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Soltész György 
(1943-2017) 

2017. december 16-án, 74 éves korában elhunyt Dr. Soltész György 
nyugalmazott egyetemi adjunktus, biológia-kémia szakos tanár, a 
Debreceni Egyetem (korábban: Kossuth Lajos Tudományegyetem) 
Kémia Szakmódszertani Részlegének oktatója, a KÖKÉL korábbi 
szerkesztőbizottsági tagja és rovatvezetője. 
Soltész György 1943. október 7-én született Nagyváradon. Általános és 
középiskolai tanulmányait Berettyóújfaluban végezte. 1966-ban 
szerzett biológia-kémia szakos középiskolai tanári diplomát a 
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen.  
1966-tól 1980-ig középiskolai tanárként tanított először Sarkadon 
(1966-67), majd Pannonhalmán (1967-72), végül Berettyóújfaluban 
(1972-80).  Középiskolai tanárként kiemelt figyelmet szentelt a 
tehetséggondozásnak, a tanulókkal való külön foglalkozásnak 
(szakkörvezetés, versenyeztetés). Volt munkaközösség-vezető, részt 
vett egyetemi felvételi bizottság munkájában, pedagógiai pályázatokat 
írt, versenybizottsági tagja volt a Dunántúli Ifjú Kémikusok 
Versenyének. 
1975-től külső óraadóként a KLTE Állattani Tanszékén vezetett 
gyakorlatot, majd 1980-tól a KLTE Kémia Szakmódszertani 
Részlegéhez került egyetemi tanársegédként. 1985-ben doktorált. 
Doktorálása után egyetemi adjunktusként vett részt a kémia szakos 
tanárjelöltek képzésében szakmódszertani előadások, tantermi és 
laboratóriumi gyakorlatok tartásával. Számos szakdolgozat 
vezetésében vett részt. 
Egyetemi oktatóként is megmaradt kapcsolata a közoktatással 
(tanártovábbképzési, tehetséggondozási és ismeretterjesztő előadások 
tartása, szervezése). Éveken át tagja volt az egyetemi felvételi 
bizottságnak. Rendszeres résztvevője volt az Országos Kémiatanári 
Konferenciáknak, ahol előadásokkal, poszterekkel és workshopokkal 
nyűgözte le hallgatóságát. Közel két évtizeden át dolgozott a felvételi 
tételeket összeállító munkabizottságban. 1989 és 2005 között tagja 
volt a Középiskolai Kémiai Lapok szerkesztőbizottságának, és 
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rovatvezetője volt a középiskolás diákok számára kiírt egyik levelező 
versenynek.  Ugyancsak 1989 és 2005 között részt vett az Irinyi János 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny versenybizottságának 
munkájában, és tagja volt az országos döntő szóbeli zsűrijének is. 
Kutatómunkája középpontjában a tanulói modellezés és térlátás 
fejlesztése, valamint a kémiai problémamegoldás és problémakészítés 
állt. Hobbija a bogárgyűjtés volt, és a Magyar Rovartani Társaság 
tagjaként néhány cikket is írt ebben a témában. Mind oktató-
munkájában, mind kutatómunkájában maximális precizitás, igényesség 
és maximalizmus jellemezte. 
2005-ben vonult nyugdíjba, de néhány évig még utána is tartott órákat 
a tanár szakos hallgatóknak. Munkásságát 1989-ben „Kiváló Munkáért” 
miniszteri kitüntetéssel, nyugdíjazásakor pedig „Pedagógus Szolgálati 
Érdeméremmel” ismerték el. 
Egykori tanítványai, munkatársai főhajtással tisztelegnek emléke előtt. 
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