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Jelentés a 2012. évi Beke Manó emlékdíjak odaítéléséről

A 2012. évi Beke Manó Emlékdíj bizottság, körültekintő mérlegelés után az alábbi határozatot hozta:

A Beke Manó díj második fokozatában részesül Csatár Katalin 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kitüntetéssel szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát, majd az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában kezdett el tanítani, ahol azóta is dolgozik. Tudását, emberségét és korrekt ítéleteit kollégái is elismerik és elfogadják, ezért bizalmukat élvezve 1979-2003 között a 12 tagú matematika munkaközösség vezetője volt. Szakmai munkáját az igényesség, a pontosság és a sokszínűség jellemzi. A matematikát úgy tudja oktatni, hogy az a gyerekeknek élményt nyújtson, a kevésbé tehetségesek figyelmét is felkeltse. 
Kiváló diákokat nevelt, akik a tanulmányi versenyeken szép eredményeket értek el, többek között az OKTV-n az Arany Dániel, a Kalmár László és a Zrínyi Ilona versenyeken, s a felvételi vizsgákon kivétel nélkül sikeresen szerepeltek. 
A Radnóti Miklós Gyakorlóiskola tehetségnevelést biztosító matematika tantervének egyik kidolgozója. Több tankönyvcsalád szerzője és szerkesztője, kollégáival és tanítványaival együtt írták meg a nyolc évfolyamos gimnázium tankönyveit, kidolgozták a Suli Nova kiadásában megjelent középiskolai tankönyveket. Jelenleg az Apáczai Kiadó által gondozott gimnáziumi tankönyvcsalád utolsó kötetén dolgoznak. 
Éveken keresztül oktatóként dolgozott a felsőoktatásban magyar és angol nyelven. Szakmai tanácskozásoknak, konferenciáknak, tanári ankétoknak meghatározó személyisége. 
Tankönyv- és tantervíróként országosan ismert szakmai körökben, továbbképzéseket is tart. Publikációival a matematika népszerűsítését szolgálja.
Érettségi elnökként, majd később közoktatási szakértőként sok iskola munkájának részese. A tanulmányi versenyek versenybizottságában az országos feladatokból is kiveszi részét. Munkássága komoly hatással van a magyar matematikaoktatás módszertanára. Sok tanítványa lett matematikatanár. 
2002-ben Graphisoft és 2007-ben Ericsson díjjal is jutalmazták.


A Beke Manó díj második fokozatában részesül dr. Kiss Géza
Pályafutását a Kunhegyesi Gimnázium és Híradástechnikai Szakközépiskolában kezdte, a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában folytatta, ahol igazgatóként is tevékenykedett. 2003-tól az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium tanára volt. Jelenleg a Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára, ahol különböző versenyek szervezésével motiválja a tanulókat.

Rendszeresen képzi magát, Phd fokozatát a Debreceni Egyetemen szerezte. Tanárként részt vesz a Matematika Tanítása folyóirat feladatmegoldó rovatának versenyében.  Hosszú időn át vett részt a Matematika OKTV III. bizottságának munkájában, érdekes feladatjavaslatai rendszeresen kitűzésre kerültek. Több előadást tartott a matematika tanárok Rátz László Vándorgyűlésén. Rendszeres előadója a Rév-Komáromban rendezett Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozónak, a Nagykanizsán kétévente megrendezett konferenciának,  és a zalai nyári táborokon foglalkozásokat vezet. Az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó iskolában is tanít.
2007-től a KöMaL felügyelőbizottságának, majd később szerkesztőbizottságának tagja. 
Diákjainak eredményei kimagaslóak és nem egyetlen iskolához köthetőek; rendszeresen szerepelnek az Arany Dániel és az OKTV díjazottjai illetve első 10 helyezettje között. 

Több tudományos publikációja jelent meg angolul és magyarul a Frobeniusz problémáról. 2011-től a Magyar Matematikai Tehetségsegítő Tanács elnöke. 

1992-ben Kiváló Munkáért díjjal, 2006-ban Graphisoft díjjal jutalmazták munkásságáért.


