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NAPRAKÉSZ 
 

 
 

Felhívás  
 

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és 
Diákotthona, 

A Magyar Kémikusok Egyesülete 
és a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága 

 
ORSZÁGOS DIÁKVEGYÉSZ NAPOKAT  rendez. 

 
A rendezvény idıpontja: 2010. április 16-17. (péntek, szombat) 
A rendezvény helye: Református Kollégium Gimnáziuma, Általános 
Iskolája és Diákotthona, Sárospatak Rákóczi út 1. 
 
A jelentkezés feltételei: 
 
A XIII. ORSZÁGOS DIÁKVEGYÉSZ NAPOKRA azok a középiskolás 
tanulók jelentkezhetnek valamely saját megfigyelésen, vagy kísérleti 
munkán alapuló 10 perces elıadással. A diákkonferencián a tanulók a 
kémia bármely területérıl és határterületeirıl választott témából készült 
elıadást tarthatnak, demonstrációs és kísérleti eszközöket használhatnak. 
Az elıadást megbeszélés követi, kb. 5 percben. A diákokat egyetemi 
oktatókból és vegyészmérnökökbıl álló zsőri hallgatja meg. A zsőri a 
legjobb elıadást tartó diákokat jutalomban részesíti, de abszolút rangsort 
nem állapít meg. A legkiemelkedıbb elıadás elnyeri a diákvegyész napok 
fıdíját.  
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Az értékelés szempontjai: szakmailag hibátlan legyen az elıadás. A 
tanulók ismerjék vizsgálatuk tárgyának elméleti alapjait, ismerjék meg és 
használják fel az oda vonatkozó szakirodalmat. A diákok használjanak 
demonstrációs vagy kísérleti eszközöket. A zsőri értékeli a témaválasztást, 
az elıadásmódot, az egyéni munkát és az idıkeret betartását. 
A legjobb diákelıadásokat kiadványban és szakmai folyóiratokban 
szeretnénk megjelentetni, ezért a tanulók elıadásukat lemezen hozzák 
magukkal, vagy elektronikus úton küldjék el a szervezıknek a következı 
e-mail címre:  leslie@reformatus-sp.sulinet.hu 
  
Jelentkezési határidı: 2010. február 15. 
 
A fenti határidıig kell elküldeni címünkre (Sárospataki Református 
Kollégium Gimnáziuma, Sárospatak, Rákóczi út 1.vagy a 
leslie@reformatus-sp.sulinet.hu e-mail címre) a mellékelt jelentkezési 
lapot (pontosan kitöltve), és a tervezett elıadás 1 oldal terjedelmő 
összefoglalóját, ill. vázlatát. 
Egy elıadást 1 vagy 2 tanuló tarthat. Amennyiben a témán többen 
dolgoztak együtt, a csoportot elıadóként csak 1 vagy 2 diák képviselje, de 
társaik is részt vehetnek a diákvegyész napokon, mint hallgatóság, - ık is 
küldjék el a kitöltött jelentkezési lapot 2010. február 15-ig, de azon 
tüntessék fel, hogy csak résztvevıként jelentkeznek a diákkonferenciára. 
 
A jelentkezések és a bejelentett elıadások elfogadásáról értesítést küldünk 
2010. március 20-ig. 
 
További információ: a leslie@reformatus-sp.sulinet.hu címen kérhetı, és 
az iskola honlapján olvasható: http://www.reformatus-sp.sulinet.hu 
 
Sárospatak, 2009. október 

 
Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó (igazgató) 
Halász László  (szervezı)  
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Rátz Tanár Úr Életmődíj 2009 
 
Az idei Rátz Tanár Úr Életmődíjat hét vidéki és egy budapesti pedagógus 
nyerte el.. Az elismeréseket az alapító cégek vezetıi november 17-én, a 
Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében adták át. 
  
A díj névadója, Rátz László (1863-1930) a Budapesti /Fasori/ Evangélikus 
Gimnázium legendás hírő tanára volt. Nevéhez számos tehetség (pl. 
Wigner Jenı fizikus, Neumann János matematikus) mőszaki és 
tudományos pályájának indulása főzıdik. Éveken át a Középiskolai 
Matematikai Lapok szerkesztıje volt, neki is köszönhetı a matematika-
tanítás hazai reformja. 
 
A díj évrıl évre ismertebb, az idei, kilencedik alkalommal 117 pályázatot 
adtak be az iskolák. Matematikából 42, fizikából 28, kémiából 24, 
biológiából pedig 23 pedagógust javasoltak. Az ajánlások 72 százaléka 
érkezett vidékrıl. 
 
