
• • Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium és Kollégium • Osgyániné Németh Márta 

Paulovits Ferenc • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gim-

názium, Budapest • • Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium és Kollégi-Szabó Judit 
um, Tamási • • Lovassy László Gimnázium, Veszprém • •  Szabó László Varga Zsolt 
Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium. 
       • 2016 
Borbényiné Molnár Hajnalka Kaposvári SZC • Eötvös Loránd Műszaki Szakközép-

iskolája, Szakiskolája és Kollégiuma • BKSZC • Schulek Frigyes Két Taní- Csák László 

tási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola, Budapest • • Kalo-.  Hajduné Dienes Szilvia 

csai Szent István Gimnázium • • Kisvárdai Bessenyei György  Dr. Jámbrik Katalin 

Gimnázium és Kollégium • • Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló  Keglevich Kristóf 

Általános Iskola és Gimnázium • • Váci Szakképzési Centrum Boron- M. Kovács Éva 

kay György Műszaki Szakközépiskolája és Gimnáziuma • • SZTE Gya- Matos Zoltán 

korló Gimnázium és Általános Iskola, Szeged • • Patrona  Richlik-Horváth Katalin 

Hungariae Katolikus Iskolaközpont, Budapest • • Csongrádi Batsányi  Szabó László 

János Gimn., Szakközépisk. és Koll. • • Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc Takács Imre  

       • 2017 
Kilián Balázsné Raics Katalin • Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollé-

giuma • • Budapesti Piarista Gimnázium • • Kiss Gergely Botond  Kovács Péter 

Budapest XIV. kerületi Szent István Gimnázium • • Hatvani  Maruzsiné Sevella Judit 
Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium • • Gyöngyösi Berze Mesterházy Dóra 

Nagy János Gimnázium • • Debreceni Ady Endre Gimnázium •  Orosz Norbert 
Osgyáni Zoltán • Aszódi Evangélikus Petőfi Gimnázium, Általános Iskola és Kollé-

gium • • ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium • Szakmány Csaba Tóthné 
Gulácsi Beáta Zagyi Péter • Szekszárdi Garay János Gimnázium • • Budapesti Né-

meth László Gimnázium. 
       • 2018
Argayné Magyar Bernadette • Karinthy Frigyes Gimnázium, Budapest • Berecz 
János • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium, Hódmezővá-.

sárhely • • Miskolci Herman Ottó Gimnázium • • Farkas István Kerényi Zoltán 

Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium, Gödöllő • • Székesfehérvári Teleki Lévayné Egyházi Piroska 

Blanka Gimnázium és Általános Iskola • • Miskolci Herman Pilzné Nagylaki Tünde 

Ottó Gimnázium • • Eötvös József Gimnázium, Budapest • Székely Péter Tóth Diána 

• Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimn. • • Tóth-Gál Zsuzsanna Napsugár 

Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium • • Győri Műsza-Vincze Miklós 

ki Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziuma. 
       • 2019 
Báder Anikó Gyuriss Gábor • Lovassy László Gimnázium • • Kürt Alapítványi Gim-

názium • • Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium Jeneiné Bicsák Krisztina 

• • Eötvös József Református Oktatási Központ • Kis Tamás Machnikné Széplaki 
Ilona Tünde Mátrai Magdolna • Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium • • Bu-

dapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium • • Ciszterci Szent István Moharos Sándor 

Gimnázium, Székesfehérvár • • Eötvös József Gimnázium és Kollé-Szeidemann Ákos 

gium • • Toldy Ferenc Gimnázium • • Kecskeméti Refor- Szarkowicz Judit Tóth Imre 

mátus Gimnázium • • Baár-Madas Református Gimnázium Vetlényi Dávid 

       • 2020 
Buday Endre • Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola • 

Drankovics József  Hotzi Tibor • Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium • • Tóth 

Árpád Gimnázium, Debrecen • • Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest • Kézér Ildikó 

Koscsó Imre Attila Kovács Tibor • Veres Pálné Gimnázium, Budapest • • Zrínyi 

Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg • • Ferences Gimnázium, Dr. Mészáros Lukács 

Szentendre • • Városmajori Gimnázium, Budapest • Pálfiné Kovács Erika Regele 
György Schulz János • ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest • • 

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged • • Számadóné Békéssy Szilvia 

Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest. 
       • 2021 
Borbásné Penke Judit Dlusztus Péter• Szent István Gimnázium, Budapest •  • Ja-

nus Pannonius Gimnázium, Pécs •  • Révai Miklós Gimnázium és Kollé-Juhász Zoltán
gium, Győr • • Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest XIII. • Lendvai Dorottya 

Moór István Dr. Nagy Piroska Mária • Piarista Gimnázium, Budapest • • Fazekas 

Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest • Richlik-Horváth 
Katalin Sinyiné Kővári Görgyi • Szilágyi Erzsébet Gimnázium, Budapest • • Faze-

kas Mihály Gimnázium, Debrecen • • ELTE Trefort Ágoston Gyakor-Szakmány Csaba 

ló Gimnázium • • Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, SzegedTigyi István 

       • 2009 
Bán Sándor Farkas László• Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged •  • Vajda 

János Gimnázium, Keszthely •  • Szent Margit Gimnázium, Budapest • Gambár Katalin
Minda Mihály Nagy • Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác • 

Tibor Öveges Ferenc  • Varga Katalin Gimnázium, Szolnok • • Lovassy László Gimná-

zium, Veszprém • • Szent István Gimnázium, BudapestSzalayné Tahy Zsuzsanna 

       • 2010 
Csizmazia Imre  Erdősné Németh Ágnes • Lovassy László Gimn., Veszprém • • 

Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközép-iskola, Nagykanizsa • Juhász 
Andrea Lévayné Egyházi • Arany János Általános Iskola és Gimnázium, Budapest • 

Piroska Madarász Péter • Teleki Blanka Gimn. és Általános Iskola, Székesfehérvár • • 

Herman Ottó Gimnázium, Miskolc • • Boronkay György Mindáné Kolostori Nóra 

Műszaki Középiskola és Gimnázium, Vác • • Dobó Ist-Prokainé Hajnal Zsuzsanna 

ván Gimnázium, Eger • • Leőwey Klára Gimn., Pécs • Simon Péter Szakács Erzsébet 
• Szentendrei Református Gimnázium, Szentendre • • ELTE Apáczai Cse-Székely Péter 

re János Gyakorló Gimnáziuma, Budapest • • Bánki Donát Műszaki Közép-Zsigó Zsolt 
iskola és Kollégium, Nyíregyháza 

       • 2011 
Bozsányi Krisztina Feketéné Tóth Márta • Veres Pálné Gimnázium, Budapest • • 

Ady Endre Gimnázium, Budapest • • Lovassy László Gimnázium, Katanics Sándorné 

Veszprém • • Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium • Leitner Lászlóné 

Nagy Tibor • Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry  Kollégium, Hódme-

zővásárhely • • József Attila Gimnázium, Makó • •  Rójáné Oláh Erika Tófalusi Péter 

Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma • • Vörösmarty Mi-Versits Lívia 

hály Gimnázium, Érd 

       • 2012 
Hegedűs Csaba Baranyai Klára • Balassi Bálint Gimnázium, Balassagyarmat • • 

Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest • • Bethlen Gábor Református Berecz János 

Gimnázium, Hódmezővásárhely • • Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Wiandt Péter 

Gimnázium és Kollégium, Bonyhád • • Fazekas Mihály Fővárosi Gyakor-Orosz Gyula 

ló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest • • Herman Ottó Gimná-   Dezsőfi György 

zium, Miskolc • • Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola, Kottra Richárd 

Győr • • Kossuth Lajos Gimnázium, Cegléd • • Volter Etelka Beregszászi Zoltán 
Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola, Budapest •  
Kertai Helga • Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola, Budapest 

       • 2013
Bíró István Gilicze Tamás • Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc • • Batsányi János 
Gimnázium és Szakközépiskola a Csongrádi Oktatási Központ Tagintézménye, Csongrád • 
Kiss Gergely Botond dr. Koncz Gábor • Piarista Gimnázium, Budapest • • Besse-

nyei György Gimnázium és Kollégium, Kisvárda • • Földes Kovács Attila Andrásné 

Ferenc Gimnázium, Miskolc • • Debreceni Egyetem Kossuth dr. Krakomperger Zsolt 
Lajos Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen • • NYME Bolyai János Gya-Szilágyi Balázs 

korló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely • • Németh László  Szittyai István 

Gimnázium és Általános Iskola, Hódmezővásárhely • • Petrik Lajos Két Tóth Edina 

Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, Budapest •  

Veizer Valéria • Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolá- 

ja és Kollégiuma, Aszód 

       • 2014 
Gulyás Erzsébet Győry Ákos • Eötvös József Gimnázium, Budapest • • Földes 