A Beke Manó díj második fokozatában részesül Nagy Tibor 
Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett matematika − számítástechnika − technika szakos tanári diplomát, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végezte el a középiskolai számítástechnika tanári szakot is. A kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskolában kezdte el tanári pályáját, majd a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola informatika tanára lett. 2003-tól a Kecskeméti Református Általános Iskolában tanít matematikát.

Munkáját nagy odaadással, szakmai hozzáértéssel végzi. Évek óta a kecskeméti városi matematika szakkör vezetője. Tanítványai rendszeres résztvevői a Varga Tamás, Zrínyi Ilona, Kenguru, Bátaszéki matematika versenyeknek, ahol többször végeztek az első három hely valamelyikén. Több tanítványa eredményesen vett részt az Abacus matematikai lapok pontversenyén.

Már főiskolás korában bekapcsolódott az akkor induló Zrínyi Ilona Matematikaverseny szervezésébe. Az országos forduló szervezését segíti, 1993-tól a verseny feladatsorának egyik összeállítója. 1994-től a verseny után minden évben megjelenő feladatgyűjtemény szerzője és szerkesztője. A Gordiusz verseny megyei bizottság elnöke és szervezi az országos döntőt.  

2000-től a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány Kuratóriumának tagja. Kezdetektől aktívan részt vesz az Abacus matematikai lapok szerkesztésében. Az idei tanévtől a Varga Tamás Matematikaverseny szervezőbizottságának elnöke. Kezdeményezője és több kötet társszerzője volt a 2005-ben elindított Kecskeméti Matematikai Füzetek könyvsorozatnak.

Rendszeres látogatója a Rátz László vándorgyűlésnek, 2010-ben a kecskeméti Vándorgyűlés szervezésében komoly részt vállalt. A tanárok versenyében az általános iskolai kategória háromszoros győztese.

2007-ben Ericsson díjban részesült. 

A Beke Manó díj második fokozatában részesül Németh Julianna

1982 óta az Áldás Utcai Általános Iskola tanítója. Dinamikus, határozott egyénisége pozitívan hat az alsó tagozatos munkaközösség munkájára. Az iskolai pedagógiai munkában a tervezéstől a feladatok megvalósításáig minden szinten aktív résztvevő. Komoly hivatástudattal és szeretettel foglalkozik tanítványaival. 

2000-től a Tanítóképző Főiskola szakvezető tanára. Rendszeresen szervezi a csoport előtti tanítási és a 10 hetes gyakorlatokat. A főiskola felkérésére 3. éve részt vesz a hallgatók államvizsgáztatásában.
2009-ben elnyerte a "kiváló szakvezető" elismerést.
A tehetséggondozásban és versenyeztetésben is aktív szerepet vállal, diákjai különböző tantárgyakhoz kapcsolódó versenyeken érnek el kiemelkedő eredményeket. Pl. vers- és prózamondó verseny, fővárosi mesemondó verseny, a Bolyai magyar és matematika csapatverseny területi fordulója, Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos fordulója.
2004 óta kerületi munkaközösség vezető. Egyéni ötletei, módszertani javaslatai felfrissítették a kerület szakmai életét. Nagyon jó kapcsolatot alakított ki a kerületi PSZK-val, akik minden évben elismerően nyilatkoznak munkájáról. Második éve a tehetség-tanács aktív tagja. 2007-ben az iskola javaslatára polgármesteri dicséretben részesült. 