Az elismeréseket 2009-ben Tatár István (Makó) és Láng Hugó 
(Székesfehérvár) matematikatanárok; Flórik György (Budapest) és Mayer 
Farkas (Pannonhalma) fizikatanárok; biológiából Dr. Budayné Dr. 
Kálóczi Ildikó (Debrecen) és Dr. Kikindai Kristóf (Szombathely); 
kémiából pedig Dr. Halblender Anna (Pécs) és Dr. Nagy Zsigmondné 
(Keszthely) kapták meg. A díjakat prof. dr. Kroó Norbert, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke, valamint az alapító cégek vezetıi, Dr. 
Pellioniszné dr. Paróczai Margit, a Richter emberi erıforrás igazgatója; 
Bojár Gábor, a Graphisoft elnöke és Chris Houghton, az Ericsson 
Magyarország vezérigazgatója adták át. 
 
Az Ericsson Magyarország Kft., a Graphisoft R&D Zrt. és a Richter által 
létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért célja, 
hogy ösztönözze a hazai képzést, ezen belül támogassa a középiskolák 
oktatással kapcsolatos személyi feltételeinek alakítását. A díjazottak 
kiválasztásában a kiváló szaktanári munka mellett a tan- és 
szakkönyvszerkesztıi, -írói munkában elért siker is szempont volt - 
mondta prof. dr. Kroó Norbert akadémikus, az MTA természettudományi 
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alelnöke. Kiemelte: a reálszakos oktatásban figyelemreméltó munkásságot 
napjainkban különösen fontos elismerni, hiszen a tanári pálya vonzása - 
fıként a természettudományok tekintetében - folyamatosan csökken, 
tanári gárdánk rohamosan öregszik. Kell, hogy minél többen lássák: a 
jövı magyar társadalmának égetı szüksége van a jelen magas színvonalú 
oktatására, ezért kell, az eddiginél jobban megbecsüli annak kiválóságait. 
 
Dr. Halblender Anna 1971-ben kezdett tanítani a pécsi Petıfi utcai 
Általános Iskolában, majd 1976-ban került az idıközben a Pécsi 
Tudomány Egyetembe integrált, Deák Ferenc Gyakorló Gimnázium és 
Általános Iskola névre átkeresztelt 2. számú Gyakorló Általános Iskolába. 
Doktori disszertációját a témánkénti differenciáló szakaszok 
alkalmazásáról, tanórai tehetségfejlesztésrıl és felzárkóztatásról írta. A 
nyolcvanas évektıl rendszeres, aktív szereplıje a hazai szakmai 
konferenciáknak, továbbképzéseknek, elıadássorozatoknak. 2006 és 2008 
között a Pécsi Akadémiai Bizottság Kémiai Szakmódszertani 
Munkabizottságának elnöke volt, 1996 óta a Baranya Megyei Pedagógiai 
Intézet szaktanácsadójaként is tevékenykedik. 
Végiglátogatta a megye iskoláit és kérdıív segítségével feltérképezte a 
kémiaoktatás helyzetét a térségben. Az így nyert adatok jelentıs 
mértékben segítették a megyei kisiskolák szakmai támogatását. 
Rendszeresen jelennek meg publikációi a Kémia Tanítása c 
szakfolyóiratban, de nagy haszonnal forgatják a diákok az általa készített 
és a szegedi MOZAIK Oktatási Stúdió által kiadott feladatgyőjteményeket 
is. 
 
Dr. Nagy Zsigmondné tanári pályafutását 1954-ben a keszthelyi 
Közgazdasági Technikumban kezdte, majd 1956-ban került az ugyancsak 
keszthelyi Vajda János Gimnáziumba, ahol megszakítás nélkül, közel 
ötven évet tanított. 
Diákjai rendszeresen szerepeltek a hatvanas-hetvenes években rendkívül 
népszerő „Ki miben tudós" versenyeken, az Irinyi János Országos 
Kémiaversenyeken, az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 
döntıiben és a nemzetközi Kémia Olimpiákon. 
Szabadidejében évtizedeken át a megyei tehetséggondozó szakkör 
vezetıje és rendszeres elıadója volt. Társszerzıként közremőködött az 
1979-es és az 1980-as kémiai összefoglaló feladatgyőjtemény 
elkészítésében. 
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Dr. Nagy Zsigmondné már eddig is sok elismerést kapott. Tulajdonosa az 
Oktatásügy Kiváló Dolgozója, valamint a Kiváló Munkáért 
kitüntetéseknek és a Pedagógus Szolgálatért Emlékéremnek. 
 
 

 
 
Álló sor balról jobbra: Láng Hugó, Flórik György, Mayer Farkas, 
Kikindai Kristóf, Tatár István, ülı sor balról jobbra: Dr. Nagy 
Zsigmondné, Dr. Budayné Kálóczi Ildikó, Dr. Halblender Anna 
 