Ferenc Gimnázium, Miskolc • • Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest • Izsa Éva 

Rakamazi Richárd • Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollé-

gium, Budapest • • Piarista Gimnázium, Budapest • • Székely Zoltán Szilos Attila 

Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa • • Szent István Gim-Thuránszky Rudolf 

názium, Kalocsa • • Ward Mária Általános Iskola és Tiszáné dr. Kósa Eszter Imola 

Gimnázium, Budapest • • Bessenyei György Gimn. és Kollégium, Kisvárda Tóth Szilvia 

• • Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Tóthné Brassói Hilda 

Kollégium, Vác • • Kispesti Deák Ferenc Gimnázium, Tugyiné Czinkotai Krisztina 

Budapest • • Bornemissza Péter Gimnázium, Budapest Varga Eszter 

       • 2015
Csötönyi Nóra • Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium • 

Drávucz Anita Gécziné Pila Erika • Verseghy Ferenc Gimn., Szolnok • • Petőfi Sán-

dor Gimn., Gépészeti Szakközépiskola és Koll., Aszód • • Keleti Károly Lugosi Attila 

Közgazd. Szakközépiskola, Budapest •  • Veres Pálné Gimn., Budapest       Major Balázs

Az érme Az érme 
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dőlése 10 fokos.dőlése 10 fokos.

Az érme tartó része CNC marással készült.Az érme tartó része CNC marással készült.
Az érme tervezője: Cosovan TamásAz érme tervezője: Cosovan Tamás
Az érme tervezését és elkészítését Az érme tervezését és elkészítését 

Zettwitz Sándor, Zettwitz Sándor, 
a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója 
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Pollák Eszter néven született 1899. március 8-án, Kecskeméten. Szülei a 
zentai származású Pollák Mór lisztkereskedő és a nagykőrösi Szántó (Schäfer) 
Sarolta voltak. A család 1900-ban változtatta a nevét Pécsire. Eszter lánytestvérei 
közül Vilma és Margit orvosok lettek, Berta középiskolai tanárnő, Róza maradt ott-
hon. Bátyja, Illés 1913-ban szerzett mérnöki oklevelet a Műegyetemen. Eszter okos 
kislány volt. Emlékei szerint öthat éves lehetett, amikor egyszer édesapja almával 
és körtével behelyettesítve magyarázta el neki a kétismeretlenes egyenlet lényegét, 
így meg tudta oldani a matematikai feladatot, míg jóval idősebb nővére nem. 
Iskolás éveiből is jó emlékei voltak. Ezek egyike a tudásába vetett hitét példázza. 
Amikor a Váci utcai gimnáziumba került, mint új növendéktől, az első geometria 
órán valamit kérdezett a tanár, amire a többiek nem tudtak felelni. Eszter tisztában 
volt a kérdéssel, de néhány pillanatig habozott félénksége miatt és mert nem sze-
rette, ha a figyelem felé irányult. Végül mégis válaszolt, és ahogy fogalmazott: attól 
kezdve nyert ügye volt. Nagyon jó tanuló volt, a gimnázium négy évét három alatt 
végezte el, majd színjeles érettségi vizsgát tett. 

Még nem volt 18 éves, amikor 1915-ben Berlinbe került technikai főisko-
lára. Távol a családjától (édesapja ekkor már nem élt), egyetlen lányként az építő-
mérnökök között, mivel ekkor a Műegyetemre még nem vettek fel nőket. A tanulás itt 
sem okozott számára nehézséget, amint visszaemlékezett rá: a tanárok sokat és na-
gyon kedvesen foglalkoztak összes tanítványaikkal. Négy magyar lánnyal lakott 
együtt, akikkel vidám társaságot alkottak, nem csoda, hogy berlini diákéveit élete 
legderűsebb, legszebb éveiként tartotta számon. 

1918 decemberétől lehetővé vált a budapesti Műegyetemre is beiratkoznia, 
azon nal hazajött. Az 1918/19. tanév tavaszi szemeszterét már a itthon folytatta, 
utolsó vizsgáit is itt tette le. Így lett ő az első lány, aki diplomát kapott a Műegyete-
men. A születése napján, 1920. március 8-án állították ki számára a mérnöki (ma 
építőmérnöki) oklevelet. 

