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Riedel Miklós 

Átadták a Magyar Kémia Oktatásért díjakat 

Az idén ismét – immár 17. alkalommal – négy kémiatanár vehette át 
kiemelkedő szakmai munkásságáért a Magyar Kémia Oktatásért díjat. 
Az elismerést a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar Kémia Oktatásért 
kuratóriuma évente ítéli oda olyan általános és középiskolai 
kémiatanároknak, akik áldozatos munkájukkal kiemelt figyelmet 
fordítanak a kémia megszerettetésére, a tehetséges diákok felkaro-
lására. Az alapítványt a vezető hazai gyógyszergyártó vállalat azzal a 
szándékkal hozta létre, hogy a magyar kémiaoktatásban közvetlenül 
vállalhasson támogató szerepet, hiszen a nemzetgazdaság verseny-
képességének alakulása nagymértékben függ az oktatás színvonalától. 
Az ünnepélyes díjátadóra 2015. november 10-én az MTA Vörösmarty 
termében került sor. Dr. Szántay Csaba, az alapítvány kuratóriumának 
elnöke személyes hangú bevezetésében elmondta, hogy a felterjesztő 
leveleket – különösen a volt diákok sorait – olvasva ismét meg-
győződött a személyes kiválóság fontosságáról. Az egyik diák is utalt 
erre ünnepi köszöntőjében: „ha a tanárnő történelmet tanított volna, 
most talán azzal foglalkoznék”. Tegyük hozzá, szerencsére kémiát 
tanított! A díjakat Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai Margit, a Richter 
Gedeon Nyrt. emberierőforrás-igazgatója adta át a kitüntetetteknek. 
Köszöntőjében elmondta, hogy a szakmai szempontokon túl hatással 
van rá az ünnepség belső melegsége is. A díjátadás kedves színfoltja 
volt ugyanis, hogy az ünnepelteket volt diákjaik is köszöntötték 
felidézve a személyes kapcsolatokat, élményeket hajdani tanárukkal. 

Az idei díjazottak 

Dr. Borbás Réka 1999-ben szerezte meg a matematika-kémia tanári 
diplomát, majd a kutató munkája eredményeként 2004-ben a PhD 
fokozatot. A budapesti Szent István Gimnáziumban diákjai sikeresen 
szerepelnek szinte az összes hazai (Hevesy és Irinyi kémiaversenyek, 
OKTV) és nemzetközi kémiai versenyen. A Nemzetközi Kémiai 
Diákolimpián bronzérmes diákja köszöntő szavai szerint a tanárnő 
vezette nyári kémiatáborokban akkora a lelkesedés, hogy a munka nem 
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a reggeli után kezdődik, hanem úgy tűnik „kémiázás közben néha 
reggelizünk, ebédelünk is”.  
Raákné Kiss Erzsébet 1976-ban szerzett kémia-fizika szakos diplomát. 
Pedagógusi munkáját általános iskolában kezdte, majd a budapesti 
Toldy Ferenc Gimnáziumban folytatta. Munkaközösség-vezetőként 
évtizedes szervező munkája során tudását nemcsak tanulóinak, hanem 
a fiatal kémiatanár generációnak is átadta, akik most folytatják 
munkáját. Az őt köszöntő egyik volt diákja elmondta, hogy gimnáziumi 
évei kezdetén nem is a kémia érdekelte, és a tanárnőnek köszönheti, 
hogy ő ma már a Richter gyár megbecsült kutatója.  
Dr. Stankovics Éva 1979-ben szerzett kémia-áruismeret szakos tanári 
diplomát, majd 1982-ben doktori fokozatot. Életét a vegyésztechnikus-
képzésnek szentelte kezdetben az Irinyi János, majd a Petrik Lajos 
Vegyipari Szakközépiskolában. Főleg a laboratóriumi gyakorlatokban 
adja át tudását tanítványainak, akik derekasan megállják a helyüket az 
iparban, kutatásban. A legjobbak pedig eredményesen szerepelnek 
hazai szakmai versenyeken (OKTV, SZÉTV, OMTV), sőt a Grand Prix 
Chimique nemzetközi vegyésztechnikusi diákolimpián is. 
Sós Mária, a szegedi Tabán Általános Iskola tanára, 1983-ban 
matematika-kémia szakos tanárként diplomázott, majd matematikus 
végzettséget is szerzett. Hatalmas energiával és lelkesedéssel végzi 
tehetséggondozó munkáját, tanítványai rendszeres résztvevői a kémiai 
tanulmányi versenyeknek. Talán ennél is fontosabb, hogy megsze-
retteti a kémiát a gyerekekkel, akik ebben az életkorban még fogé-
konyak a természet izgalmas világára. Az őt üdvözlő volt diákja– most 
szegedi MSc hallgató – elmondta, hogy a gimnáziumba lépve először 
szinte el sem hitte, hogy az ott tanulandó száraz ismeretanyag ugyanaz 
a kémia, amit ő annyira megkedvelt az általános iskolában. Sajnos ez az 
érdeklődésvesztés a gimnáziumi tanárok minden erőfeszítése ellenére 
általában jellemző a kémiaoktatásra. Ismerjük a problémát, talán 
elkelne egy szemléletváltás a tantervekben. Persze könnyű ezt 
mondani, de nehéz megvalósítani, főleg olyan csekély óraszámban, 
mint amekkora manapság a kémiára jut az iskolában. 
A díjátadó ünnepség színvonalát minden évben zenei és prózai műsor 
is emeli. Kubik Anna művésznő – aki saját szavai szerint is már szinte 
otthon érzi magát a kémikusok körében – ez alkalommal Kosztolányi 
Dezső édesapjáról írt meghatóan szép írását mondta el. Megeleve-
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nedett a szabadkai természetrajztanár személye és kísérletező világa a 
leideni palackkal, a csillogó higanycseppel és a költő által máshol 
megénekelt színes tintákkal. A most kitüntetett tanárok a hajdani 
nagyok nyomdokain járnak. Gratulálunk a díjazottaknak! Mindnyájunk 
nevében köszönjük áldozatos munkájukat, de nem csak a most 
kitüntetettekét, hanem az egész magyar kémiatanár társadalomét. 
Reméljük, hogy a jövőben is sok sikeres kolléga kerülhet a Magyar 
Kémia Oktatásért díj kitüntetettjeinek rangos sorába. 
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