Gondolatok egy agrárszaklap felnőtté válásáról
20 éves az Őstermelő – Gazdálkodók Lapja

Immár 20 éve annak, hogy 1997-ben útjára indult az Őstermelő
– Gazdálkodók lapja! A lap egyik első számában a Szerkesztőség
a következő gondolatokkal ajánlotta az olvasók figyelmébe az addigra rendszeres megjelenésűvé váló új agrárszaklapot:
„Mióta Magyarországon ismét alkalmazzák az őstermelői fogalomkört (1997. január 1-től), azonnal felmerült az igény arra,
hogy ennek a gazdálkodói rétegnek olyan közérthető tájékoztató összeállítás készüljön, melyből segítséget kaphat a különböző
döntéseinek (pl. adózási mód kiválasztás) minél előnyösebb meghozatalához, illetve a különféle kötelezettségeinek a lehető legjobb megismeréséhez. ... Látva a szélesebb körű, rendszeres tájékoztatás iránt felmerülő igényt, úgy döntöttünk, hogy ezentúl az
Őstermelő-t immár időszaki lapként … megjelentetjük. A szándékunk az, hogy az elkövetkezőkben lehetőleg minden témakörben (gazdaság, szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés) tudjunk Olvasóink számára olyan ismereteket nyújtani,
melyeket munkájuk során hasznosíthatnak mind a kezdő, mind a
tapasztalt gazdálkodók.”
Az elmúlt két évtized során jelentős változáson ment át az újság a
formai és tartalmi megjelenése terén is. Mint az ember esetében
is, az évek során a kezdeti gyerekcipőből kinőve egy kiteljesedett
és feltörekvő lappá vált, megtartva magas szakmai színvonalát. A
felnőtté válása során elsősorban a megjelenésében zajlottak le
változások: korszerűbb lett a szerkesztési és nyomdatechnikai eljárás, változott a papír minősége és teljesen színessé vált lapunk.
Az újságban publikáló nem ritkán egy-egy téma nemzetközileg
elismert szakértői, a technika fejlődésével előbb kézzel, írógéppel,
majd számítógéppel írták meg cikkeiket, papíron postázva azt. De
napjainkban már kizárólag elektronikus levélben küldik munkáikat a szerkesztőségi kollégáknak, így járulva hozzá a megjelenésében is tekintélyt érdemlő lap kiemelkedő szakmaiságához.
Az egyetlen, ami nem változott az elmúlt 20 év során az a célunk!
Hiszen akkor és most is korszerű, aktuális és hasznos információkat kívánunk biztosítani az agrárium számára, különös tekintettel
a családi gazdaságokra, őstermelőkre, mikro- és kisvállalkozásokra. Állandó a törekvés arra is, hogy az agárvállalkozások minden
szegmense átfogó tájékoztatást kapjon a mezőgazdasági termelés
aktualitásáról, új lehetőségeiről, az elnyerhető támogatásokról, a
gazdálkodást alapjaiban is megváltoztató agrárkutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazásáról, a nagyvilág híreiről, és mindenről, ami fontos lehet az érdeklődők számára. Kiemelt figyelmet
szentelünk az Olvasói igények alapján történő tartalom-összeállításra, a konkrét szakmai érdeklődések, kérdések megválaszolására. Hiszen egy jó lap középpontjában mindig az Olvasó áll! Így van
ezzel az Őstermelő is.

A lap kiadója, a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány nonprofit szervezetként nem szokványos lapkiadó cég. Több annál! 27 éves múltjában mindig is a
vállalkozások, szervezetek létrejöttéhez, működéséhez szükséges
információk, források közvetítése volt a cél a programjai révén.
Ennek a küldetésnek egy fontos szegmense a magyar agrárium
tudásalapú támogatása, amelyhez az Őstermelő – Gazdálkodók
lapja c. agrármagazin kiadása kiváló lehetőséget biztosít.
A lap első számának sikerére építve olyan, országos terjesztésű
(újságárus és előfizetői hálózaton keresztül), mély információkat
tartalmazó szakcikkekre alapozott mezőgazdasági magazint jött
létre, amelynek a létjogosultságát és hosszú távú működését az
évek során kialakított több ezres előfizetői, olvasói és partneri
kapcsolat is bizonyítja.
A lap működésének célja nem a profit által vezérelt megjelenés,
hanem az információ-tartalom, az olvasói igényeknek megfelelő,
közérthetően feldolgozott témák bemutatása, melynek ékes bizonyítéka a lap kedvező ára.
A kor kihívásaival folyamatosan szembesülünk, hiszen egyre nő
az Olvasók igénye az online megjelenés iránt, köszönhetően az
agrárágazatban megjelenő egyre több fiatal szakembernek, vállalkozónak. Hisszük, hogy a nyomtatott lap kézbevétele, újra és újra
fellapozható érdekes cikkek olvasásának hangulata nem hasonlítható a digitális kijelzőkön megjelenő betűhalmaz böngészéséhez.
Tény, hogy a technikai fejlődés folyamatos, ezért – a lapot nem
felváltó, hanem azt kiegészítendő – honlapunkon folyamatosan
frissülő tartalommal igyekszünk segíteni az agráriumban dolgozók
információ- és híréhségének kielégítését.
Az Őstermelő – Gazdálkodók Lapja fontos információ-forrása az
agrárvállalkozásoknak, gazdálkodóknak, és létjogosultságát a 20
éves folyamatos megjelenése is alátámasztja.
Végezetül szeretnénk megköszönni Szerzőinknek, együttműködő
Partnereinknek az Őstermelő – Gazdálkodók Lapjába fektetett
eddigi munkát és bizalmat, remélve az eredményes kapcsolat
folytatását!
Kívánunk minden kedves Olvasónknak hasznos időtöltést a lapunkhoz, és bízunk abban, hogy folyamatos fejlődésünknek továbbra is részesei lesznek!
Czomba Csaba
a PRIMOM Alapítvány
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