Első munkahelye a budapesti Guth és Gergely mérnökiroda volt, ahol né-
hány év múlva vezető tervező lett. Időközben megismerkedett Fischer József építő-
művésszel, akivel 1922. december 3-án kötöttek házasságot. Két fiuk született 
(György és János, akik mindketten építészmérnökök lettek). Ebben az időben ké-
szült munkái között szerepelt a margitszigeti Hajós Alfréd Uszoda csuklós vasbe-
tonívei vagy a bánhidai erőműi tavi turbina alapozása. A margitszigeti volt Ma-
gyarország első és Európa akkor legnagyobb fedett uszodája, amelyben a me-
dence fedését öt darab, 31 méter fesztávú vasbetontartó biztosítja, a belmagasság 
14 méter. Az épület tervezője, Hajós Alfréd - szintén a Műegyetemen végzett építész-
mérnök - Magyarország első olimpiai bajnoka volt. 

Eszter 1930-ban saját mérnökirodát alapított, amelyet férjével közösen 
1948-ig tartottak fenn, ezalatt jelentős úszó vasbetonlemezes és toronyalapozáso-
kat, valamint a szokásosnál magasabb acélvázszerkezeteket alkotott, statikusként a 
korszak számos kitűnő építészével együttműködve. Eredeti szerkezeti megoldáso-
kat tartalmazó tervei közé tartozik többek között a Budapest első acélszerkezetű 
magasházaként épült Fiumei úti baleseti kórház, a Kútvölgyi úti kórház és több 
modern villa szerkezeti terve. 

Részt vett a CIAM (Congres Internationaux d'Architecture Moderne) ma-
gyar csoportjának munkájában, csaknem minden tagjának statikusa volt, többek 
között Molnár Farkas és Fischer József épületeit ő konstruálta. 

A második világháború alatt sokaknak segítettek szociáldemokrata politi-
kusként is tevékenykedő férjével. A háború után a főváros bombasérült épületeinek 
felülvizsgálatát végezte (több mint 100 bérházat járt végig), valamint ő irányította 
a Nemzeti Színház (volt Népszínház) megroppant tetőzetének megerősítő munkáit 
is. Munkája elismeréseként emlékplakettel jutalmazták meg. 1949-től a Kohó- és 
Gépipari Minisztérium Tervező Irodájának munkatársa, majd statikus főmérnöke 
volt. Ekkor tervezte többek között a MÁVAG kovácsoló műhelyét (a folyamatos mű-
ködést lehetővé téve különleges alapozást tervezett az üzemben lévő elavult fa-
szerkezetes csarnok köré és fölé, azután kerülhetett sor a régi részek elbontására). 
Több kisebb szakcikket írt, a legjelentősebb "A párizsi technikai kongresszus tanul-
ságai" (Tér és Forma, 1947). 

Pécsi Eszter 1957-ben Bécsbe távozott. Itt a Krapfenbauer építészirodában 
dolgozva ő készítette a statikai terveket az első belvárosi többemeletes parkoló-
házhoz a bécsi Opera mellett. 1958-ban a 10 éve már ott élő egyik fiát követve New 
Yorkba költözött, ahol közel 60 évesen karrierje töretlenül ívelt. Előbb a Farkas & 
Barron mérnökirodában volt statikus, majd Breuer Marcellel, a világhírű magyar 
építész-formatervezővel, a Bauhaus mesterével is dolgozott. Később a Skidmore, 
Owings and Merrill, az egyik legrangosabb amerikai építészeti iroda munkatársa 
lett. Ő készítette a város akkor legmagasabb vasbetonvázas építményének, a Hotel 
Americananak, valamint a Columbia Egyetem két toronyházának statikai terveit. 
1965-ben elnyerte "Az év legjobb statikusa" címet a különleges alapozási mód-
szerért, amit a Hudson folyó partján épülő toronyházak építéséhez fejlesztett ki. 

Férje, aki 1956-ban Nagy Imre egyik minisztere volt, 1958-ban politikai 
okokból állását vesztette, 1964-ben követte őt az Amerika Egyesült Államokba. Ő 
ápolta, amikor Pécsi Eszter 1970-ben súlyos agyvérzés miatt megbénult. 1975. 
május 4-én New Yorkban hunyt el, hamvait hazahozták és a Farkasréti temetőben 
helyezték örök nyugalomra. Kecskeméti szülőházán 2000-ben, budapesti Szent 
István parki házuk falán pedig 2001ben helyeztek el emléktáblát. A Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2020. március 8-án, az első nő számá-
ra kiadott mérnöki oklevél 100. évfordulóján termet neveztek el róla.

