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R:htz Tanfr Ur Eletmridij - 2014
I z Ericsson Magyarorsz6g. a Craphisoft

-f1es a fuchter Cedeon Nyrt. kepviselcii
2000. december 1-j6n iinnepdlyes keretek
kcizrittjelentettdk be, hogy a hrirom c6g k<i-
ziis alapitvdnyt hozott l6tre a magyar term6-
szettudomilnyos o$atrig titmo gatis|r a.

A RAtz Taniir Ur Eletrmidijat az alapit-
v6ny kurat6riuma 2001-t6l dvente it6li oda
kezdetben hat,2O05 6ta nyolc kiemelked6
eredmdnl eldr6 pedag6gusnak. Az alapit-
vdny dijazottai olyan krizepiskolai ds dira-
l6nos iskolai tanilrok, akjk az alapit6k te-
vdkenysdgi kcir6hez szorosan kapcsol6d6
magyarorsz6gi matematika-, fuika-, kdmia-
vag,, biologiaoktatas terileten kimagasl6
szerepet tdltenek be a tantngyak nepszeriisi-
tdsdben ds a tehetsdggondoz6sban.

A hagyom6nyoknak megfelel6en a dij-
6tad6t a Magyar Tudomdnyos

Kubatov Antal ranriri diplom6j6nak meg-
szerzdsdt k<ivet6en, 1980-t61, kdt dv ki-
hagyiissal a kaposviiri T6ncsics Mih6ly
Gimn6zium tan6ra. Egyik kezdemdnyezo-
je ds meghat6roz6 tanhra azoknak a tehet-
sdggondoz6 hdtv6geknek, amelyekb6l m6-
ra az Erdos Pril Tehets6ggondoz6 Iskola
kialakult.

Nem csup6n szaktan6rkdnt, oszt6lyf6-
nrikkdnt es pedag6guskdnr is az elhivaiotr
s6g, a dirikok tisztelete ds szeretete, vala-
mint kivdteles szakmai ig6nyessdg jellemzi
munk6j6t. A matematikai k<izdletben aktiv
szerepet v6llal ds alakitja azt. Iskol6j6nak
meghatiiroz6 szerepe volt a speci6lis ma-
tematika tagozat alapitiis6ban ds mtikcidte-
t6sdben. 1997-ben az iskolai matematika-

Endr6sz Gyiingyi

oktat6s tiimogatiisrira sztikikkel cisszefosva
l5trehozta a T6ncsics Mihrily Gimnez;m
Matematikai Tehetsdgeidrt Alapifurinyt. A
szervezet sz6mos feladata mellett kiemelt
figyelmet fordit a h6triinyos helyzetben 6ki
tehetsdges di6kok kdpessdgeinek kibonta-
koztatisira ds versenyeken va16 szerepel-
tetdsrikre.

Kezdetektiil rdszt vett az rii emelt szinhi
drensdgi szerinri vizsgdaatdiban, roviibb-
kdpzdsekben, dvek 6ta javit6svezetrikdnt
ds sz6beli bizottsrlgok elniikekdnt is v6lla1
feladatot. Hosszti dvek 6ta tagia a Bolyai
T6rsulat Oktatrlsi Bizotts6giinak.

A Jizikaoktatds tenlletdn eldrt eredmd-
nyidrt kapott dletmiidijat Toth Eszter es
Zdtonyi Sandor

Tdth Eszter l97l-ben matemati-
ka fizika-|brdzolo geometria sza-

kos tan6rkdnt vdgzett az Edtvds Lorind
Tudom6nyegyetemen, majd 1976-ban dok-
tori fokozatot szerzett.

E1et6t a tanitils, kutat6s ir6nti szeretet ve-
zdrlimind a mai napig. Els6rendri feladatiy
nak tekinti a termdszettudom6nyos szem-
l6let kialakit6srit. Tanitlsi tevdkenysdgdt a
precizit6s ds elhivatotts6g jellemzi. A sok
kisdrletezdssel egybekcitritt ftzlkatanitfts hi-
ve. S ezt nemcsak saj6t iskol6jrlban, a virci
Boronkay Gycirgy Mriszaki Kiiz6piskola
es Gimndziumban vdgzi, hanem ,,utazo
nagyk<ivetkdnt" (fcileg 6ltaliinos iskoklk-
ban) m6shol is bemutatja, ndpszertisitve ez-
zel a fizikflt, a felfedezds <ir6m6t.