A Beke Manó díj második fokozatában részesül Polcz Katalin 
1973-tól 1994-ig a Pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban (ma Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma), 1994-től 1997-ig az Apáczai Nevelési Központban, 1997-től a Janus Pannonius Gimnáziumban tanít matematikát.
39 éves pályafutását igényes és magas szakmai színvonal, lelkiismeretesség, precizitás, az új dolgok iránti fogékonyság jellemzi. Középiskolai tanárként sokat tett a tehetséges tanulók fejlesztéséért, versenyeztetéséért. Tagja volt annak a csoportnak, amely Magyarországon elindította és éveken keresztül szervezte a Gordiusz Matematika Versenyt. Nemcsak szervezőként, hanem feladatkitűzőként és lektorként is részt vett a munkában.
Kollégáival és tanítványaival jó a kapcsolata, segítőkész, ezért szakmai témában sokszor kérnek tőle tanácsot.
A matematika tagozatos osztály osztályfőnökeként komoly mentori munkát végzett. Nemcsak a tehetséges, de az átlagos képességű tanulókkal is képes megszerettetni tantárgyát.
Tanítványai rendszeresen szerepeltek a KöMaL feladatmegoldó versenyén, valamint országos és megyei matematika versenyeken sokszor az élmezőnyben végeztek. Kiemelkedő eredményeket értek el az Arany Dániel, a Gordiusz, a Kenguru, a Zrínyi Ilona országos, a Baranya-Tolna–Somogy területi, illetve a Fejér Lipót, és Zipernowsky megyei matematikaversenyeken. 
2000-ben Ericsson díjban részesült. 

A Beke Manó díj második fokozatában részesül Szabó Matúz Magdolna

Az Újvidéki Egyetem Természettudományi Matematikai Karán matematikus diplomát szerzett.
Pályafutását a Zentai Műszaki Középiskolában kezdte, a Szabadkai Matematikai és Nyelvi Gimnáziumban folytatta, végül a Szabadkai Szvetozár Márkovity Gimnáziumban tevékenykedett nyugdíjazásáig. Több diákja is eljutott az Országos Matematikaversenyre, s ott jó helyezést ért el.
Egyik alapítója és elnökségi tagja volt az Észak-bácskai Magyar Pedagógus Egyesületnek. Az egyesület keretein belül működő Cofman Judit Tehetségfejlesztő Központnak fő szervezője, amit 2011-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségponttá nyilvánított.
A kezdetektől egyik szervezője a szabadkai Nyári Akadémia néven ismertté vált tanítói és tanári továbbképzésnek.
A Nemzetközi Magyar Matematikaversenyek állandó résztvevője és délvidéki régióvezetője. 
Ösztönzően és kreatívan hatott a 2004-ben először megrendezett Fekete Mihály Emlékversenyre, amely a vajdasági magyar ajkú középiskolás tanulók válogatóversenye a NMMV-re. A versenynek azóta is szervezője.
Nyugdíjasként napjainkig a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanára. Több mint 20 éve rendszeres látogatója a Rátz László Vándorgyűlésnek, s azóta sok más fiatal és idősebb kollégát is ösztönzött a Vándorgyűlés látogatásának fontosságára.


A Beke Manó díj második fokozatában részesül Szamosfalvy Jánosné

1991-től a Herman Ottó Gimnázium tanára, 1995-től nyugdíjba vonulásáig pedig a gimnázium első számú vezetője volt. Vezetői munkájában a demokratikus, kollegiális stílust képviselte. 

Megyei szakfelügyelőként és szaktanácsadóként sok éven át segítette a középiskolák matematika tanárait. OKTV bizottsági tagként versenyek feladatlapjait állította össze, és javította a középdöntők és a döntők dolgozatait. Országos alkotó munkaközösség vezetőjeként NAT-kompatibilis matematika tantervet készített a középiskolák számára. 2004-ig szakértőként sok országos mérés mérőlapjainak elkészítésében és értékelésében vett részt. Háromfős bizottság tagjaként központi írásbeli feladatsorokat készített a nyolc évfolyamos gimnáziumba jelentkezők mérésére, 2005 és 2007 között ezek lektorálását végezte az OKÉV felkérésére.
A Miskolci Egyetem Matematika Tanszékének támogatásával tehetséges tanulók önképzőkörét vezette, felkészítette őket nemzetközi konferenciákra.

A Bolyai János Matematika Társulat megyei tagozatának alelnökeként Európai Matematika Kongresszusokat szervezett. Minőségbiztosítási szakértőként miskolci iskolákban koordinálta partnerközpontú működés kialakítását. A miskolci Szakértők Regionális Egyesületének alelnöke. A Borsodi tagozat Oktatási Bizottságának elnökeként Ifjúsági Matematikai Kongresszusokat szervez. A 2001. évi miskolci Rátz László Vándorgyűlés szervezésében komoly szerepet vállalt.  

