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Huszonegyedik alkalommal adták át a Magyar 
Kémiaoktatásért díjakat 

2020. október 14-én a Magyar Tudományos Akadémián négy 
kémiatanár vehette át kiemelkedő szakmai munkásságáért a Magyar 
Kémiaoktatásért díjat, amelyet a Richter Gedeon Alapítvány a Magyar 
Kémiaoktatásért kuratóriuma évente ítél oda középiskolai és általános 
iskolai kémiatanároknak. Az idei évben a pedagógusok különösen nagy 
kihívásokkal szembesültek, ezért még inkább kiemelt a jelentősége, 
hogy elismerést kapjon évtizedeken át tartó áldozatos munkájuk, 
amivel jelentősen hozzájárulnak a magas színvonalú szakképzéshez, 
valamint, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a kémia oktatására, 
megszerettetésére és a tehetséges diákok felkarolására. 
A nemzetgazdaság versenyképességének alakulása nagymértékben 
függ az oktatás színvonalától, hiszen az innovációs eredmények 
legfőbb motorja a jól képzett szakemberek teljesítménye, ezért a 
Richter Gedeon Nyrt. kiemelt figyelemmel kíséri a magyar oktatás 
helyzetét. A társaság kötelességének érzi, hogy lehetőségeihez mérten 
folytassa támogató tevékenységét ezen a területen. A Richter Gedeon 
Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért kuratóriuma ítéli oda a rangos 
elismerést, a személyenként 500 ezer forinttal járó díjat.  
„Talán soha nem volt jobban érzékelhető, mint most, hogy az 
emberiségnek milyen nagy szüksége van a tudományra, a magas szintű 
kutatási és fejlesztési képességekre és erőforrásokra. Ennek egyik ékes 
példáját adja a vírusellenes remdesivir hatóanyagnak a Richter által az 
elmúlt hónapokban történt előállítása. Mindenki, aki belülről, közelről 
megtapasztalta ezt a folyamatot – ahogy én is –, tudja hogy a projekt 
milyen óriási és váratlan kémiai, illetve analitikai nehézségekkel járt, és 
hogy a feladat sikeres megoldása milyen hatalmas tudást, csapatmunkát, 
erőfeszítést, kudarctűrést, mennyi hitet és küldetéstudatot igényelt. 
Mindez a képesség egyértelműen visszavezethető azokhoz a kiváló, de 
sokszor kevéssé megbecsült tanárokhoz, akik tudásukkal és 
személyiségükkel már fiatalon a kutatói pálya irányába tudják terelni 
tehetséges tanítványaikat. Ezek a tanárok a katalizátorai annak a 
kutatói kiválóságnak, amely nélkül az ilyen teljesítmények 
elképzelhetetlenek lennének! Ennek szellemében a Richter Gedeon 
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Alapítvány a Magyar Kémiaoktatásért célja a kiváló kémiatanárok 
elismerése és inspirálása arra, hogy hivatástudatukban soha ne 
rendüljenek meg, még olyankor sem, ha a munkájukhoz a körülmények 
közel sem ideálisak. Az egész alapítványi stáb, valamint a Richter 
nevében szeretném őszinte elismerésemet, tiszteletemet és hálámat 
kifejezni mindazon kiváló kémiatanároknak, akik ebben az országban 
(és azon túl) tevékenykednek, és akik közül évről évre kiválasztásra 
kerülnek az alapítvány díjazottjai.” – mondta Prof. Dr. Szántay Csaba, a 
kuratórium elnöke. 
„1999-ben adták át először ezt a díjat általános-, közép és 
szakközépiskolai, valamint szakgimnáziumi kémiatanároknak. Olyan 
pedagógusoknak, akik a jövő számára képzik a természet–
tudományokkal, közöttük kémiával foglalkozó fiatalokat, akik 
igyekeznek a tudomány szépségét, a tudás értékét átadni, és 
mindeközben becsületre, szépre és jóra nevelni. Azok a pedagógusok, 
akik megkapták a díjat, nemcsak a tantárgy szépségét, hanem egyfajta 
életszemléletet is közvetítenek a fiatalok számára. Legyen ez a díj az 
elismerés mellett biztatás is, és köszönet a pedagógusok felé, 
lelkiismeretes és magas szintű értékteremtő munkájukért. Egyben jelzés 
arra, hogy a mai nehéz, emberpróbáló időkben még fontosabbnak 
tartjuk a hála, a köszönet és az elismerés kinyilvánítását.” – Dr. 
Pellioniszné Dr. Paróczai Margit, a Richter Gedeon Nyrt. 
támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért 
felelős megbízottja 

