
Rátz Tanár Úr Életműdíjat a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében.

Az életműdíjat az iskolák 5–12. évfolyamain matematikát, fizikát,
biológiát, kémiát tanító tanárok kapják. A díj célja, hogy hozzá-
járuljon a tanári munka erkölcsi és anyagi elismeréséhez, egyben
példát mutasson a gazdasági szereplőknek, hogy lehetőségeikhez
mérten támogassák az oktatást, hiszen az igazi befektetés a ma-
gyar gazdaság számára a tudásban rejlik.

Kroó Norbert professzor, akadémikus, az Alapítvány a Magyar
Természettudományos Oktatásért kuratóriumának elnöke han-
goztatta: „A hasznosítható tudás még soha nem volt olyan fon-
tos, mint manapság, és az ehhez szükséges ismeretek megszer-
zése és használata is kulcsfontosságú. Nyilvánvalóan ezt az okta-
tás és a nevelés együtt adhatja, a családban és az iskolában egy-
aránt. Az iskolában ez a tanár feladata, mint oktató, nevelő és
példakép a diákok számára. Ezért nekünk az a feladatunk és a
célunk, hogy megmutassuk a társadalomnak és elismerjük azo-
kat, akik egész életükben ezt tették.” Reméljük, a politikai dön-
téshozók meghallották és elgondolkodnak elnök úr szavain.

Az idei Rátz Tanár Úr Életműdíjasok matematikából Táborné
Vincze Márta (Budapest) és Dr. Csorba Ferenc (Győr), fizikából

Zámborszky Ferenc (Miskolc) és Simon Péter (Pécs), biológiából
Szászné Heszlényi Judit (Budapest) és Kurtán Mónika (Berettyó-
újfalu) és kémiából:

Dr. Szántay Csabáné (Budapest): 1958-ban szerezte meg ve-
gyészmérnöki diplomáját, majd rövid ideig dolgozott a Gyógy-

szeripari Kutató Intézetben. 1960-tól a bu-
dapesti Kanizsay Dorottya Gimnázium ké-
miatanára lett, és 1964-től nyugdíjazásáig
a XI. kerületi József Attila Gimnáziumban
tanított. Legendásan karizmatikus és ins-
piráló személyiségével több generáción át
diákok százaira gyakorolt nagy hatást. El-
maradhatatlan résztvevője és aktív szerep-
lője volt az Irinyi János Országos Középis-

kolai Kémiaversenyeknek és a Kémiatanári Konferenciáknak. Fi-
gyelemre és követésre méltó tevékenységet folytat immár 25 éve
nyugdíjasként is azzal, hogy számos, a kémián túlmutató, jól

használható oktatási segédletet dolgoz ki. Forradalmi újításként
bevezette a „csempén végzett cseppreakció-kísérleteket”, ame-
lyért számos elismerésben részesült.

Nagy Mária (Pécs): A kémia–fizika szakos diploma meg-
szerzése után Pécsett helyezkedett el először nevelőtanárként,

majd a pécsi Nagy Lajos Gimnázium
tanáraként. 1998-ban kezdte pályafutá-
sát a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium-
ban, ahol ma is tanít és az intézmény
meghatározó tanáregyénisége. Az Irinyi
János Középiskolai Kémiaverseny or-
szágos versenybizottságának 2010-től
tagja, versenyfeladat-készítő. Több ní-

vós kémiaoktatással kapcsolatos könyv társszerzője, lektora,
IBSE-feladatlapok készítője. Baranya megyei szaktanácsadó 2000-
től 2015-ig, az országos szaktanácsadói névjegyzéken szerepel.
Részt vett a kétszintű kémiaérettségi követelményrendszerének
kidolgozásában.

Gratulálunk a díjazottaknak és pályájukon, életükben további
sikereket kívánunk!

Kis színes csevely
(Braun Tibor: Vándorbottal a tudományos kutatásban, 
Typotex Kiadó, 2018)

A könyv a Természet Világa, valamint az Élet és Tudomány fo-
lyóiratokban 2004 és 2011 között megjelent, a szerző által készí-

tett életrajzi villáminterjúkat fog-
lalja egy kötetbe. A bemutatott
kutatók száma terjedelmi okok
miatt szükségszerűen korlátos,
de a hasonló kérdésekre adott
39 féle válasz így is jó áttekintését
adja a hazai tudományos elitnek.
A megkérdezettek nagy része már
hosszabb tudományos karriert
tudhat magáénak, de örömmel
olvastam az interjúk idején még
csak a harmincas éveiket taposó
fiatal kutatókról is. 

Szívesen ajánlom e könyvet a
tudományt művelő, vagy az iránt
érdeklődő minden korosztály-
nak. Egyetértek Kroó Norbert-

nek az Előszóban írott mondataival: Nagy szükség van ugyanis
arra, hogy az életüket az eredményes tudományos tevékenység-
nek szentelő embereket megismerje és elismerje a társadalom, ne-
tán a fiatalok ösztönzést kapjanak arra, hogy hasonlóan indít-
sák pályájukat. Sőt, ez a gondolat tovább is vihető. A megkérde-
zett kutatók túlnyomó többsége több gimnáziumi tanárát is meg-
említi, mint akik meghatározó szerepet játszottak életük alaku-
lásában, sokszor pályaválasztásukban is. Ez a legnagyobb elis-
merések egyike egy pedagógus számára, így e könyv ösztönzőleg
hathat a tanári pályán elhelyezkedő fiatalok számára is. 

