
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

„Bronz Toll Díj” és „Vámos György Szerkesztői 
Nívódíj” átadása 

A Magyar Tudományos, Üzemi- és Szaklapok Újságíróinak Egyesü-
lete 2006. március 8-án, a Magyar Sajtó Napja alkalmából a GKM-
ben tartott ünnepséget, amelyen Pongorné Csákvári Marianna, a 
GKM helyettes államtitkára köszöntötte az újságírókat. A bevezető 
után Komornik Ferenc, a MTESZ ügyvezető elnöke kiosztotta a 
Bronz Toll Díjat és a Vámos György Szerkesztői Nívódíj kitünte-
téseket. 
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A legjobb üzemi, munkahelyi lapok szerkesztőinek kijáró Bronz Toll 

Díjat az idén a Központi Statisztikai Hivatal Grafikon című lapjának szer-
kesztője Dr. Gyöngyösi István kapta. Gyöngyösi tagtársnak sikerült né-
hány éves munkával megújítania a hivatal lapját, amely így egyaránt 
magas színvonalon tükrözi a hivatal életét, tevékenységét, olvasmá-
nyosságával, színes tartalmával is a munkatársak népszerű fórumává 
vált. 

A legjobb tudományos, műszaki, gazdasági folyóiratok kategóriájá-
ban a Vámos György Szerkesztői Nívódíjat Dr. Ivány Árpád, a Közle-
kedéstudományi Szemle főszerkesztője nyerte el. A lap a ma sok gond-
dal küszködő magyar közlekedés fejlesztésének tudományos előmozdí-
tója. 1950 óta jelenik meg, 1987 óta változatlan szerkesztőséggel, amely 
Ivány Árpád vezetésével nem csak a magas színvonalú tartalomról, ha-
nem a lap előállításához szükséges kiegészítő források előteremtéséről 
is gondoskodik. 

Ugyancsak Vámos György Szerkesztői Nívódíjat érdemelt ki Szeke-
res Gábor kollégánk, a Magyar Kémikusok Lapja szerkesztőbizottságá-
nak elnöke. Szekeres Gábort évtizedek lelkes, hozzáértő munkája fűzi a 
Magyar Kémikusok Lapjához. Szűk keresztmetszetű ipari lapból az ő el-
képzeléseivel és munkájával a lap a magyar kémikus társadalom irányt 



mutató lapjává vált, amelyben sok-sok évi főszerkesztői beosztása után 
jelenleg mint a szerkesztőbizottság elnöke vállal részt. 

A díjbizottság Vámos György Szerkesztői Dívódíjat ítélt oda Dr. 
Szalay Attilának, az Agrárium című lap szerkesztőbizottsága elnökének. 
Szalay attila tagtárs az agrárium című lap 15 évvel ezelőtti megalapítá-
sával és azóta a szerkesztésével a mezőgazdasági élet legsikeresebb, 
legtartalmasabb szaklapját publikálta, amely a kistermelőktől a nagygaz-
daságokig egy számukra nehéz időszakban segített tájékozódni, eliga-
zodni, lehetőségeket megragadni, egyszóval a hitet megőrizni. 
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