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Huszonharmadik alkalommal adták át a tudományos és
ismeretterjesztő újságírók legnevesebb hazai kitüntetésének
számító Hevesi Endredíjakat. Az elismerést idén Chikán Ágnes és
Molnár Csaba vehette át. Cseri Rezső Életműdíjat kapott.
Huszonharmadik alkalommal adták át a Hevesi Endredíjakat ma
délelőtt a Magyar Újságírók Országos Szövetsége új székházában. A
magyar nyelven publikáló tudományos és ismeretterjesztő újságírók
legnevesebb kitüntetését Chikán Ágnes szabadúszó újságíró, korábban
a Délmagyarország főmunkatársa és Molnár Csaba, a Magyar Nemzet
Magazin munkatársa vehette át. Életműdíjat kapott Cseri Rezső, a
TermészetBÚVÁR szerkesztője.

Cseri Rezső, Chikán Ágnes és Molnár Csaba (Fotó: Kallos Bea)

„Chikán Ágnes Szegedről tudott országos hatású lenni a tudományos
ismeretterjesztésben. Ez csak annak meglepő, aki nincs tudatában,
hogy az egyetemvárosok és a vidéki kutatócentrumok autochton
fejlődésükkel meghatározó szerepűek szellemi életünkben. Ha valaki
elkötelezetten társul a munkájukhoz, velük és általuk a centrumba
kerül” – méltatta a díjazottat Staar Gyula, az elismerésről döntő
kuratórium tagja Herczeg János kuratóriumelnök rövid köszöntője után.
Chikán Ágnes a Délmagyarországnál kezdte a pályáját 1970ben, ahol
előbb munkatársként, később rovatvezetőként, majd főmunkatársként
dolgozott 1995ig. Főként az egészségüggyel, orvosi témákkal
foglalkozott, megannyi, a tudományt és az egészséges életmódot
népszerűsítő cikket írt. 2005ig a Szegedi Biológiai Központ
sajtófelelőseként dolgozott tovább, cikkei a Népszabadságban, a
Magyar Nemzetben, a Magyar Hírlapban, a Heti Válaszban és a Szabad
Földben jelentek meg főként tudományos eredményekről és a magyar
kutatókról. 2005 óta szabadúszóként folytatja a tudományos cikkek
publikálását; emellett hét, szintén a tudománynak szentelt könyvet írt.
„Dr. Molnár Csaba hitelesen igazítja el az olvasót az aktuális
kérdésekben, a témákat alaposan körüljárja, láttatóan, érdeklődést
fenntartva ír. Ezt többek közt azzal éri el, hogy riportjait, interjúit
általában a helyszíneken, a kutatóintézetekben készíti, legyenek azok a
világ bármely táján. Az eddigi eredmények már joggal méltathatók a
Hevesidíjjal, holott a pálya íve még korántsem belátható” – mondta el
Staar Gyula a mindössze néhány éve publikáló kutatóújságíróról.
Molnár 2004ben szerzett biológusdiplomát az ELTÉn, 20042007ig az
ELTE Etológia Tanszékének volt PhDhallgatója, eközben a University of
Sussex pszichológiai tanszkén dolgozott Marie Curieösztöndíjas
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hallgatóként. Fő kutatási területe a kutyák vokális kommunikációjának
vizsgálata volt; csoportjának eredményei nemzetközi hírnevet
szereztek neki és munkatársainak, és a legrangosabb médiumok
ismertették munkásságukat (a New Scientist, a BBC, a Scientific
American vagy a Nature). Kutatói pályafutása alatt is sokat publikált
tudományos ismeretterjesztő folyóiratokban – így a Természet
Világában, az Élet és Tudományban, az IPMben és a Nemzetközi
Kutyamagazinban. 2007től 2008ig az Origo Tudomány és Egészség
rovatának újságírója, jelenleg a Magyar Nemzet Magazinnál dolgozik.
„A magyarországi természettudományos oktatás nagymértékben annak
köszönhette kiváló eredményeit, hogy az iskolai tanítást több mint egy
évszázada magas színvonalú ismeretterjesztés egészítette ki,
támogatta, motiválta. A műveltségformáló háttérintézmények közt az
egyik meghatározó az 1935ben alapított BÚVÁR folyóirat volt” –
hangsúlyozta Staar Gyula a ma már TermészetBÚVÁR néven működő
lapról szólva, amelynek jelenleg, nyugdíjazása után is szerkesztője az
életműdíjjal kitüntetett Cseri Rezső. „Cseri Rezső nagy
problémaérzékenységgel figyeli, hogyan reagál a hazai táj és
ökoszisztéma az ország változásaira. Ám még szerzői ambícióit is
alárendelte folyóirata érdekeinek, amely távlatos koncepciójában a
szakemberek összefogására, a fiatal nemzedékek mozgósítására épít.
Sokszínű munkássága ezzel tudományszervezői és a pedagógiai
vonásokkal is kiteljesedett” – méltatta Cserit a kuratórium tagja.
Cseri Rezső biológiaföldrajz szakos középiskolai tanári diplomájának
megszerzését követően, rövid kitérő után szinte pályakezdőként
szegődött a BÚVÁR jogutódjához. Rovatszerkesztőként elsősorban a
földrajzföldtan témájú cikkek gondozásban vett részt, de
közreműködött a biológia különböző területeit bemutató írások
megjelentetésének előkészítésében is. Amikor a Pallas Lapkiadó 1989.
december 31ével megszüntette az orgánumot, munkanélküliként részt
vett a TermészetBÚVÁR című ökológiai magazin 1990. évi
megteremtésében és mindmáig tartó útjának egyengetésében. 2008
nyara óta nyugdíjasként vesz részt a lap gondozásában.
Hevesi Endredíj
Hevesi Endréné Kalmár Magda 1987ben félmillió forintos tőkével tette alapítványát
férje, néhai Hevesi Endre emlékére, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége javára. Az
alapítványtevő akarata szellemében a díjban azok az újságírók – indokolt esetben
újságírói munkát végző szakemberek is – részesülhetnek, akik az előző évben a
legtöbbet tették a tudomány és a technika új lehetőségeinek, eredményeinek népszerű
ismertetése érdekében, illetve a legérdekesebb és közérthető magyarsággal fogalmazott
cikkeket írták. Az életműdíjat 1999 óta adják át. A díjak hitelességét oklevél tanúsítja,
összege 100 000 forint. A díjat minden évben április végén adják át: április 30a Hevesi
Endre születésének évfordulója.
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