Tanit6s6ba rendszeresen bevonia a na-
pi aktual i tdsokar. egyike volt  kutaidsainak,
mikor tanitv6nyaival szhmtalan mdrdst 6s

nrivdnyfejl6ddsi tesztet vdgez-
tek a vizsgiilt vdrcis iszapb6l.

k6nyitdsa alatt dvente tucat-
nyi kcizdp- ds iiltal6nos iskoliis
vdgez egyent kutat6 munkrit.
Eredmdnyeit a TUDOK ds az
innov6ci6s versenyeken eldft
helyez6sek bizonyitj 6k.

A ftzika ndpszenisit6se iriin-
ti tev6kenys€g6t dicsdri, hogy
egykori tanitvilnyai kdziil ma
tcibben fizikuskdnt tevdkeny-
kednek. A fizika tanit1rsflal
kapcsolatos ismereteit nagy
sz6mban publik6lta, mind ha-
zar, mtnd nemzetkozi fbrumo-
kon. K<izdpiskol6sok sz6m6ra
tribb krinyvet irt.

Tctbb mint 20 6ven keresz-
tril rendszeres r6sztvev6ie
volt az Orszdgos Fizikatanriri
Ankdtoknak, ahol tribb el6ad6st
ds miihelyfoglalkoziist taftott
sajdt kutatrisair6l. A nyriri szii-
netekben is fizikat6borokat

szervez, amelyekre di6kjai drcimmel men-
nek. Rendszeresen r6szt vett nukle6ris td-
miljri konferenciilk, szakmai kirdnduldsok
szervezdsdben.

Zdtonyi Sdndor matematika-fizika sza-
kos tan6ri diplomajdt 1977-ben szerezte a
szegedi J6zsef Attila Tudom6nyegyetemen.
2005-t6l nyugdijba vonul6s6ig tani-
tott a b6kdscsabai Szent-Gyrirgyi Albert
Gimn6zium, Szakkcizdpiskola ds
Koll6giumban.

M6r p6ly6ja kezdetdn a fizikatan6ri mun-
kakdziiss6g vezetojdve v6lasztott6k, ds a
ftzikaszertin felel6se lett. Sziimos kisdrle-
ti eszkcizt tervezett ds kdszitett. Az iskolai
szdmit6gdpes progmm meginduliigakor ke-
rtilt kapcsolatba a szimitlstechnika iskolai
akalmazis6vaL l 988-ban sz6mitastechnika-
szakos tandri oklevelet szerzelt.

Akad6mia disztermdben ren-
deztdk meg 2014. november
27-6n.

A matematikaoktatdsban
eldrt eredmdnyeikdrt dletmri-
dijat ez alkalommal Bdkeli
Zsuzsanna 4s Kubatov Antal
kapott.

Bdkefi Zsuzsanna l96i-ben
kezdte kcizdpiskolai tandri p6-
ly 5j it matematika- fi zika szakos
tanrirkdnt. Kdt 6vig a keszthe-
lyi Vajda Jiinos Gimn6ziumban,
majd. az MTA Matematikai
Kutat6int6zet Didaktikai
Csoport vezetri,jdnek hiv6sdra ds
bizl.at6shr a a v eszprdmi Lovassy
Ldszlo Gimnigjum ekkor indu-
16 speci6lis matematika tagoza-
tos osztiilyainak lett alapit6, a
tovribbi dr.tizedek sor6n pedig
ndlkiilcizhetetle n tan6r a.

Tanitviinyai sz6mos, a leg-
ktilctnfeldbb orsz6gos ds nemzetkdzi mate-
matikaversenyen magas helyez6seikkel iga-
zoltek tehetsdgtiket ds tandruk 6llhatatos,
eredm6nyes munk6j6t. Az iskola matemati-
ka-munkakciz<issdge mai napig is tan6csait,
irrinymutat6sait figyelembe vdve munkril-
kodik a j<iv<i generrlci6jiinak oktat6siiban,
nevelds6ben.

A Kis Matematikusok Bariiti Kcirdnek
tinnepelt el6ad6ja, ds a Kcir di6koknak 6s
tan6raiknak, a 6.,7. 6s 8. dvfolyamok sz6-
mdra kiadott Feladatlapok, Munkafiizetek
ds Tan6ri Segddletek szerzoje.

