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Átadták a Rátz Tanár Úr Életmûdíjakat
2012. november 21-én a Magyar Tudományos Akadémián 12. alkalommal adták
át a Rátz Tanár Úr Életmûdíjakat. Az Ericsson, a Graphisoft és a Richter Gedeon
Nyrt. által létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért
2001 óta ítéli oda a Rátz Tanár Úr Életmûdíjat, amely mára a hazai
természettudományos oktatás, és egyben a közoktatás egyik legrangosabb
elismerése lett.
A díjat évente két-két, a közoktatás 5-12. évfolyamán biológiát, matematikát,
fizikát és kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárnak ítélik oda, akik kimagasló
szerepet töltenek be tárgyuk népszerûsítésében és a fiatal tehetségek
gondozásában. A három vállalat ezzel a díjjal járul hozzá a magyarországi
természettudományos oktatásban végzett tanári munka rangjának, erkölcsi és
anyagi megbecsülésének növeléséhez.
„Hogy ne csak a világhírû tudósok, hanem tanáraik nevét is ismerjük...” – így
szól a Rátz Tanár Úr Életmûdíj mottója. Mikor világhírû, magyar származású
tudósainkkal büszkélkedünk, kevés szó esik tanáraikról. Rátz tanár úr a legendás
Fasori Gimnázium tanára volt, és többek között Neumann Jánost és Wigner Jenõt
is tanította. Az alapítvány az õ nevét választotta, hogy adózzon nagy múltú és
kiváló oktatási kultúránk elõtt, és méltányolja azon pedagógusainkat, akik ma is
áldozatos szakmai munkájukkal és kiemelkedõ eredménnyel képzik a jövõ
tehetségeit.
2012 díjazottjai
Dr. Kovács László (fizika) – Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium
Õsz György (fizika) – Ács, Jókai Mór Általános Iskola
Pogáts Ferenc (matematika) – Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és
Gimnázium
Róka Sándor (matematika) –Nyíregyházi Fõiskola
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Dr. Harka Ákos (biológia) – Tiszafüred, Kossuth Lajos Gimnázium
Dr. Borhidi Attiláné (biológia) – Budapest, ELTE Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium és Kollégium
Dr. Forgács József (kémia) – Debrecen, Vegyipari Szakközépiskola
Prókai Szilveszter (kémia) – Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
A díjazott kémiatanárok rövid életrajza
Dr. Forgács József 1962 júniusában végzett okleveles vegyészként a Kossuth
Lajos Tudományegyetemen. 1978 júniusában elvégezte a pedagógia szakot,
majd 1984-ben doktori fokozatot szerzett. Egykori iskolájában, a debreceni
Vegyipari Szakközépiskolában kezdte meg tanári pályáját, ahol egészen
nyugdíjba vonulásáig az intézmény egyik legkiemelkedõbb pedagógusaként
tevékenykedett.
Egész életét a tanítás, a tehetséges diákok oktatása, nevelése töltötte ki, amely a
kiváló versenyeredményekben is megmutatkozott. Egykori tanítványai közül ma
többen akadémikusok, vállalatvezetõk, illetve a vegyipar meghatározó dolgozói.
Tanári munkáját mindig magas szintû szakmai felkészültség és pedagógiai
tudatosság jellemezte. A vegyipar fejlõdését folyamatosan követte, és a
gyakorlati oktatás vezetõjeként ehhez igazította az iskola laboratóriumainak
fejlesztését. Munkájának köszönhetõen az iskola laboratóriumi felszereltsége
kiváló volt.
Az iskola megbízott igazgatójaként is tevékenykedett, mely munkája során
precizitását, emberségét kollégái is érzékelhették. Dr. Forgács József azon
pedagógusok közé tartozik, akit munkaszeretete, pontossága, segítõkészsége és
kiváló pedagógiai érzéke miatt nemcsak tanítványai, hanem kollégái is
tisztelnek, szeretnek.
Szakmai munkásságához tartozik tantervek, vizsgáztatási követelményrendszerek tananyagtartalmainak kidolgozása, felvételi, verseny- és képesítõ
feladatsorok készítése, illetve szakértõi és vizsgaelnöki feladatok ellátása is.
Prókai Szilveszter 35 éve kezdte pályafutását Makón a Juhász Gyula
Szakközépiskolában. 1978-tól Szegeden a Fodor József Szakközépiskolában
tanított, majd 1989-ben kezdett a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnáziumban tanítani. Döntõ szerepet játszott a Radnótiban az országosan
egyedülálló biokémia tagozat kémia tantervének kialakításában. Vezetésével
több mint 10 éve olyan kémia munkaközösség dolgozik, amely az ország egyik
legeredményesebb kémiai tehetséggondozó programját mûködteti. Döntõ
szerepe van abban, hogy a kémia iránt érdeklõdõ diákok mindegyike megtalálja a

68

Naprakész

maga számára a legmegfelelõbb formát tehetségének kibontakoztatásában.
Minden évben heti 8-10 szakköri órát tart, diákjai több mint egy évtizede
egyetlen évben sem hiányoztak az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny és az
OKTV döntõjébõl, valamint rendszeresen részt vesznek rangos nemzetközi
versenyeken is. Prókai tanár úr jelentõs szerepet játszott az új típusú érettségi
lebonyolításában és a vizsgarendszer meghonosításában az érettségi mindkét
szintjén. Tagja a tételkészítõ bizottságnak, és gyakran a feladatsor ellenõrzési
feladatait is õ végzi.
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Bayer: Tudomány egy jobb életért
A Bayer a világ szinte minden táján ismert nemzetközi nagyvállalat. Az
emberiség életét leginkább meghatározó területeken – mint például az
egészségvédelem, a növényvédelem, vagy a polimer alapú ipari anyagok –
folytat sikeres kutatásokat.
A Bayer egészségügyi üzletágának központja
Németországban, Leverkusenben található. Az
itt dolgozó kollégák olyan új termékek után
kutatnak, amelyek különbözõ betegségek
megelõzésére, felismerésére vagy kezelésére
alkalmasak.

A Bayer növényvédelmi ágazatának központja
szintén Németországban, Monheimben található.
Ez a terület napjainkban világelsõ a növényvédelem, a kártevõirtás, a növény- és vetõmagnemesítés kutatása terén.
A Bayer anyagtudományi ága, a világ vezetõ
polimer alapú ipari alapanyagok gyártóinak
egyike. A polikarbonát és poliuretán
alapanyagok kutatása, fejlesztése mellett, új
megoldásokat kínál a festékek, lakkok, vagy
ragasztók területén is. Termékeinek legnagyobb
felhasználói az autóipar, az építõipar, az
elektronika, a sport és szabadidõs termékek
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gyártói, de ide sorolhatók a csomagolóipar és az egészségügyi berendezések
fejlesztõi is.
Világszerte elismert, nemzetközi vállalat lévén a Bayer tisztában van társadalmi
felelõsségével is. Klímavédelmi beruházásai mellett a világon több mint
háromszáz szociális jellegû projektet támogat. A Bayer vállalati filozófiájának és
stratégiájának alapja a fenntartható fejlõdésre való törekvés.
A Bayer vállalat értékeit, küldetését egy mondatban a következõképp
foglalhatjuk össze:

„Tudomány egy jobb életért”

