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Nagy István, Fogarasi József (a kuratórium tagja), Kertész Éva, Dr. Riedel Miklós 
(a kuratórium titkára), Váminé Hegyi Angéla, Dr. Szántay Csaba (a kuratórium 

elnöke), Karasz Gyöngyi, Dr. Pellioniszné Dr. Paróczai Margit (emberierőforrás-
igazgató, Richter Gedeon Rt) 

 

Átadták a Rátz Tanár Úr életműdíjakat 

Tizenhetedik alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr életműdíjakat a 
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az Ericsson Magyar-
ország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. által létrehozott 
Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért évente díjazza 
két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos középiskolai tanár 
kiemelkedő munkásságát tantárgya népszerűsítésében és a fiatal 
tehetségek gondozásában elért eredményeiért.  
Az életműdíjban részesült szakemberek az ország különböző pontjain 
található, különböző adottságokkal, lehetőségekkel rendelkező 
iskolákban tanítanak. Életművükben azonban közös, hogy a 
reáltantárgyak oktatási színvonalának emeléséért dolgoznak, diákjaik 
sikeresen szerepelnek országos tudományos versenyeken és az oktatás 
mellett gyakran tankönyvek, szakmai folyóiratok szerzői. A 
tehetséggondozás mellett törekednek a természettudományos tudást 
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nem csak a legjobbakkal, hanem valamennyi diákjukkal elsajátíttatni és 
széles látókörrel rendelkező felnőtteket nevelni.  
Az elismeréssel az alapítók emléket állítanak Rátz Lászlónak (1863-
1930), aki a Fasori Gimnázium matematika-fizika szakos tanáraként 
számos világhírű tudóst, így Neumann Jánost, Wigner Jenőt és Harsányi 
Jánost is elindította pályáján. A díjjal anyagilag és erkölcsileg is 
elismerik a tanári munkát, és példát mutatnak más gazdasági 
szereplőknek, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az oktatást. A 
díjat a három vállalat által alapított Alapítvány a Magyar 
Természettudományos Oktatásért kuratóriuma ítéli oda, az elmúlt 17 
év során összesen 128 pedagógus részesült benne. 
A díjátadó napján avatták fel az Aquincumi Technológiai Intézetben 
Rátz tanár úr első szobrát Magyarországon. Az intézmény, amely 
informatikát tanít a legjobb amerikai egyetemekről érkező diákoknak, 
Rátz László ikonikus tanáralakját választotta példaképül. A bronz 
mellszobor Tóth Ernő szobrász alkotása.  
 
2017 díjazott kémiatanárai 

Dancsó Éva az egyetem elvégzését 
követően vegyipari kutatóként kezdte 
pályafutását. Majd közel 10 év után a tanári 
hivatás felé fordult. Közel 18 évig a 
budapesti Eötvös József Gimnázium tanára 
volt.  
Szabadidejét önzetlenül felhasználva szak-
köri tevékenységeken keresztül igyekezett 
diákjai tehetségét kibontakoztatni. A labor-
munkán kívül sok olyan érdekes témakörrel 
ismertette meg tanítványait, amelyek 
túlmutatnak a középiskolai tananyagon. 
Látványos kísérletekkel keltette fel diákjai 
érdeklődését, hogy a kémia tantárgy 
mindenkinek élővé és érdekessé váljon. 

A tehetséggondozásban jelentős sikereket ért el. Az Országos 
Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőiben 18 tanítványa ért el 
sikereket. Két tehetséges növendéke diákolimpikonként ezüstéremmel 
tért haza. 
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Diákjai rendszeresen vesznek részt országos konferenciákon (pl. 
TUDOK, Kémikus Diákszimpózium). A kutatómunkának, a kísérletek 
megtervezésének, elvégzésének, mérések lebonyolításának, az 
eredmények értékelésének támogatására sok időt, energiát fordít.  
A Park Kiadó gondozásában megjelenő Kémia Munkafüzet a Park-
Usborne Kémia Enciklopédiához című könyv, valamint az ehhez 
tartozó tanári kézikönyv társszerzője. 
Tartott tehetséggondozást a kémiatanításban, műhelyfoglalkozásokat 
kémiatanári konferenciákon. Alapító tagja a Kutató Tanárok Országos 
Szövetségének (KUTOSZ). Tagja a Magyar Kémikusok Egyesülete 
Kémiatanári Szakosztályának, tagja volt az Irinyi János Országos 
Középiskolai Kémiaverseny versenybizottságának is. 
Szakmai munkáját több díjjal is jutalmazták, a Szent-Györgyi Albert 
Arany Emlékérmet és a Magyar Kémiaoktatásért díjat nyerte el. 
Dancsó Éva munkássága, a kémia oktatása terén elért eredményei, a 
tehetséggondozásban kifejtett tevékenysége által méltó a Rátz Tanár 
Úr Életműdíj elnyerésére.  
 

 Dr. Antal-Szalmás Lajosné nyugalmazott 
kémiatanár, a Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Gyakorló Gimnáziuma kémia-
tanára, majd vezetőtanára volt közel 
harminc esztendeig. Nyugállományba 
vonulását követően a Református Gimnázi-
umban óraadóként tevékenykedett.  
Tehetséggondozói tevékenysége minta-
értékű és kimagasló. Ezt igazolják diákjai 
versenyeken elért kiváló eredményei. Több 
tanítványa is előkelő helyezést ért el az 
országos tanulmányi versenyeken. Minden 
évben volt országos döntős tanulója az 
Irinyi János Középiskolai Kémiaversenyen 

is. Diákjai a KÖKÉL-ben közölt feladatok rendszeres beküldői és 
kiemelkedő megoldói voltak. 
Segítőkészsége, lelkiismeretes, odaadó munkája kollégáit is elbűvölte. 
Szívesen gondozta a pályakezdő pedagógusok útkeresését, tanácsaival, 
példamutatásával segítve őket a szakma elsajátításában. 
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Felkészültsége és emberi tulajdonságai alapján nem véletlen, hogy 
pedagógiai, nevelő-oktató munkájának eredményessége nemcsak a 
gimnáziumon belül, de országos szinten is jelentős. 
Pályájának egyik fő területe szakvezetőként a tanárképzés. 26 év alatt 
közel 250 tanárjelölt pályakezdését segítette. Nevéhez is fűződik a 
kémia-fizika tagozatos osztályok tematikájának kidolgozása, 
összeállítása. A fakultációra történő áttéréskor további új tanterv 
készítésében vett részt. Ennek jegyében több továbbképzést tartott 
kollégáinak.  
Rendszeresen publikált a Kémia Tanítása folyóiratban, több szakmai 
írása jelent meg a Kossuth Lajos Tudományegyetem, Kémia 
Szakmódszertan gondozásában megjelent Módszerek és Eljárások 
sorozatban. 
Kiemelkedő szakmai munkáját, elkötelezettségét az Oktatási 
Minisztérium elismerő oklevelével, a Magyar Kémikusok Egyesülete 
Oktatási Bizottsága elismerő oklevelével és Pedagógus Szolgálati 
Emlékéremmel ismerték el. 
Dr. Antal-Szalmás Lajosné emberi tulajdonságai, szakmai munkája és 
kiváló tehetséggondozói tevékenysége alapján méltó a Rátz Tanár Úr 
Életműdíj elnyerésére.  
 