Nlugdijba vonul6sa utiin sem szakadt el
a taniri p61y fLtol, dretts6gi e1n<jkk6nt, emelt
szintivizsgfutat6kdnt tovribbra is aktiv ma-
radt. 2013-ban felkdrdsre ismdt elmdlyedt a
grilfelmdletben, ds a nevdhez fizijdij m6r
megldv<i Gr6felmdleti feladatgyiijtemdnyt
kiegdszitette, megtj itotta.

R:htzTan6r Ur f,tetmiidijasok: (balrril jobbra) Trith Eszter,
Zfltonyi Sindor, Biiddin6 dr. Schrrith Agnes, KilnitzJrizsef,

B6kefi Zsuzsanna, Kubatov Antal, Szalain6 T6th Tiinde.
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Szakmai tev6ke.nys6ge mellett tilrsadal_
mi feladatokat is.v6gez. Az Edtvcis LoniLnd
Fizikai Tiirsulatnak 19i7-btz tagja, a Bdkds
Megyei csoport elndke. Egyik szewez6-
je a B6kdscsab6n megrendezett, nagysikeni
,,J6tsszunk fiztkitl" interaktfv ki6llit6snak.

A frztkatanhn ankdtok eszkctzkirillitrisain
ds miihelyfoglalkozilsain rendszeresen szere-
pel, eszkdzeit, el6adiisait nagy siker <ivezi. A
szimitrlstechnik a 6s a fizika tanititsithoz kap-
csol6d6an sz6mos tov6bbkdpzdst, tanfo-
ly amot v ezetett, szitmit6gepes programo-
kat irt a fizika tanit6siinak el6seeit6sdre.

I ntenletes honlapjai jelentris ir6dszerta-
ni segits6get nyirjtanak a fizikatan6roknak.
Taniicsaival, m6dszertani tapasztalat|val
szivesen segiri kollegrii munkdj6t. ds szri-
mos versennyel ds vetdlked6vel lepte m6r
meg a megye 6s a viiros riltalinos ds kci_
zdpiskol6s di6kjait is.

Szilmos cikke jelent meg megyei 6s or-
szdgos foly6iratokban. Tankrinyveit az or-
szitg sz|mos oktatilsi int6zm6ny6ben hasz-
n6lj6k nagy megeldgeddssel.

A kdmia tantargy n6pszenisitds6ben 6s a
tehets6ggondoziisban el6rt eredmdnyeikdrt
dletmiidijban rdszesiilt Briddind dr. Schr1th
Agnes es Endresz Gydngti.

. Briddind dr Schroth Agnes a Budakeszi
Altal6nos Iskola ds Gimnaziumban kezd-
te biol6gia-kemia szakos tanin p6ly6,j6t.
majd 198 |-tril az ELTE Trelon Asoston
Gyakorl6iskola kdmia szakvezetiJ tanft-
ra 6s igazgat6helyettese. 2001-t6l meebi-
zott ekiadok6nt resZ vdllal az ELTE T-TK
K<irnyezettudo miny i Intezetlben a krirnye-
zettan szakm6dszertan oktat6s6ban.

Szakmai tevdkenysdge igen sokrd-
hi. Tehetsdggondoz6 munk6ia kiemelke-
do. Eredmdnyes szalcnai -unkeid,t di.r"-
ri tanirvdnyainak elokel<i helyezdse a leg-
kiiktnbrtz6bb tanulm6nyi versenyeken.
SziWgy6nek 6rzi a termlszettudomilnyi te-
hets6ggondoz6 piiydzati projektek v ezetb-
jek6nt a tehetsdges tanul6k felkarokis6t. A
kdmia trirgy irdnti elhivatottsrie6t sikenilt
etadnia di6kjainak is, akik kciztii-r<ibben or-
vosi, gy6gyszerdszi, vegyeszi, kdmiatan6ri
p fLly 6t v |lasztoltak 6lethivatilsuknak.

Rendszeresen publikril, nagy sz6mis. ir6-
sa jelent meg kcimyezetvddelemmel, krir-
nyezetu6delmi nevel6ssel kapcsolatban.
Kdszitett kdmia kerettantervet, m6dszerta-
ni segddanyagokat pedag6gus ok sz6m6ra.

