párhuzamot húzott
erdész nagyjaink és a korabeli neves
mezõgazdasági szakírók között, amit az
értõ közönség nagy tetszéssel fogadott.
A lapok történetének bemutatását fõ-

szerkesztõségének elmúlt 20 esztende-
jével zárta. Ennek az idõszaknak az el-
sõ meghatározó eseménye az volt,
hogy szakperiodikánk visszanyerte ere-
deti címét és újra Erdészeti Lapok meg-
nevezéssel jelenhetett meg. Pápai Gá-
bor elõadásának végén kifejtette az el-
múlt két évtized ars poetica-ját is, amit
röviden így foglalt össze: „Szerkesztõi
meggyõzõdésem az volt, és ma is az,
hogy egy egyesület lapja elsõsorban a
közösségrõl, az emberrõl szóljon.” 

Az Erdészeti Lapokról szóló elõadást
követõen a következõ szerzõk mutatták
be szakkönyveiket: Tátrai Zsuzsa: Az
orchideák gondozása (Mezõgazda Ki-
adó), Hajdu Edit: A szõlõfajták, szaporí-
tóanyaguk és be-
tegségeik (Agroin-
form Kiadó), Vasa
László: A családi
gazdálkodás öko-
nómiája (Szaktu-
dás Kiadó Ház) és
Illosvay György –
Bank Csaba: A
hobbyállatok tar-
tása és tenyésztése
(VM Vidékfejlesz-
tési, Képzési és
Szaktanácsadási
Intézet).  

A kiválóan megrendezett író-olvasó
találkozó és az egész Mezõgazdasági
Könyvhónap kiemelt figyelmet szentelt
jubiláló szaklapunknak, amiért külön

köszönet illeti meg a Mezõgazda Ki-
adót, Lelkes Lajos ügyvezetõ igazgató
urat és kedves munkatársait!

Dr. Sárvári János

A kaposvári Honvéd utcai Általános Is-
kola és a Táncsics Gimnázium után feb-
ruár 21-tõl a mernyei Mûvelõdési Ház-
ban láthatók a SEFAG Zrt. munkatársai
és családtagjaik által készített termé-
szetfotók. A száz képbõl álló kollekció

immár a nyolcadik helyszínen mutatko-
zik be. 

A vendégeket Kisfalusi András pol-
gármester köszöntötte, majd a kiállítást
– a tizenhat alkotó nevében – Detrich
Miklós és Major László nyitotta meg.

A „Csodálatos természet” Mernyén




