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Életműdíjat kapott Hájos László

Hájos László agrárújságíró, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó Kft. ügyvezető igazgatója (j) életműdíjat
vesz át Orodán Sándortól, a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének elnökétől a XIV.
alkalommal megrendezett Szóvivő Bálon.
Fotó: MTI: Soós Lajos

Életműdíjat kapott Hájos László, lapunk főszerkesztője, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó Kft. tulajdonosügyvezetője a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesülete által jótékony céllal szervezett 14.
Szóvivők Bálján az Európa hajón.
Az éppen 70. születésnapját ünneplő agrárújságíró-főszerkesztő-laptulajdonos a díjat Orodán
Sándortól, az egyesület elnökétől vette át.
A díjátadón így méltatták:
Hájos László újságírói pályáját 1972-ben a Szolnok Megyei Néplapnál kezdte. Bejárta a ranglétrát:
volt gyakornok, újságíró, majd szerkesztő.
Kilenc év után újrakezdte a pályáját. A jelenleg épp a 73. évfolyamában járó Magyar Mezőgazdaság
című lapnál találta meg második, s egyben utolsó munkahelyét, otthonát… Tervezőszerkesztőként
kezdte, majd dolgozott újságíróként. A rendszerváltozást már főszerkesztő-helyettesként élte meg,
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ami sorsfordító volt az ő és a szerkesztőség életében is. 1991 december 18-án kollégáival,
agrárcégek támogatásával létrehozták a Magyar Mezőgazdaság Kft-t. Akkor még nem gondolták,
hogy Magyarország legnagyobb agrárszaklap kiadójának alapjait rakják le. A cég azóta is töretlenül
és sikeresen fejlődik.
Hájos László a mai napig ügyvezetőként és főszerkesztőként végzi munkáját. Az egylapos kiadóból
mára 13 lapból álló médiacsoport jött létre. A kiadó vezető lapja a Magyar Mezőgazdaság; kiadják az
agrárium legnagyobb példányszámú lapját, a Kistermelők Lapját, a Méhészetet, valamint a Kertészet
és Szőlészetet. A szaklapok mellett a kiadót olyan magazinok is fémjelzik, mint A Mi Erdőnk, a
Pegazus, a lovasok lapja, és a Kertbarát Magazin. Létrehozták az egyik legolvasottabb
agrárhírportált (www.magyarmezogazdasag.hu), ahol minden hír, információ elérhető, minden, amit
a magyar mezőgazdaságról érdemes tudni.
A kiadó fontos árbevételi forrása a rendezvényszervezés. Sok éven keresztül szervezték a
mezőgazdasági könyvhónapot, s hazánk uniós csatlakozása előtt az egyetemisták Hazám hazája
Európa című vetélkedőjét. Tavaly már 11. alkalommal rendezték meg a Dunántúl egyik legnagyobb
agrárkiállítását, a Kaposvári Állattenyésztési Napokat. Több kiállítás médiatámogatói, tavaly például
az OMÉK hivatalos lapja volt a Magyar Mezőgazdaság.
Hájos László nevét nemcsak az agrár újságírásban ismerik:

az elsők között lett tagja a Magyar Pálinka Lovagrendnek;
de ismert alakja a hazai, társasági tenisz életnek is, a teniszező újságírók között több
alkalommal (12) szerzett világbajnoki címet.
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