Az interjút minden esetben a megkérdezett rövid életrajza előzi
meg, ami egyrészt képbe helyezi az olvasót, másrészt segít az azt
követő kérdésekre adott rövidebb-hosszabb válaszok megértésé-
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ruházás befejezésével a HP-gyógyszerek fejlesztésének és gyártá-
sának összes munkafázisa megvalósítható lesz az Egisben, ezál-
tal jelentősen megnő a Magyarországon belüli hozzáadott érték-
teremtés.

Ezzel párhuzamosan – beleértve az Egis körmendi telephelyé-
nek szomszédos ingatlannal való bővítését – új, korszerű gyógy-
szer-csomagolóüzemi kapacitásokat is létrehoznak. A négyéves
projekt keretében megvalósuló bővítés során három csomagoló
gépsort befogadó, új csomagolóüzem kerül kialakításra. A ked-
vező helyszíni adottságoknak köszönhetően az új technológiai fo-
lyamatok zárt logisztikai láncban, a működő üzemek leállítása
nélkül illeszthetők a meglévő rendszerekhez. (egis.hu)

RF

ben is. A könyv címében említett vándorbot is ezen életrajzi ada-
tok alapján válik érthetővé. A tudományos kutatások nemzetközi
jellege, főleg a természet- és élettudományok terén, ma már szin-
te megköveteli a többéves, sokszor több kutatóhelyet is érintő
külföldi tapasztalatszerzést. A szerzővel teljes mértékben egyet-
értve, örvendetesnek tartom, hogy a kötetben szereplők nagy
többségét a vándorbot haza is kísérte. Sőt, az interjúk idején még
külföldön dolgozók nagy részének neve mellett is már magyar
kutatóhely szerepel a kötetben. 

A kérdéseket és az azokra adott válaszokat itt nem részletez-
ném, hiszen csak a leendő olvasók kíváncsiságát szeretném fel-
csigázni. Annyit azonban elárulhatok, hogy a kezdő és szenior
kutatók mellett a szélesebb nagyközönség számára is érdekes, el-
gondolkodtató, néha szórakoztató válaszok sorakoznak a kötet-
ben. A kezdő kutató támpontokat, megerősítést kaphat, a szenior
megbizonyosodhat, hogy nincs egyedül problémáival, a nagykö-
zönség pedig bepillantást nyerhet a tudományos kutatások vilá-
gába, az azok irányát meghatározó részletekbe. Meggyőződhet-
nek, hogy a tudósok sem csodabogarak, munkájukkal az ő, de
legalábbis az unokáik életét igyekeznek megkönnyíteni. Talán
még a döntéshozók is haszonnal forgathatják e könyvet, hiszen
számos konkrét vagy általános utalást olvashatnak arra vonat-
kozóan, hogy hogyan működhetne hatékonyabban a magyar tu-
dományos élet. 

Gajda Tamás 
egyetemi tanár

HÍREK AZ IPARBÓL

Teljes HP értékláncot hoz létre 
az Egis
Az Egis mintegy 7 milliárd forint összértékű beruházást indít
körmendi gyáregységében. A projekt keretében lehetővé válik
úgynevezett HP (Highly Potent, azaz kis mennyiségben nagy bio-
lógiai hatást kifejtő), jellemzően onkológiai készítmények fej-
lesztése és gyártása, továbbá egy új csomagolóüzem kialakításá-
val növekszik a gyáregység kapacitása. A beruházás egyedi kor-
mánydöntés alapján 1,093 milliárd forint értékű támogatásban ré-
szesül.

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. az elmúlt 10 évben átfogóan meg-
újította, bővítette kutatási és termelési infrastruktúráját buda-
pesti és körmendi telephelyein. Mindemellett a körmendi gyár-
egységben három műszakban szinte teljes kihasználtsággal zaj-
lik a tablettázás és csomagolás. A jövőbeni fejlődéshez elenged-
hetetlen a kapacitásbővítés Körmenden.

Az Egisben stratégiai cél a magas hozzáadott értékű generikus
gyógyszerek fejlesztése és gyártása, ezen belül a termékportfólió
bővítése onkológiai készítményekkel. E portfólió építése a li-
cenctermékek forgalmazásával és egy speciális analitikai felsza-
badító laboratórium létrehozásával kezdődött, majd 2014-től az
Egis megkezdte kismolekulás generikus HP hatóanyagok és ké-
szítmények saját fejlesztését budapesti kutatás-fejlesztési labora-
tóriumaiban. 

A mostani beruházás megteremti a következő munkafázis, a
fejlesztések méretnövelésének és e gyógyszerek kereskedelmi
gyártásának feltételeit. Ezt meglévő üzemrészek átalakításával, a
különleges üzembiztonsági követelményeknek megfelelő készít-
ménygyártó és csomagolóberendezések telepítésével éri el. A be-
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