A BME mellett működő Pro Progressio alapítvány tevékenységének közép-A BME mellett működő Pro Progressio alapítvány tevékenységének közép-
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A Pro Progressio alapítvány 2009 óta hirdet pályázatot középiskolai tanárok 

részére a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására és 

népszerűsítésére, valamint az ezt oktató pedagógusok elismerésére. 

Az alapítvány 2009-2021 között több mint 130 pedagógust részesített Pro 

Progressio ösztöndíjban, illetve támogatásban. 

A minden év tavaszán meghirdetett pályázat azoknak a matematika-, fizika-, 

biológia-, kémia-, informatika szakos tanároknak az elismerését teszi lehetővé, 

akik közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények 

szervezésében, tanítványaik közül többen tettek emelt szintű érettségit, sikerrel 

szerepeltek középiskolai tanulmányi versenyeken, és van, vagy volt olyan diákjuk, 

akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen foly-

tatják (folytatták) tanulmányaikat. 

Az elismerésben részesülő pedagógusok aktív tananyagfejlesztők, közös-

ségépítők , új ismeretek és módszerek fejlesztői és terjesztői. 

Sajnos a tanulmányaikat a felsőoktatásban megkezdő diákoknak még a ne-

gyede sem választja a műszaki-és a természettudományi szakokat, és ezen belül 

különösen alacsony a nők száma.  Nagyobb arányú részvételük elengedhetetlen ha-

zánk gazdasági versenyképességének fokozásában. 

2022 szeptemberében az Pro Progressio alapítvány kuratóriuma úgy dön-

tött, hogy a középiskolai tanároknak adandó díjat Pécsi Eszterről, az első magyar 

mérnöknőről nevezi el. 

Az új középiskolai tanári díj neve ösztönözni és bátorítani kívánja a közép-

iskolás lányokat a mérnöki pálya választására példaképül állítva számukra az első 

magyar mérnöknőt, illetve kifejezi az egyetem elkötelezettségét a pedagógusok 

munkájának megbecsülésére. Azt is hangsúlyozza, hogy a tudományos munkában 

és kutatásban ugyanolyan karrierlehetőségek állnak mint a nők, mint a férfiak előtt.

C S A N Á D Y   G Á B O R N É
A budapesti Baár-Madas Református Gimnázium matematikatanára. 
Az iskola matematika tagozatos csoportjainak tanítja a tantárgyát, hatékony mun-

kájának köszönhetően a diákok sikeresen teljesítik azokat az érettségifelvételi követelmé-
nyeket, amelyek a szakirányú egyetemi továbbtanuláshoz szükségesek. Elkötelezett a szín-
vonalas matematikaoktatás megvalósításáért, különös figyelmet fordít a tehetséges diákok 
tudásának fejlesztésére. A tehetséggondozást egy folyamatnak tekinti, a kiemelkedő tanu-
lókat a tanórákon kívül szakkörökön, versenyfelkészítőkön, egyéni konzultációkon fej-
leszti. Nemcsak a tehetséggondozásban jeleskedik, hanem eléri, hogy az alapóraszámban 
tanulók is általában jeles vagy jó eredményt érnek el a matematika érettségin. Pedagógiai 
módszereit folyamatosan fejleszti, új módszertani ismeretekkel teszi változatossá szakmai 
munkáját. Kiemelkedően eredményes versenyfelkészítő tevékenységéért többször kapott 
elismerést.

D O B O S   S Á N D O R  A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnázium matematikatanára, a munkaközösség vezetője, osztályfőnök.
Az alkotómunka a lételeme, színvonalas feladatgyűjtemények összeállításával se-

gíti a tehetséges gyerekek képzését, folyamatosan fejlesztett szakmai tudását kiemelkedő 
módszertani kultúrája és empatikus készsége következtében hatékonyan adja át tanít-
ványainak. Hazai és nemzetközi versenyek bizottsági elnöke, feladatírója, javító tanára. A 
hazai olimpiai csapat vezetője, a válogatóverseny szervezője. Rendszeresen tart tovább-
képzéseket hazai és külföldi pedagógusoknak. Szakköröket szervez, foglalkozásokat tart – 
külsős tanulóknak is. Fontos feladatnak tartja a fiatalabb korosztály matematika-szereteté-
nek megalapozását, a MAMUT-tábor viszszatérő tanára, előadója, rendszeresen részt vesz a 
Fazekas Családi Matekdélután programjain, ahol saját készítésű eszközöket is bemutat. A 
magyarangol matematikatábor és az olimpiai felkészítő tábor szervezője, egyik előadója. 
Sikerességét igazolja diákjainak számos, hazai és nemzetközi versenyeredménye. 

