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A DIJAZÁSBAN RÉSZESÜLT DIÁKOK FELKÉSZÍTŐ TANÁRAI: 
 
Marchis Valér  Bocskai I. Általános Iskola    egy első helyezés, 
Maluska Lajos Árpád Vezér Általános Iskola egy második helyezés, 
Pálfi Andrásné  Benedek Elek Általános Iskola  egy harmadik helyezés, 
Demeterné Kozma Zsuzsa  Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 
   egy első helyezés, 
Tóth Magdolna Hőgyes Endre Gimnázium  egy második helyezés, 
Szőkéné Szabó Judit Mechwart András Gépipari Szakközépiskola 
 egy harmadik helyezés 
 
    Dr. Zékány András 

H.-B. Megyei MKE elnök 
 
 
 

 
RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ 2005 ÉVI KÉMIA TANÁRI 

DÍJAZOTTJA 
 
Hajnissné Anda Éva 
 
1981 óta oktat kémiát, jelenleg a budapesti Csík Ferenc Általános 
Iskolában és Gimnáziumban, 1998 óta az intézmény igazgató-helyettese. 
Elsőként megszerezte a főiskolai oklevelet matematika-kémia szakon, 
majd tovább képezte magát: az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
végzett kémia szakos tanárként. Ezt követően okleveles közoktatási 
vezetőként szerzett újabb diplomát. A tanárnő szeretete a kémia és diákjai 
iránt kiemelkedő. Tanítványai mind a középiskolában, mind a felsőfokú 
intézményekben megállják helyüket, rendszeresen és eredményesen 
vesznek részt a Hevesy és Irinyi kémiaversenyeken. Kiemelten fordít 
figyelmet a hátrányos helyzetű tehetséges diákok tudásának gyarapítására.  
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Az alternatív matematika- és kémiaoktatás országos kísérletében több 
éven keresztül vett részt diákjaival.  Rendszeresen részt vesz  a kémiához 
kapcsolódó  kerületi, budapesti és országos versenyek, továbbképzések és 
konferenciák szervezésében. Az 1996-ban készített diagnosztikus 
felmérő-sorozatát számos tanintézmény alkalmazta. Ugyanettől az évtől 
érettségi elnökként is tevékenykedik. Publikál szakmai lapokban, ír 
tanítási segédanyagokat. Folyamatosan továbbképzi magát, így például 
elvégezte a Comenius Minőségfejlesztési Program tanácsadói képzéseit. 
Azon a kurzuson is részt vett, amely a kétszintű érettségi vizsgára volt 
hivatott felkészíteni a vizsgáztatókat. Tagja a Magyar Kémikus Egyesület 
Kémiatanári Szakosztályának, 2003-tól az oktatási bizottság titkára. Több 
éve vesz részt a kémiatanárok nyári továbbképzésének szervezésében, 
kapott nívódíjat konferenciaszervezésért a Magyar Kémikusok 
Egyesületétől. Szakértői tevékenységet végez pedagógiai értékelés, 
szaktárgyi oktatás és tanügyigazgatás területeken, volt a Fővárosi 
Pedagógiai Intézet kémia szaktanácsadója.  
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Dr. Tóth Zoltán 
 
1976-ban szerzett vegyészdiplomát a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetemen, azóta oktat az intézményben. Egyetemi docensként 
a Kémia Szakmódszertani Részleg vezetője. Irányítása alatt sokat fejlődött 
a tudományos igényű oktatásfejlesztés, ezzel kapcsolatos kutatómunkájára 
számos pályázatot nyert el. A kezdetektől foga a kémiatanárok képzése a 
legfőbb feladata, több száz középiskolai kémiatanárnak vezetett 
gyakorlatot, tartott szemináriumot és továbbképzést az elmúlt évtizedek 
alatt. Vezeti a Kémia Doktori Iskolán belül a szakmódszertani témán 
dolgozó általános és középiskolai kémiatanárok PhD munkáját. Nevéhez 
számos új a kémiával kapcsolatos  tantárgy kidolgozása és bevezetése 
fűződik. Tanítványai eredményesen vettek részt az Irinyi-, a Hevesy-
versenyen, valamint a Curie-emlékversenyen. Dr. Tóth Zoltán 
tehetséggondozó munkájáért többször is kitüntetésben részesült.  
 

 
 
1992-ben középiskolai kémiatanári diplomát szerzett, azóta az egyetem 
gyakorlógimnáziumában is tanít. Egyetemi doktorátust 1979-ben, a kémia 
tudományok kandidátusa címet 1991-ben nyerte el. Kutatómunkája 
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mellett mindig is figyelmet fordított a kémiaoktatás fejlesztésére, 
korszerűsítésére, s e tárgyban számos publikációja jelent meg: közel 
másfélszáz oktatással kapcsolatos közlemény nemzetközi és hazai 
folyóiratokban, csaknem húsz oktatási segédanyag összeállítása.  
Dr. Tóth Zoltán számos kutatási témában alkotott újat és 
figyelemreméltót. Elméleteiről, felvetéseiről és kutatási eredményeiről 
több hazai és nemzetközi konferencián is beszámolt. Szerkesztőbizottsági 
tagja a Kémia tanítása és a Középiskolai kémiai lapok elnevezésű 
kiadványoknak, valamint a Journal of Science Education, a Chemistry 
Education: Research and Practice folyóiratoknak. Több oktatással 
kapcsolatos konferencia szervezésében vett részt, a Magyar Tudományos 
Akadémia Debreceni Területi Bizottsága Kémia Oktatása 
Munkabizottságának elnöke, tag a Magyar Kémikusok Egyesülete 
Kémiatanári Szakosztályának vezetőségében. Ez évtől képviseli 
Magyarországot, a magyar kémiaoktatást az EuCheMS Kémiaoktatási 
Divízióban.  
 
Ez úton is szeretettel gratulálnak a kitüntetett kollegáknak a 
szerkesztő bizottság tagjai. 
 
 




