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Szerkesztõi levél

Aktuális lapszámunk kicsit másként indul, mint ahogyan azt megszokhatta az Olvasó. A 
mosonmagyaróvári kar tudományos közéletét érintô jelentôsebb híreink (megemlékezé-
sek, köszöntések) általában a folyóirat végén szoktak helyet kapni, egy megemlékezés – a 
temetésen elhangzott dékáni gyászbeszéd formájában – viszont ezúttal mostani Actánk 
elejére kívánkozott. Czimber Gyula, karunk professor emeritusa, s az Acta Agronomica 
Óváriensis (korábban Acta Ovariensis) szerkesztôbizottságának elnöke 2008. év végén 
tragikus hirtelenséggel hagyott itt bennünket. December közepén még a 2009. évi 1. szá-
mot terveztük, a januári feladatokat beszéltük meg, nem gondolva, hogy ezt a számot már 
Czimber professzor közremûködése nélkül kell végleges formába hozni.
Húsz éve volt a professzor úr folyóiratunk szerkesztôbizottságának elnöke. Közben pár 
évente váltották egymást a fôszerkesztôk, rendszeresen megújult a szerkesztôbizottság 
összetétele, egyszer a lap neve is módosult, s olykor az évenkénti megjelenés száma is 
változott, de az elnök személye és a lappal kapcsolatos elképzelései egyfajta folyamatos-
ságot és állandóságot biztosítottak. Az állandóság ebben az esetben nem rugalmatlanságot 
jelentett: 2002 óta is – mióta fôszerkesztôként mûködhetek közre az óvári kar tudományos 
lapjának készítésében – számtalan beszélgetést folytattunk a bevezetendô változtatásokkal, 
a színvonal emelésével kapcsolatban, s talán nem is minden eredmény nélkül tettük ezt.
Úgy alakult, hogy számos jelentôsnek ígérkezô változás csak a 2009-es évtôl lép életbe, 
de ez nem jelenti a „czimberi hagyományok” megtagadását, sokkal inkább azok szerves 
folytatásáról van szó. Törekvéseink arra irányulnak, hogy megtartsuk, s még inkább 
növeljük az Acta Agronomica Óváriensis színvonalát és elismertségét. Ennek érdekében 
következô lapszámunktól már csak angol és magyar nyelvû közlemények kapnak helyet 
folyóiratunk lapjain, s ezen belül is ösztönözni szándékozzuk az angol nyelvû anyagok 
arányának további növekedését. Szeretnénk biztosítani az angol nyelvû cikkek kiegyensú-
lyozottan magas nyelvi színvonalát, ehhez a benyújtott cikkek háromlépcsôs lektorálását 
valósítjuk meg, melynek részleteit a szerzôi útmutató tartalmazza. Az érdeklôdôk számára 
még könnyebben elérhetô lapot tervezünk. Tartalomjegyzékeink – egészen a kezdetekig 
visszamenôleg – már most is elérhetôk internetes felületeken (pl. a mosonmagyaróvári 
kari honlap, www.matarka.hu), de 2009-tôl az egyes számok teljes anyagát szeretnénk 
szabadon hozzáférhetôvé tenni a világhálón. Az évi két megjelenési határidô még követ-
kezetesebb betartása is célunk.
További terveink megvalósulása folyamatosan nyomon követhetô lesz az egymást követô 
lapszámokban. Remélem, hogy lapunk olvasói is rövid idôn belül érzékelik e változások 
kedvezô hatásait, s elégedetten, eredményesen forgatják és böngészik az Acta Agronomica 
Óváriensist!
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