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Tisztelt Olvasóink!
Örömmel
tájékoztatjuk
Önöket,
hogy
villanyújságunk ez évi második száma ezennel megjelent.
Különösen örülünk annak, hogy Dr. Jávorka Levente és Dr.
Wittmann Mihály kolléga urak tollából a szaklapunkat érintő
egyes szakkifejezések (pl. állatjólét, ill. állatjóllét stb.)
nyelvészeti szempontból történő értékelésére is sor
kerülhetett. Ennek a témának a további taglalása – Dr.
Jávorka Levente úr válaszlevele révén – ebben a számban
tovább folytatódik.
Szerkesztőségünk nagy jelentőséget tulajdonít
annak, hogy az újságunk témaköreiben eredményes kutatóés oktató munkát folytató hazai és külföldi kollégáink
szakmai pályái megismerhetőek legyenek. Ennek érdekében
egy új rovatot hívunk életre, amely elismert szakemberek
életpályáját (Paths of Life) tömören és tényszerűen mutatja
be. Ebben a számban három neves külföldi (lengyel, cseh,
német) kolléga életpályájáról tájékozódhatnak tisztelt
olvasóink.
Megerősítjük azt a szándékunkat, hogy a fiatal
pályakezdők munkáit, ill. az arra érdemes TDK, ill. diploma
dolgozatok anyagából készített tudományos cikkeket
ugyancsak közzé kívánjuk tenni. Erre jó példa Anka Judit és
mtsai-nak cikke, amely újdonság értéke miatt került közlésre,
ugyanis a fejéstechnológia a tartástechnológiához csak
közvetett módon kapcsolódik. Továbbra is várjuk az ebbe a
rovatba illő tudományos cikkeiket.
Az ez évi harmadik számunkban be kívánunk majd
számolni a 74. Országos Mezőgazdasági Kiállítás (OMÉK)
keretében megrendezésre került „Az állatjólét aktuális
kérdései” c. szakmai rendezvény eseményéről. Arra
buzdítunk mindenkit, hogy amennyiben hozzá kívánna szólni
a
témához,
minél
előbb
küldje
el
anyagát
Szerkesztőségünkbe, azért hogy az előadások szerkesztett
változataival együtt véleményét megjelentethessük
Az Európai Unió nemrég fogadta el az állatszállítás
szabályait. Mivel fontosnak ítéljük a kérdést, ezért egy ezzel
a témával foglalkozó szám létrehozását tervezzük. Várjuk
tehát a témakörbe vágó munkáikat, annak érdekében, hogy ez
a kérdés minél több szakember előtt tisztázott lehessen.
Számunk cikkeinek eredményes olvasásában bízva,

Tisztelettel
A Szerkesztők

