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A harmadik oldal

2 012-ben sajtótörténeti értékû jubileumot ünnepeltünk.
150 éve alapította meg Wagner Károly és Divald Adolf a
szaknyelvünk forradalmát elindító Erdészeti Lapokat, a

magyar agrárium legrégibb, máig élõ folyóiratát. 
Kiadásának eredeti céljai nem veszítettek az aktualitásuk-

ból: lapunk fõ küldetése a magyar nyelven megfogalmazott
szakismeretek terjesztése, a józan erdõgazdaság elveinek hir-
detése, az egyesületi élet serkentése és az erdészek összefogása.
Az Erdészeti Lapok az Egyesület közlönye, a magyar erdészek
kapcsolatteremtõ fóruma, az erdészet értékeinek, ismereteinek
tárháza. Digitális archívumunk hiteles kordokumentum, más-
fél évszázadnyi magyar szakmatörténet és történelem. 

E jubileum kivételes jelentõségû Egyesületünk életében. Az
Elnökség és a Szerkesztõbizottság együtt készítette elõ a meg-
emlékezések sorozatát, majd azt az OEE 2012. évi program-
jának fõ elemévé tette.

Köszönet illeti a közremûködõket, ezt a programtervet pél-
dás összefogással sikerült végrehajtani. Válsággal terhelt min-
dennapjainkban különös érték egy ilyen siker. 

Dióhéjban arról, amivel a jeles évfordulót igyekeztünk em-
lékezetessé tenni: logót készítettünk, ami az EL 2012. évfolya-
mának oldalain és valamennyi, az ünnepre utaló egyesületi
felületen megjelent. Az év lapszámaiban tematikus rovattal
idéztük meg a jubileumot. 

Kiemelt programként léptünk fel a Mezõgazdasági Könyvhó-
nap rendezvényein, az évfordulóról a miniszter megnyitó beszé-
de is megemlékezett. Író-olvasó találkozón, valamint vidéki prog-
ramokon idéztük meg sikerrel az Erdészeti Lapok ügyét. A jubile-
um Elnökünk közszerepléseinek kiemelt témája volt, azt rendez-
vényeink ünnepi napirendi pontjává tettük. Méltó megjelenésün-
ket nívós szemléltetõ anyagok segítették.

Elegáns kiadványban mutattuk be lapunk 150 évét, külön-
számot adtunk ki „Erdõk a világban, Európában és Magyar-
országon” címmel. Kiemelt jubileumi esemény volt Budapes-
ten az Erdészettörténeti Szakosztály és a Könyvtár sajtótájé-
koztatóval záruló rendezvénye, az ünnepi elõadás a Vándor-
gyûlésen, majd az évszázadok és generációk között hidat ve-
rõ konferenciánk Selmecbányán. Az évforduló publicitást ka-
pott az interneten, több neves lap és folyóirat közölt a témá-
ban szakanyagot, interjút. Mire e sorok megjelennek, az ün-
nepre való visszatekintés is megtörténik a Székház Erdészter-
mében, az évzáró Küldöttgyûlés elõtt. 

Az Erdészeti Lapok a nemzeti és szakmai örökség részévé
vált, a jövõbe mutatva köti össze az erdészet múltját és jele-
nét. Lapunk az erdész önazonosság biztosítéka, az Egyesület
megerõsítõje. Tegyünk érte közösen, hogy még évszázadokig
szolgálhassa egyesületi alapvetésünket: 

Szakértelem, erkölcs, összetartozás!

A Szerkesztõbizottság nevében minden kedves Olvasónak
áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok!

Haraszti Gyula


