
A hagyományokhoz híven az idén is
kiosztásra került a Magyar Újságíró Szö-
vetség által kiirt Hevesi Endre Díj – Az
Alapítvány kuratóriuma egyben Élet-
mûdíj odaítélésérõl is dönt.

A díjban azok az újságírók – indokolt
esetben újságírói munkát végzõ sza-
kemberek is – részesülhetnek, akik az
elõzõ évben a tudomány és a technika
új lehetõségeinek, eredményeinek nép-
szerû ismertetése érdekében a legtöb-
bet tették, illetve a legérdekesebb és
közérthetõ magyarsággal fogalmazott
cikkeket írták. 

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai:
Herczeg János elnök (Élet és Tudo-
mány), Staar Gyula fõszerkesztõ (Ter-
mészet Világa), Nagy József (titkár),
Hankó Ildikó, Palugyai István, Szent-
györgyi Zsuzsa tudományos újságírók
döntése értelmében 2012-ben az Élet-
mûdíjat Pápai Gábor, az Erdészeti La-
pok fõszerkesztõje vehette át. 

Az ünnepélyes díjátadásra a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala Kamarater-
mében került sor.

Pápai Gábor életútját és munkássá-
gát Herczeg János, az Élet és Tudo-
mány nyugalmazott fõszerkesztõje, a

kuratórium elnöke ismertette. Kiemel-
te, hogy a díjazott szakmája és a ma-
gyar erdõk elkötelezett szóvivõje, aki
az erdészszakmai szövegeket és témá-
kat a nagyközönség számára is közért-
hetõ módon szerkeszti. Külön emlé-
keztetett arra, hogy a fõszerkesztõi fel-
adatot 1990-ben átvevõ Pápai Gábor
állította vissza az Erdészeti Lapok ere-
deti címét. A méltatás megemlékezett
Pápai Gábor szakkönyv-írói és -szer-
kesztõi munkásságáról is, kiemelve a
Csemetekert és az Erdõgazdák könyve
c. köteteket. Külön méltatta a Gyöke-
rek és lombok sorozatot, mely számta-
lan erdésztudománnyal foglalkozó ku-
tatónak ad helyet.

A díj jelzés értékû. Bizonyítja hogy
szakfolyóiratunkat az Egyesület, vala-
mint szakmánk kiadványait kívülálló
szerkesztõségek is figyelemmel kísé-
rik.

A képen: Balra Staar Gyula, jobbra
Herczeg János.

Kárpátaljai munkalátogatáson vett részt
a NYÍRERDÕ Zrt. Szalacsi Árpád vezér-
igazgatót Ungváron hivatalában fogad-
ta A. Ledida, Kárpátalja kormányzója.
Jelen volt Igor Fizik, Kárpátalja erdé-
szeti vezérigazgatója és Ivan Kostiv
ungvári erdõigazgató. A tárgyaláson
egyetértettek a határmenti erdészeti
szervezetek együttmûködésének fon-
tosságában, különös hangsúlyt helyez-
ve a környezet- és természetvédelem-
re, valamint az erdõknek az árvízi
összegyülekezési folyamat mérséklésé-
ben játszott szerepében. 

Ezt követõen Ókemencén (Kamja-
nyica), a nevickei vár mellett tavaly fel-
állított Wagner-emlékkövet a magyar és
ukrán erdészeti vezetõk együtt keresték
fel. Az emlékkövön magyar részrõl Sza-
lacsi Árpád, a NYÍRERDÕ Zrt. vezéri-
gazgatója és Kovács Gábor ny. vezéri-
gazgató koszorúzott, az ukrán erdészek
koszorúját Igor Fizik vezérigazgató és
Ivan Kostiv helyezte el az emlékkövön.

A látogatás a határmenti erdészek
szakmai együttmûködésének ez évi fon-
tos állomása volt: az idei további kölcsö-
nös szakembercsere és a közös progra-
mok ügyében egyeztettek. Megállapod-
tak abban, hogy még a tavasz folyamán
ukrán kollegák érkeznek a NYÍRERDÕ-

höz a magyar erdészeti erdei iskola prog-
ram tanulmányozására. Ennek kapcsán

a helyiek bemutatják a debreceni, a nyí-
regyházi és a napkori erdei iskolákat. 

Az ukrán erdészeket érdeklik a ma-
gyar vadaskertek, néhánynak a megte-
kintése szerepel a tervezett program-
ban. Várakozással tekintenek a gúthi
vadászterület bejárása elé, a dámvad-
gazdálkodás ottani sikerérõl mintegy
húsz esztendeje van tudomásuk. A kora
õszi kárpátaljai viszontlátogatáson nyír-
erdõs középvezetõk vesznek részt. A
hegyvidéki bükkösök felújítását, a bükk
termõhelyen lévõ lúcosok állománytí-
pus-cseréjét tanulmányozzák.

Kovács Gábor

Pápai Gábor Életmûdíjat kapott

Wágner Károly emléktábla koszorúzása




