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„A tudomány (ismét) színre lép(ett)”
Európa nagy tudományos kutatóintézetei és laboratóriu-
mai, az Európai Ûrügynökség, az Európai Déli Obszer-
vatórium, a CERN, az Európai Molekuláris Biológiai La-
boratórium, az Európai Fúziós Fejlesztési Együttmûkö-
dés, az Európai Szinkrotronsugárzási Laboratórium és a
Laue–Langevin Intézet 2007 áprilisában ismét megrende-
zik a Tudomány és Technológia Hetét.

Ennek fontos része a természettudomány népszerûsí-
tése érdekében megrendezendô Science on Stage 2 kon-
ferencia Grenoble-ban, az Európai Molekuláris Biológiai
Laboratóriumban. Az ott bemutatott kísérletek, színdara-
bok, számítógépes játékok és más érdekes események
szerepet játszhatnak majd abban, hogy a természettudo-
mányok népszerûsége növekedjék.

A magyar szervezôbizottság három A fizika színre lép
konferencia után Székesfehérváron, szeptember 30-án,
másodszor rendezte meg A tudomány színre lép címû
kísérletbemutatót és ötletvásárt, amelynek fontos célja
volt a magyar színeket a Science on Stage 2 konferencián
képviselô kollégák kiválasztása.

Az ország legjobb, természettudományt tanító tanárai
közül tizenhatan jöttek el Székesfehérvárra, és mutattak
be kísérleteket, új tanítási módszereket. A zsûri tagjai vol-
tak: Sükösd Csaba elnök, Theisz György és Ujvári Sándor
tagok. A zsûrinek a bemutatott produkciókon kívül figye-
lembe kellett vennie a Nemzetközi Szervezôbizottság (In-
ternational Steering Committee ) által megadott határfelté-
teleket is: a delegáció tíz résztvevôje közül legfeljebb öt
képviselheti a fizikát (hiszen most nem egyedül a fizika,
hanem a „tudomány” a fôszereplô), és a régebbi résztve-
vôk a csapat egyharmadát tehetik ki.

Kiváló produkciók, bemutatók születtek, amelyek
alapján a következô kollégák fogják – az alább felso-
rolt programjaikkal – Magyarországot képviselni a
nemzetközi Science on Stage konferencián jövô év ta-
vaszán:
Czupy Judit (Sopron, Széchenyi István Gimnázium):

Fizika-túra;
Farkas Zsuzsa (Szeged, SZTE Juhász Gyula Tanárkép-

zô Fôiskolai Kar Fizika Tanszék): Jojó mozgása más
szemszögbôl (vagy a jojó forgási stabilitásának vizsgála-
ta) és a love-meter fizikája, avagy a hôtan és a kémia
kapcsolata;
Fodor Erika (Budapest, ELTE Trefort Ágoston Gyakor-

ló Gimnázium): Mágia? Játék? Felfedezés? Tudomány?
Jarosievitz Beáta (Budapest, SEK Nemzetközi Oktatási

Központ; Ady Endre Fôvárosi Gyakorló Kollégium): Mo-
dern fizika – kísérlettel és multimédiával;
Szentgyörgyi Tímea (Budapest, SEK Nemzetközi Okta-

tási Központ): Szépséges kémia;
Härtlein Károly (Budapest, BME): Kísérletezzünk;
Köllô Zoltán (Budaörs, Illyés Gyula Gimnázium): Kí-

sérletek hulladékból;
Nyerges Gyula (Dorog, Zsigmondy Vilmos Gimnázi-

um): Ûrkísérletek;
Roskó Farkas (Budapest, ELTE): Nagyfeszültségû kí-

sérletek Nikola Tesla nyomán.
Az áprilisi konferenciáig a magyar csapat kialakítja

programját, bemutatkozó CD-t készít, és megtervezi a
magyar pavilon egységes képét.

Jó munkát, eredményes részvételt kívánunk!
Theisz György, Ujvári Sándor

Átadták az idei Rátz Tanár Úr Életmûdíjakat
Október 31-én, az MTA épületének Kupolatermében át-
adták az idei Rátz Tanár Úr Életmûdíjakat. Az elismeré-
seket 2006-ban matematikából THIRY IMRÉNÉ (Budapest)
és PINTÉR FERENC (Nagykanizsa), fizikából ZSÚDEL LÁSZLÓ
(Miskolc) és LANG JÁNOSNÉ (Sopron), biológiából ÁRENDÁS
VERONIKA (Tata) és RÉKÁSI JÓZSEF (Pannonhalma), kémiá-
ból pedig IRLANDA DEZSÔ (Eger) és BALÁZS LÓRÁNTNÉ (Bu-
dapest) kapta meg.

Az egymillió forint jutalommal járó elismerést min-
den évben a középiskolai reáloktatás azon pedagógusai
kapják, akik életmûvükkel, kiemelkedô munkásságuk-
kal elévülhetetlen érdemeket szereztek a hazai termé-
szettudományos középiskolai képzés színvonalának
emelésében. A díj évrôl-évre ismertebb, az idén minden
korábbinál több, 123 pályázat érkezett az ország 85 kö-
zépiskolájából.

A díjat Rátz László ról (1863–1930), a Budapesti (Fasori)
Evangélikus Gimnázium legendás hírû tanáráról nevezték

el. Személyéhez számtalan tehetség mûszaki és tudomá-
nyos pályára állítása fûzôdik, éveken át a Középiskolai
Matematikai Lapok szerkesztôje volt, és jelentôs részben
neki köszönhetô a matematikatanítás hazai reformja.

Az alapítók szándéka az évek alatt nem változott. Az
Ericcson Magyarország Kft., a Graphisoft R&D Zrt. és a
Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott Alapítvány a Ma-
gyar Természettudományos Oktatásért célja, hogy ösz-
tönözze a hazai képzést, ezen belül támogassa a közép-
iskolák oktatással kapcsolatos személyi feltételeinek
kialakítását, és figyelemmel kísérje az e tevékenységhez
köthetô változásokat. A díjazottak kiválasztásában a
kiváló szaktanári munka mellett a tehetségkutatásban, a
hátrányos helyzetû diákok támogatásában, illetve a tan-
és szakkönyvszerkesztôi, -írói munkában elért siker is
szempont volt – mondta az alapítvány kuratóriumának
elnöke, Kroó Norbert akadémikus, az MTA természettu-
dományi alelnöke.
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