Tdbb lvtizede magas szinvonalon fej-
leszti, koordin 61ja atandr szakos halleat6k
gyakorloiskolai munkdjr i t .  Rendszeiesen
rdszt vesz a k<izoktat6s k6mia tantrirgyi
tartalmainak fejlesztds6ben. Emelt szin-
hi drettsdgi bizottsiigok tagjait k6sziti fel
vizsg{ztat6i feladatokra, mikrizben masa is
aktivan rdsa vesz e bizottsdgok munk=rijri-
ban javit6k6nt, javit6svezetcik6nt, bizottsrigi
tagk6nt 6s elntikk6nt.

Emellett pedag6gus tov6bbk6pz6sek rend_
szeres el6ad6ja, szewezoje. Aktiv tagla a
Magyar Kdmyezeti Nevel<ik Egyesrilet6nek
6s a Magyar Kdmikusok Egyesiilete
Kdmiataniiri Szakosztiily6nak. Az ELTE
Kcizoktatilsi Bizotts6grlnak elncike.

Endrdsz Gydngi 1985 6ta tanit k6mirit
a miskolci F61des Ferenc Gimnilziumban.
Munkakcizciss6g-vezet6k6nt a k5miataso zat
legmeghatdrozobb taniiregydni sdge.

Meghatdroz6 szerepe van abban, hogy
iskollj6ban magas szinvonahi k6mia te-
hets6ggondoz6 mrihely mrikOdik. Egyike
az orsz|g versenyeztetdsben legeredmdnye-
sebb kdmiatanitrainak, nagyszitmt hazai
szakt|rgyi versenyen el6rt eredmdnyei mel-
lett ndgy olimpikon taniw6nya iisszesen cit
6rmet szerzett eddig a Nemzetkcizi K6mia
Dirikolimpirikon.

Tesztgyiijtem6nyek, 6rettsdgi feladat-
gyiijtemdnynek tirsszerzlje, valamint k6t
k6mia tark<inyv lektora. Szakdrtcikdnt dol-
gozik tcibb orsziigos tesfliletben 6s bizott-
siigban a kdmia tant6rggyal kapcsolatos
fejleszt6 munkrik sor6n. A k6tszintri 6rett-
sdgi bevezetdsdt megel6z6en rdszt vett
az Orszhgos K6zoktat6si Intezet e t6m6-
jri kutatrisi projektjdben. Gyakran vrillal
bemutat6 6r6kat, elladirsokat a tov6bb_
kdpz6seken. Egyiittmrikridik a Miskolci
Egyetemmel, ahol bemutat6kon, kisdrlete-
ken, mdr6seken ds elciadiisokon vehetnek
rdszt a di6kok.

Onzetleniil, hihetetlen odaaddssal 6s lel-
keseddssel v6gzi iskolateremt6, tehetsdg-
gondoz6 munk6jrlt. Val6di tanriregy6nis6g,
oszt6lyf6ncikkdnt is nagyszeni nevel6mun-
kit vegez. A v6ros 6s a r6gi6 tehetsdges
dirikjainak egdsz sora tanulta meg t6le a
kdmia szepsegdt, a feladatok meioldrisd-
nak trtikkjeit, a kisdrletek es mdresek el-
vdgz6sdnek krivetkezetes 6s pontos m6d-
szereit. Tevdkenysdge nem korkitoz6dik a
saj6t iskol6ja di6kjaira. Emelt szinhi 6rett-
sdgire felk6szit6 tanfolyamaira t6bb tiz ki-
lom6terr6l is elj6rnak, tanitvlnyai orsz6-
gos cisszehasonlit6sban is kiemelked6en'
teljesitenek.

A biol1giaoktatdsban elert eredmdnye-
ikdrt 6letmiidijban r6szesiilt Szalaind T6th
Ttinde es Kanitz J6zsef,

Szalairu! Toth Ti)nde 1986 6ta a veszordmi
Lovassy Laszl6 Gimnrizium taniira, OioiOgra-
kdmia szalcnai munkakrizdssdgdnek vezet<i,je
6s a Semmelweis Egyetemmel ds a pannon
Egyetem Mdm<tki Karaval kcitcitt parfirerisko-
lai program iskolai koordiniitora.

