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2017. május 3-án az Országos Erdé-
szeti Egyesület Gyõri Erdõgazdasági
Helyi csoportja 52 fõ részvételével két
nagyszerû elõadást hallgatott meg a
Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. székhá-
zában a szakmai sajtó legjelentõsebb
orgánumainak mûködésérõl.

Elsõként Rimóczi Irén, A Mi Erdõnk
magazin lapszerkesztõje ismertette
szakmánk külsõ kommunikációjának
legfõbb kiadványát. A 2011-tõl kétha-
vonta megjelenõ magazin közérthetõen,
könnyeden, olvasmányosan mutatja be
az erdõk természeti és épített értékeit,
az erdõgazdálkodást. Az állami erdé-
szeti részvénytársaságok képviselõi ál-
tal megálmodott hiánypótló médiumot
a már jelentõs kiadói tapasztalattal ren-
delkezõ Magyar Mezõgazdaság Kft. je-
lenteti meg.

A 40 + 4 oldal terjedelemben, 25 ezer
példányban megjelenõ színes magazint
az erdõgazdaságok terjesztik – az álta-
luk mûködtetett erdei iskolák, kisvasu-
tak, látogatóközpontok, vendégházak,
valamint a velük együttmûködõ oktatá-
si intézmények, Tourinform irodák és
egyéb szervezetek hálózatán keresztül.

A kiadványt átlátható, tagolt szerke-
zet, rendszeresen visszatérõ rovatok és
tetszetõs megjelenést biztosító 60:40%-
os kép-szöveg arány jellemzi. A cikkek
megfogalmazásában elsõdleges szem-
pont a közérthetõség, ami soha nem
mehet a szakmai hitelesség rovására.
Ez a kettõs igénynek való megfelelés
teszi igazán egyedivé és értékessé a fo-
lyóiratot.

A tartalom – akárcsak az erdész tevé-
kenysége – széles spektrumot ölel fel:

a közvetlen szakmai munkától a közjó-
léti feladatokig, a történelmi visszate-
kintéstõl a jövõ megtervezéséig, a turiz-
mustól az erdei konyháig, a környezeti
neveléstõl a könnyed interjúkig, a ter-
mészetfotózástól a programajánlóig sok
minden helyet kap benne.

A siker receptje a gasztronómiához
hasonlóan a megfelelõ összetevõk meg-
felelõ arányú elegyítése, gusztusosan tá-
lalva. Ebben igazán jó A Mi Erdõnk!

Nagy László, az Erdészeti Lapok fõ-
szerkesztõje arról beszélt elõadásában,
hogyan mûködik, és milyen kihívások-
kal néz szembe egy 155 éves „lapmatu-
zsálem” a digitális világban.

Napjaink fõ trendje, hogy az inter-
netes felületeken gyakorlatilag minden
információ néhány kattintással elérhe-
tõ. Vitathatatlan, hogy a digitális média
fokozatosan tért hódít a nyomtatott saj-
tóval szemben, azonban ebbõl nem
szabad elhamarkodott következtetést
levonni. Jó tanulság lehet erre a
Newsweek hetilap esete. 2013-ban, 70
éves mûködés után megszüntették a
nyomtatott kiadványt, és teljes egészében
digitális üzemmódra váltottak. Ezzel a
lépéssel megpecsételték a sorsukat,
ugyanis a korábban élvonalba tartozó,
közismert újság mára eltûnt a nemzet-
közi vezetõ hírek hivatkozott folyóira-
tainak sorából.

Az 1862-ben alapított Erdészeti Lapok
hazánk második legrégibbi szakmai fo-
lyóirata. Csak az Orvosi Hetilap elõzi
meg, az is mindössze 5 évvel. Ez a tény
komoly tekintélyt, rangot ad szakmánk-
nak, joggal lehetünk büszkék rá! Stabili-
tás, megbízhatóság, kiszámíthatóság
– olyan értékek ezek, melyeket még

napjaink percrõl percre változó világá-
ban is mindenki elismer.

Másfél évszázaddal ezelõtt az vezérel-
te az alapítókat, hogy megteremtsék a
magyar nyelvû erdészeti szakirodalmat
és szaknyelvet, összefogják a szaksze-
mélyzetet, és elõsegítsék az erdészek
szakmai fejlõdését. A mából visszatekint-
ve jól látszik, hogy az elsõ két részcél
megvalósult, a másik kettõ pedig tovább-
ra is aktuális.

A múlt és a jövõ termékeny össze-
kapcsolásának egy ideális példája az
Erdészeti Lapok teljes, mintegy 120
ezer oldalnyi anyagának digitalizálása
és nyilvánossá tétele, ami az internet
magyar nyelvû részének legnagyobb
tematikus egységét eredményezte!

Elõadása második felében a fõszer-
kesztõ részletesen bemutatta az újság
szerkesztésének lépéseit és a velük járó
kiegészítõ feladatokat, nehézségeket.
Megismerhettük az arculat megújításá-
nak folyamatát, továbbá azokat a szer-
kesztéstechnikai módszereket, amelyek
segítségével a kiadvány megjelenésében
is egyre színvonalasabbá, korszerûbbé
vált és válik.

Elõadóinknak ezúton is köszönjük a
tartalmas programot, mellyel bepillan-
tást nyerhettünk a média egyre fonto-
sabbá váló világába!

Iványi Ákos titkár, 
OEE Gyõri Erdõgazdasági HCs, 

KAEG Zrt.
Fotók: Greguss László Géza

EGYESÜLETI ÉLET

Bepillantás a szakmai média világába