A 2020. évi díjazottak 

Czibor Angelika, Tarczy Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, 
Szlovákia 
Dr. Dóbéné Cserjés Edit, BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű 
Technikum, Budapest 
Keglevich Kristóf, Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium 
Tóth Imre, Kecskeméti Református Gimnázium  
 
 
 



 

DOI:10.24360/KOKEL.2020.5.341                                                                                343 

A díjazott tanárok gondolatai az elismerés kapcsán 

Czibor Angelika 

Felvidéki magyar pedagógusként egyik fő feladatom: 
olyan szintű  érdeklődést és munkához való viszonyt 
kialakítani a diákokban, hogy tudásukkal bárhol 
megállják helyüket a nagyvilágban. A másik 
feladatom pedig: neveléssel olyan erős gyökereket 
kialakítani, amik szorosan kötik őket a szűk régióhoz, 
hogy bármerre is vesse őket a sors, hazavágyjanak, a 
megszerzett tudást helyben kamatoztassák, 
hozzájárulva a felvidéki magyarság 
megmaradásához – gazdaságilag és szellemileg 
egyaránt. A felterjesztés és az elismerés megerősít abban, hogy 
munkámat továbbra is ebben a szellemben, teljes odaadással végezzem.  
 

Dr. Dóbéné Cserjés Edit 

Nem akartam tanár lenni. Vegyész végzettséggel 
állást keresve közel négy évtizede – terveim szerint 
csak átmenetileg – tanítást vállaltam a Petrik Lajos 
Vegyipari Szakközépiskolában. Egy innovatív 
közösségbe kerültem, nagy tudású kollégák és a 
világra nyitott fiatalok közé, és megéreztem a tudás 
átadásának örömét. Megtisztelő számomra, hogy 
tanári pályafutásom elismeréseként átvehetem ezt a 
rangos díjat, amely megerősít abban is, hogy 
megtaláltam a nekem leginkább való munkát. 
Büszke vagyok azokra a tanítványaimra, akik 

versenyeket nyertek, egyetemet végeztek és vegyészként szakmai 
sikereket érnek el, de azokat nem kevésbé nagyra értékelem, akik 
kevesebb tehetséggel, de szorgalommal és kitartással szerezték meg 
tudásukat és vegyésztechnikusként végzik munkájukat. Tanítványaim 
ballagási tarisznyájába útravalóul a következő idézetet szoktam tenni: 
„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, 
benned a létra.” (Weöres Sándor: Szembe fordított tükrök) 
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Keglevich Kristóf 

Ernest Rutherford állítólag egy alkalommal azt 
mondta, hogy a tudományos gondolatnak semmi 
értéke sincs, ha nem lehet azt megmagyarázni akár 
egy pincérnőnek is. Saját hitem szerint ez az elv 
ma, a természettudományos oktatás háttérbe 
szorulásának korában is igaz kell hogy legyen. Úgy 
érzem, a kémiát könnyű szemléletesen tanítani. 
Minden tanárnak hinnie kell saját képességeiben, 
és a gyerekek értelmében; abban, hogy a diákok 
megérthetik a kémiát, és abban is, hogy felkelthető 
a kémia iránti érdeklődésük. Ez a kettős cél vezérel a tanórákon. Kaland 
megtanítani a hetedikesnek, hogyan kell kanyarítani a ró betűt, és 
élmény látni, ahogy a tizenkettedikes megtanulja a szacharóz pontos 
térszerkezetet is kifejező képletét. Ezek örömöt adnak. Hálás vagyok a 
Richter Gedeon Alapítványnak, hogy értéket lát munkámban. Igyekszem 
a megtisztelő kitüntetést úgy meghálálni, hogy amennyire rajtam áll és 
amennyiben a tantárgy óraszáma ezt lehetővé teszi, minél több 
diákomnak felcsillantok valamit a kémia szépségéből. 
 

Tóth Imre 

Ez a díj számomra egy ajándék, mely mindenkor hálás 
szívvel emlékeztet az eddig megtett útra, azokra, akik 
elindítottak, akikkel együtt dolgozhattam, akik 
támogattak, s megerősít abban, hogy tanárnak lenni 
egy csodálatos hivatás, melynek igazi értéke az 
emberi kapcsolatokban rejtőzik. 

  