Nagy szaktudrisri, munkijrira mindig igd-
nyes, preciz pedag6gus, aki mindazon tehet-
sdgnek birtokiban van, ami a szak]ranifi ieazi
pedagoguss6 teszi. Atuto erejri szalcnai tu'dri-
s4 gyerek- ds munkaszeretete p6ldamutat6. A
szinvonalas ds eredmdnyes lan6rai mru*a mel-
lett nagy gondot fordit a tehets6ggondoz6sra.
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Folyamatosan vesz r6srt tov6bbkdoz6se-
ken, kriveti a biol6gia tr"rdomrinyeriilefen el-
drt eredmdnyeket. A versenyek szewez6s6,_
ben va16 kiemelt szerepe az iskolin kivtil is
ismerttd tette. Szalcnai munk6i6t elismerik.
tan6csait szivesen fogadj6k. a kdszintri erett-
sdgi vizsga bevezetese 6ta az OiKratisi Hivatal
megbizilsabol nd6s6t az emelt szintii biol6-
giadolgozatok javitrls6ban multiplikritork6nt
kamatozutja. 201 0-t6l az dretts6eitdtelkdszir<i
bizottsrig tagja biol6gia tanulrgyUOt. Ot dven
keresztiil szeweile 6s bonyolitotta le a 4 me_
gy6t 6int6 ter0leti Curie Kdmyezetv6delmi
Emldkversenyt. Kitalil6ja ds orszigos ko_
ordin6tora az Arany Jiinos Tehetsdggondoz6
Programban rdsztvev6 iskolik szrimrira ki-
irt komplex termdszethrdomrinyos Mentovich
Ferenc Term6szethromrinyi Versenynek.

Kdnitz J1zsefkrizel 50 6ves fiildraiz-bio-
l6gia szakos tan in piiyirjib6l 1977 -t6i nyg-
6llomdnyba vonul6silig volt a SZTE S6g"6ri
Endre Gyakorl6 Gimnr2ium biol6sia szak-
vezet6 tandra. egy 6wizeden keresZtil ieaz-
gat6ja. 1985-ben szerezte meg doktori ciir6t.

Az elmrilt tcibb mint h6rom 6vtized_
ben rendkivtil odaad6, eredmdnyes munk6t
v9gzett tan6ri munk6ja, iskolaszervez6 te-
v6kenys6ge soriin. Nemcsak a biol6eia tu-
domrinydt ndpszenisitene, hanem ui i.ko-
lai munkrib6l is kivette a r6sz6t. Munk6ia
kiemelkedci eredmdnye iskolljdban a ter-
mdszetfudom6nyos oszt6ly megszervez6se.

Kiemelt figyelmet forditott a tehets6_
ges di6kok tiimogat6s6ra, tudilsuk gyara-
pit{shra. Mindig fontosnak taftotta a te_
hets6ggondoz6st, ennek szellemdben rigy
kdszitette fel di6kjait a kiilcinbciz6 orszj_
gos versenyekre, hogy kiemelkedci ered_
mdnyek sziilethessenek. Tanitviinyaira ko-
moly hatdssal volt  szemdlyisege, szakmai
tud6sa, l6nyegl6t6sra, tudatoss6gra nevelte
6ket. Rendkilril eredm6nyes volt az a ti-
rekvdse, hogy tanitvrlnyaiban kialakitsa a
tantirgy irrinti drdekl6ddst, szeretetet. A
tanit6s mellett szakmai, pedag6giai, veze-
t<ii tov6bbkdpzesek szewez<ije, el6ad6ja,
rdsztvevdje volt.

A tanitiis mellett szakmai, pedag6giai,
vezetiSi tov6bbkdpz6sek szervez6ie, el6-
ad6ja. rdsztvev<ije volt. A szakrni mellett
term6szetszeretehe ds annak v6delmdre ne-
velte dirikjait. Elhivatottsiiga ds hihetetlen
munkabir6sa miatt nemcsak a di6ks6g, ha-
nem a sztikjk 6s koll6grik elismer6sdt is ma-
g6dnak tudhatja. Az iskolai kciz6letnek ie-
lenleg is aktiv tagia.

Tcibb feladatgyrijtemdny, szakcikk ir6-
ja. 198V1992 kcizcin a SZOTE Altal6nos
Orvostudomdnyi Kar, Gy6gyszerdszhrdo-
m6nyi Kar felvdteli el6kdszitcik biol6eia-
tandra. a felveteli bizonsdgok tagia. fdbp
mint h6rom evtizede jelenleg is - drettsd-
gi elncik. SzakvezetS tan6rkdnt messzeme-
n6kig segitette, thmogatta a taniri pllyira
kdsziil6 tanrirjelcilt hallgat6kat. O
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