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Többször is nekirugaszkodtunk már egy olyan ser-
téságazati honlap üzemeltetésének, amely - kiegé-
szítve a negyedéves szaklapunkban nyújtott infor-
mációkat -  naprakészen tájékoztat. Anélkül, hogy 
foglalkoznánk a fejlődés eddigi stádiumaival, rájöt-
tünk, hogy ilyen fórumot csakis egy szűk, ráter-
mett csapat alkothat meg, akik motiválják az 
összes érdekelt szakembert, hogy interaktív módon 
bekapcsolódjanak, fórumot teremtsenek. Anno, 
internethasználat nélkül, évi 15-20 regionális és 
egy országos rendezvény megtartásával ez volt a 
Disznó-klub sikere is.
Nem is beszélve arról, hogy a mezőgazdaságban 
dolgozók nagyon lassan zárkóztak-zárkóznak fel a 
net napi szintű használatához. Soha nem felejtem 
el, amikor a Disznó-klubból kiválasztott szakem-
bereknek, az ún. „Elit klub” tagjainak saját költ-
ségünkön személyesen vittük az ország minden 
tájára a modemeket, hogy e-mailben „forró drót” 
kapcsolatot tarthassunk, miközben más ágazatok-
ban a netes kapcsolattartás már magától értetődő 
volt. Egyikük, aki megkapta ezt a lehetőséget, de 
akkor még nem használta ki, évekkel később büsz-
kén dicsekedett, hogy micsoda nagyszerű dolog ez 
a net, és mennyi hasznát látja a munkájában. 
A fejlődésnek van egy másik aspektusa is. 25 éves 
tapasztalattal a hátunk mögött a kiadványok terén 

higgye el mindenki, egy-egy új kezdeményezésnek 
csak az alapja az ötlet. A médiumot folyamatosan 
hasznos tartalommal kell megtölteni, és annak el 
kell jutnia az ágazatban érdekeltekhez. 25 éve ez 
az elv vezérel minket a papíralapú kiadványokban. 
Ezen szaklap mellett sorra jelentetjük meg a gya-
korlati tudást közvetítő szakkönyveket az A Sertés 
könyvek sorozat részeként. De kitekintettünk már 
a szarvasmarhára és tervezzük további ágazatok 
elérését is.
Azt reméljük, mostanra megérett a sokat érlelt 
terv. Az időtálló szaklap mellé a sertéságazatban 
független fórum megteremtése magyar nyelven a 
világhálón. Fontos kulcsszavak:
-független, mert nem cégektől függő, ugyanakkor 
a cégek számára is szabad fórum,
-magyarul, mert sokak számára az angolul, néme-
tül tallózás még nem működik,
-fórum, mert mindenki hozzászólhat, ezzel önma-
gát és másokat segítve a munkájukban.
Sok év munkája, becsületes, hiteles szakembe-
rek, gyakorlatias tájékoztatás. Értékek, melyekben 
hiszünk. Hitvallásunk szerint ezek a szakmai kiad-
ványok alappillérei. Ezen az alapon indul útjára az 
új honlap is, amely a legendás Disznó-klub hálózat 
folytatása a világhálón..
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