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Minden nagy teljeśıtmény mögött ott áll
egy kiváló tanár

Budapest, 2017. november 29.

Idén tizenhetedik alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműd́ıjat, amelyet
ez alkalommal nyolc kiváló pedagógusnak ı́téltek, akik pályájuk során országszerte
számos tehetséges diák fejlődésére és későbbi szakmai karrierjére voltak meghatá-
rozó hatással. A d́ıjazottak ahhoz a 120 tanárhoz csatlakoznak, akik az elmúlt 16 év-
ben kapták meg az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon
Nyrt. által alaṕıtott elismerést. A Rátz Tanár Úr Életműd́ıjat az iskolák 5–12.
évfolyamain matematikát, fizikát, biológiát vagy kémiát tańıtó tanároknak ı́télik
oda, akik tantárgyaik népszerűśıtésében és a tehetséggondozás területén maradan-
dót alkottak. A d́ıjakat a Magyar Tudományos Akadémia d́ısztermében rendezett
ünnepségen adták át.

A d́ıj célja, hogy hozzájáruljon a tanári munka erkölcsi és anyagi elismerésé-
hez, egyben példát mutasson a gazdasági szereplőknek, hogy lehetőségeikhez mér-
ten támogassák az oktatást, mert az igazi befektetés a magyar gazdaság számára
a tudásban rejlik.

A Rátz Tanár Úr Életműd́ıjban részesült szakemberek az ország különböző
pontjain található, különböző adottságokkal, lehetőségekkel rendelkező iskolákban
tańıtanak. Életművükben azonban közös, hogy a reáltantárgyak oktatási sźınvo-
nalának emeléséért dolgoznak, diákjaik sikeresen szerepelnek országos tudományos
versenyeken és az oktatás mellett gyakran tankönyvek, szakmai folyóiratok szerzői.
A tehetséggondozás mellett törekednek a természettudományos tudást nem csak
a legjobbakkal, hanem valamennyi diákjukkal elsaját́ıttatni és széles látókörrel ren-
delkező felnőtteket nevelni.

A d́ıjat 2000-ben alaṕıtotta a természettudományos oktatás támogatásában
elkötelezett három vállalat, az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter
Gedeon Nyrt. A d́ıj a XX. század egyik legnagyobb tanáregyéniségének, a Fasori
Evangélikus Gimnázium matematika-fizika tanárának, Rátz Lászlónak is emléket
álĺıt. Rátz tanár úr számos világh́ırű tudóst – többek között Neumann Jánost,
Wigner Jenőt és Harsányi Jánost – ind́ıtott el a pályáján.

A d́ıjat a három vállalat által alaṕıtott Alaṕıtvány a Magyar Természettudo-
mányos Oktatásért kuratóriuma ı́téli oda azzal a mottóval,

”
Hogy ne csak a világ-

h́ırű tudósok, hanem tanáraik nevét is megismerjük . . . ”.

Az idei d́ıjazottak diákjai vezető egyetemeken és vállalatoknál dolgoznak, van-
nak köztük egyetemi tanárok, tanszékvezetők és akadémikusok is.

A Rátz Tanár Úr Életműd́ıjban 2017-ben az alábbi tanárok részesültek:

Kémiából Dancsó Éva és Dr. Antal-Szalmás Lajosné;
Biológiából Gál Béla és Zátonyi Szilárd;
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Matematikából Dr. Mezei István és Egyed László;
Fizikából Dr. Piláth Károly és Mester András.

Bemutatjuk a matematika, illetve a fizika területén d́ıjazott tanárokat.

Matematika

Dr. Mezei István†: 1969-től 2017-ig az ELTE TTK Anaĺızis Tanszékén
dolgozott tanársegédként, majd adjunktusként. Egyetemi állása mellett 1987-től
2017-ig az Óbudai Árpád Gimnázium óraadó tanára volt. Rendszeresen foglalkozott
a speciális figyelmet igénylő, ı́gy a kiemelkedően tehetséges tanulókkal is. Sok diákja
jutott be a nemzetközi diákolimpia, az OKTV és a különböző országos versenyek
döntőibe. Ugyanekkor senkit nem hagyott az

”
út szélén”, mindig törekedett arra,

hogy a nehezebben haladókat egyéni módszerekkel zárkóztassa fel a közösséghez.
Mezei István azóta – Somfai Zsuzsa szavaival élve –

”
a felhő szélén ülve tekint le

ránk”, 2017. november 4-én elhunyt. Életéről szóló rövidfilm itt tekinthető meg:
https://vimeo.com/244335129.

Egyed László: 1987-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegye-
tem matematika–fizika tanári szakán. 1988 augusztusától a bajai III. Béla Gim-
názium matematika és fizika szakos tanára, 1994-től a matematikai munkakö-
zösség vezetője. Munkáját az elhivatottság, a diákok tisztelete és szeretete, va-
lamint kivételes szakmai igényesség jellemzi. Tańıtását sodró lendülettel, sźınes
előadásokkal fűszerezve végzi. A tanár úrról szóló rövidfilm itt tekinthető meg:
https://vimeo.com/244072145.

Fizika

Dr. Piláth Károly: 1979-ben kémia–fizika, 2005-ben informatika szakos kö-
zépiskolai tanári oklevelet szerzett. Kezdetben fejlesztőmérnökként dolgozott, ek-
kor fejlesztette ki azt az oszcilloszkópot, amelynek kijelzője egy közönséges telev́ızió
volt, ı́gy azt egy teljes osztály jól láthatta. Tanárként 1997-től a budapesti Balassi
Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban fizikát és informatikát tańıtott. 2005-től
az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban oktat. A tanár urat bemutató
rövidfilm itt tekinthető meg: https://vimeo.com/244074725.

Mester András: matematika–fizika szakos középiskolai tanár. Középiskolai
tanárként Miskolcon a Zŕınyi Ilona Gimnáziumban (1978–1982), a Bláthy Ottó Vil-
lamosipari Szakközépiskolában (1988–1992) és a Diósgyőri Gimnáziumban (1992–
2015) tevékenykedett, illetve 2002–2011 között Miskolcon a Városi Pedagógiai Inté-
zet fizika szaktanácsadója volt. 2015 decembere óta nyugállományban van. Pályája
során olyan középiskolákban tańıtott, ahol a versenyeredményekben megmutat-
kozó fizikatańıtásra kevés esély volt, ı́gy inkább a gyakorlatcentrikus oktatásra és
az innovációra koncentrált. A tanár urat bemutató rövidfilm itt tekinthető meg:
https://vimeo.com/244077545.
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