F Ü R J E S   J Á N O S  A Győri SZC Hild József Építőipari Technikumban tanít 
informatikát, történelmet, az intézmény rendszergazdája, osztályfőnök.
Magas szintű órai tevékenységén túl tanórán kívüli szakkörökön, és az általa alapí-

tott tehetséggondozó Műemlékkutató Diákkör keretében foglalkozik a diákokkal. Rend-
szergazdaként az építészeti oktatást lehetővé tevő számítógépes hálózat megtervezője, kivi-
telezője és működtetője. Jelentős szerepet tölt be az intézmény informatikai stratégiájának 
kidolgozásában, a fejlesztési prioritások meghatározásában. Kiválóan kapcsolja össze 
szakterületeit és hatékonyan támogatja vele az iskola építészeti oktatását. Az épületfel-
mérések iránt érdeklődőket sokrétű szakmai információval látja el, nemcsak a technikát 
mutatja be, hanem módszertani kérdésekre is kitér, lehetőséget biztosít a témákhoz kap-
csolódó közös publikációra is. A járványhelyzet miatti digitális oktatás elindulásakor né-
hány nap alatt megvalósított és elindított egy olyan felhő alapú tárhelyet és a hozzá tartozó 
informatikai struktúrát, ami  azóta is a szakmai oktatás alapját jelenti. Az intézmény a BME-
vel közösen kidolgozott Okleveles technikus képzést is folytat, a tanár úr itt is magasszintű 
alapozó, támogató, megvalósító tevékenységet végez.

H A J D A R A   B O T O N D  A budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium 
matematika- és orosz nyelv tanára, osztályfőnök.
A skóciai St. Andrews Egyetemen szerzett matematika és orosz nyelv és irodalom 

mesterszakos diploma után a Bristoli Egyetem Matematika tanárképzés szakán tanult to-
vább teljes ösztöndíjjal. Hazatérése után régi alma materében kezdett tanítani, munkáját 
nagy elhivatottsággal, kiemelkedő színvonalon végzi. Legmagasabb óraszámban matema-
tikát tanít angol és magyar nyelven, két éve osztályfőnöki megbízást is kapott, 2021 óta 
orosz nyelvet is tanít. A tanulók körében nagy elismertségnek örvend, két év tanítás után el-
nyerte az Év Tanára címet a diákok szavazatai alapján. 

Az iskolai tanórákon kívül a közösségi életben is meghatározó szerepet vállal, aktí-
van részt vesz a munkaközössége életében, a kollégákkal közösen szervez versenyeket, 
kirándulásokat, vetélkedőket, iskolai rendezvényeket. Táborokban szervezőként és rende-
zőként is jelen van. Kiemelkedően sokat tesz a tehetséggondozás területén. Egyre népsze-
rűbb a szakköre és a tanulmányi versenyekre készülők is számíthatnak a segítségére. Olyan 
elkötelezett tanáregyéniség, aki szeretettel és nagy empátiával tanítja, neveli a rábízott 
diákokat, és ér el velük kiemelkedő eredményeket. 

J U H Á S Z   A T T I LA   A Miskolci Herman Ottó Gimnázium 
matematika-kémia-informatika szakos tanára, osztályfőnök.
A régió egyik meghatározó tanáregyénisége, szakmaiságával, gyerekközpontú okta-

tási stílusával vált ismertté. Következetes, szorgalmas, a kémia és a matematika iránti elkö-
telezettsége példaértékű. Szakmai felkészültsége, lebilincselő oktatási stílusa nagyon sok 
tehetséges tanulót magával ragad, minden lehetőséget kihasznál, hogy a tanulók a tehet-
séggondozó foglalkozásokon a tananyagon túlmutató ismereteket is elsajátítsanak. Szak-
tanári tevékenységének egyik alappilére a tehetséggondozás, amit már a nyolc évfolyamos 
képzés elejétől tudatosan tervez és következetesen építi fel egészen az érettségi vizsgáig. 
Szinte minden kémiai és matematika versenyen élvonalbeli eredményekkel büszkélkedhet, 
tanítványai kiemelkedően teljesítenek az emelt szintű érettségi vizsgán is. 

