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Kedves Diákok, kedves Tanárok! 
 

A 2013/2014-es tanévben is várjuk az érdeklődő diákokat, tanárokat és 
szülőket az ELTE Kémiai Intézet 

 

„ALKÍMIA MA,  
az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával” 

 

című előadás-sorozatára. Az előadásokat csütörtökönként, 17 órai kezdettel 
tartjuk az ELTE Pázmány Péter sétány 1/A épületében, a 0.83-as számú 

Eötvös előadóban. 
 

A program térítésmentes, 30 kredites pedagógus-továbbképzésként is 
működik! 

 
2013. október 3. Mezey Pál: Alak és hasonlóság a molekulák vilá-

gában 
 

2013. október 17. Varga Margit: Élettelen az élőben: Bioásványok 
 

2013. november 7. Bődi András: Szinkrotron: 300 méteres mikrosz-
kóppal a molekulák energiájának nyomában 

 

2013. november 21. Soós Tibor: A frusztrált Lewis-párok kémiája 
 

2013. december 5. Schlosser Gitta: Molekulavadászat 
 

2013. december 19. Varga Imre: Lágy nanorészecskék 
 

2014. január 23. Szalay Péter: Fotonok kereszttüzében a DNS 
 

2014. február 6.  Mihucz Viktor: Lesben álló molekulák: komfortérzet 
és beltéri levegőminőség 

 

2014. február 20. Bánóczi Zoltán: Trójai lovak alkalmazása molekulák 
sejtbe juttatására 
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2014. március 6. Szabados Ágnes: Lokalizáció, delokalizáció, avagy 
hol van az elektron a molekulában? 

 

2014. március 20. Novák Zoltán: Radikális átalakítások a modern 
szerves kémiában 

 

2014. április 3.  Jedlovszky Pál: Számítógépek és modellezés a kémi-
ai kutatásokban 

 

2014. április 24.  Láng Győző: Tévutak és csapdák a tudományban 
 
Az előadásokat egyéb programok is kísérik, pl. kvíz, látványos és ritkán 
látott kísérletek. Ezekről, illetve az esetleges programváltozásokról és a 
továbbképzési programról a http://www.chem.elte.hu/pr/ honlapon adunk 
bővebb és folyamatos tájékoztatást. Ugyanitt elérhető az előző négy tanév 
előadásainak ábraanyaga, valamint az előadások videofelvétele. Elsősorban 
vidékiek számára ajánljuk élő internetes közvetítésünket, amelyre a 
www.galileowebcast.hu oldalon lehet csatlakozni. 
Minden második csütörtökön ugyanebben a teremben és időben hallgatható 
a népszerű „Az atomoktól a csillagokig” (http://www.atomcsill.elte.hu/) 
című fizika tárgyú előadás-sorozat, az ELTE Fizikai Intézet szervezésében. 
Reméljük, minél többen találkozunk az előadásokon! 

         
       A szervezők 
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„Kémia Oktatásért” díj 2013 
 
A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 1999-ben díjat alapított általános, 
közép- és szakközépiskolai tanárok részére, hogy támogassa és erősítse a 
kémia színvonalas iskolai oktatását. A Richter Gedeon Alapítvány a 
Magyar Kémia Oktatásért kuratóriuma a díjazottakat azok közül a jelöltek 
közül választja ki, akik több éve elismerten a legtöbbet teszik a kémia iránti 
érdeklődés felkeltésére, a kémia megszerettetésére, továbbá akiknek 
tanítványai az utóbbi években sikeresen szerepeltek a hazai és a nemzetközi 
kémiai jellegű tanulmányi versenyeken. A „Kémia Oktatásért” díjat 1999 
óta eddig összesen 60 tanár nyerte el.  
(www.richter.hu/HU/Pages/kemiaoktatasalapitvany.aspx) 
Az Alapítvány a díjat a 2013. évre újra kiírja.  
Kérjük, hogy a kuratórium munkájának elősegítésére tegyenek írásos 
javaslatokat a díjazandó tanárok személyére. A rövid, legfeljebb egyoldalas 
írásos ajánlás tényszerű adatokat tartalmazzon a javasolt személy 
munkásságára vonatkozóan. A díj elsősorban a magyarországi 
kémiatanárok elismerést célozza, de a határon túli iskolákban, magyar 
nyelven tanító kémiatanárok is javasolhatók (ebben az esetben egy 
magyarországi és még egy helyi ajánlás is szükséges). Az írásos 
ajánlásokat legkésőbb 2013. szeptember 10-ig kell eljuttatni az Alapítvány 
címére (Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért, 1475 
Budapest, Pf. 27). A díjak ünnepélyes átadására 2013 őszén, később 
megjelölendő időpontban kerül sor. 
 

Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért 
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