Iskolai tevékenységén túl is aktív és elismert, szerepet vállal érettségi felkészítő fog-
lalkozások szervezésében, részt vesz a kémia közép és emeltszintű érettségi feladatsorok 
lektorálásában, tantárgyi bizottságok munkájában. 

K A L Y D I   G Y Ö R G Y  A Győri SZC Baksa Kálmán 
Két Tanítási Nyelvű Gimnázium matematika-kémia szakos tanára.
Osztályfőnök, munkaközösség vezető, mestertanár. Szakmai munkáját alapos tu-

dással, felkészültséggel, a tanári pálya iránti elkötelezettséggel végzi. Következetes tanári 
munkájával, folyamatos kapcsolattartással a fiatal, kezdő tanárok munkáját is figyelemmel 
kíséri, nevelési-oktatási tapasztalatait megosztja mentoráltjaival.

Konferenciák előadója, saját, újdonságokat is tartalmazó tudománytörténeti köny-
vek kiadója, számos publikáció szerzője. Kitalálta, megszervezte és városszerte sikerre vitte 
először a Fizika Napját, majd ennek mintájára a Kémia Napot. Ezeken a napokon meghí-
vott és diák előadók, kísérletek, tanulók által készített ötletes plakátok, játékok hirdetik, 
hogy a természettudományok érdekesek. 

Ezek a rendezvények segítik a tanulók kutatómunkában való elmélyülését, fejlesztik 
a problémamegoldó gondolkodásukat, a kommunikációs készségüket, digitális kompeten-
ciájukat, valamint a tanulótanár kapcsolatok minőségi együttműködését. Szakmai felké-
szültsége, nyitottsága, innovatív szemlélete komoly hatással van a teljes iskolaközösségre. 

Dr.  K I R Á L Y   S Á N D O R   Az egri Neumann János Gimnázium, Technikum és 
Kollégium tanára, informatikát és közgazd. tantárgyakat oktat angol nyelven is. 
Kiemelkedő sikereket ér el a fiatal tehetségek felismerésében, a tanulmányi verse-

nyekre való felkészülés motiválásában, a tehetségek kibontakoztatásában és fejlesztésében. 
Tanítványai magas számban jutnak be az országos tanulmányi versenyek döntőibe, ahol 
igen eredményesen szerepelnek. 

Pedagógusi pályafutása alatt több tanítványa jutott ki a Nemzetközi Diákolimpiára. 
Rendkívüli népszerűségnek örvend mind tanulói, mind pedagógus körökben. Innovatív 
személyiség, aki szerepet vállal a pedagógiai programok folyamatos alakításában, az okta-
tás, képzés tartalmának és kínálatának fejlesztésében. Toleráns, rugalmas nevelési felfogá-
sa, gyakorlata igényessé, magabiztossá teszi tanítványait is. 

Középiskolai pedagógusi munkája mellett időt és energiát fordít a saját képzésére is, 
komoly tudományos munka eredményeként az egri Eötvös Károly Egyetem Információ-
technológiai Tanszékének tanszékvezetője, habilitált egyetemi docens. 

P É T E R   C S A B A
A Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium óraadó biológiatanára.
Pályáját, szakmáját aktívan gyakorló biológusként kezdte, hét éve tanít, jelenleg 

pedagógusi munkája mellett az SZTE Biológia Doktori Iskola hallgatója és a Szegedi 
Biológiai Kutatóintézet ügyvivő szakértője is. A gyakorló biológusként szerzett tudását ha-
tékonyan kamatoztatja a tanórákon, gondot fordít a tehetséggondozásra, a versenyekre való 
felkészülés közben nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a témákhoz kapcsolódó kémiai és 
fizikai alapokkal is tisztában legyenek a tanulók, ez elengedhetetlen a biológia összefüg-
géseinek és jelenségeinek megértéséhez. A diákok érdeklődésének fenntartásáért számos 
laborlátogatást szervez. Tanulmányi célból viszi a tanulóit egészségügyi intézményekbe, 
egyetemekre is. A tehetséges és érdeklődő diákoknak önként tart délutáni konzultációt on-
line és offline formában is. Tanári pályafutása alatt számos diákja ért el nívós tanulmányi 
versenyeken dobogós helyezést. A felkészítést és a diákok erőfeszítésének elismerését is 
fontosnak tartja, több tanulóját terjesztett fel neves ösztöndíjakra, amit sokan el is nyertek. 

T A S S Y   G E R G E L Y  A budapesti  Veres Péter Gimnázium 
matematika-informatika szakos tanára, osztályfőnök. 
Kutató matematikusként végzett, és tanári oklevelet is szerzett matematikából és in-

formatikából. Egyetemistaként is visszajárt tanítani, szakkört vezetni az alma materbe, ahol 
ma tanár. Kifogyhatatlan energiával, kreativitással tanítja mindkét tárgyát elképesztő ered-
ményekkel. Mint szaktanár, nemcsak a tehetséggel foglalkozik, tárgyaiból a gyengébbeket 
is motiválja, gyakran a művészet nyelvén. 

Tanulói nagy számban és sikerrel mérettetik meg magukat mindkét tantárgyból a 
legkülönbözőbb típusú egyéni és csapatversenyeken. Számos országos verseny szervezé-
sében, zsűrizésében, elbírálásban vesz részt, ezek kiadványait szerkeszti. 

Dolgozik az MTA közoktatással foglalkozó bizottságának, terjeszti, tanítja a Pósa 
Lajos féle felfedeztető matematikaoktatás módszerét. Nyári matematikatáborokat szervez 
az országos szinten bizonyítottan legtehetségesebb diákoknak. A matematikához és az in-
formatikához kapcsolódó tevékenységei mellett ismert a zenei világban is. 2011-ben Junior 
Príma díjat kapott az oktatás és köznevelés kategóriában. 

T Ó T H   M A R I A N 
A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium matematikatanára. 
A tanári diploma megszerzése óta dolgozik volt iskolájában, matematika tagozatos 

osztályokban tanít. Munka mellett bekapcsolódva a Debreceni Egyetem matematika szak-
módszertani doktori iskolájának tevékenységébe, rész vett egy rendkívül fontos projektben, 
melynek célja, hogy a módszertani kutatásokat közelebb hozza a mindennapi tanítási gya-
korlathoz. Emellett részt vett a Pósa táborok és a Matematikai Mulatságok Tábora szerve-
zésében is. Munka mellett igyekszik folyamatosan fejleszteni szaktárgyi tudását, bővíteni 
módszertani eszköztárát. Minden évben részt vesz a speciális matematika tagozaton tanító 
tanárok továbbképzésén és a Rátz László Vándorgyűlésen, ahol több alkalommal is tartott 
feladatmegoldó szemináriumokat. A Varga Tamás Matematikaverseny országos verseny-
bizottságának tagja, a Debreceni Egyetem Matematika Intézetében tematikus kurzusokat 
vezet. Része van a Hanoi Open Mathematics Competition magyar válogatójának megszer-
vezésében. Rendkívül sikeres tehetséggondozó, ezirányú munkáját több díjjal is elismer-
ték. Diákjai minden országos versenyen nagyon szép eredményeket érnek el, volt olyan 
tanulója, aki háromszor nyert aranyérmet matematikai diákolimpián. 

Z S I G Ó   Z S O L T  A Nyíregyházi SzC Bánki Donát Műszaki Technikum és 
Kollégium matematika-fizika-informatika szakos tanára, mestertanár. 
Különleges pedagógiai érzékű, innovatív, csapatot építeni tudó, nagy munkabírású 

pedagógus. Munkamódszere három alappilléren nyugszik: a személyre szabott tehetség-
gondozás, az általános iskolai mentorprogram, valamint a helyi cégekkel történő szoros 
együttműködéssel és közösségi terek igénybevételével a fiatalok vállalkozóvá válásának 
segítése. Pedagógiai tevékenységét a módszertani újítások jellemzik. 

Mindhárom tantárgya számára fejlesztett digitális tananyagot, projekteket. Rend-
szeres előadó, szakmai workshop vezető az iskolájában, a régióban, de a magyar küldöttség 
tagjaként a Science on Stage fesztiválon is képviselte hazánkat. Alapító tagja a Kutató 
Tanárok Országos Szövetségének, a Tehetségpártolók Baráti Körének, mentortanárként se-
gíti a Kutató Diákok Országos Szövetségének munkáját. 

Ezen szakmai szervezetek felkérésére webináriumokat, előadásokat tart rendsze-
resen. A szakképzés speciális helyzetéhez igazodó munkamódszerének is köszönhető, hogy 
intézménye az ifjúsági innováció és a műszaki fejlesztés egyik bázisa a keleti régióban.


