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BEMUTATKOZÁS: - 1998-ban kapta meg a József Attika Tudományegyetemen matematika-

kémia szakos tanári diplomáját.  
- Tanári pályáját a Kecskeméti Református Gimnáziumban kezdte, melynek 

azóta is tanára, jelenleg igazgatóhelyettese. A gimnáziumban kezdettől 
fogva matematikát és kémiát oktat, célja, hogy diákjaival a tantárgy 
szépségét, szerethetőségét, a teremtett világ értékeit és érdekességeit 
ismertesse meg. 

- Kémiából rendszeresen versenyfelkészítést végez. Tanítványai szép 
sikereket értek el különböző kémiaversenyeken, rendszeresen 
szerepelnek az országos döntőkben. Az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen számos tanítványa jutott második fordulóba, 
közülük többen döntőbe. Ebben a tanévben az ő tanítványa képviselhette 
Magyarországot a 2020. évi Mengyelejev Kémiai Diákolimpián valamint a 
Nemzetközi Kémiai Diákolimpián.  

- 2005 óta tagja az Irinyi János középiskolai kémiaverseny országos döntő 
versenybizottságának, Bács-Kiskun megyében közel 10 évig szervezte s 
bonyolította le ennek a versenynek megyei fordulóját. Az 50. jubileumi 
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyen előadást tartott a 
verseny történetéről, hiszen maga is versenyzőként kezdte, 
szakdolgozatát is ebből a témából írta, s mióta tanít, minden évben 
eljuthat tanítványaival az országos döntőre. 2019 júniusában, a Magyar 
Kémikusok Lapjában megjelent az Irinyi kémiaverseny első ötven évét 
összefoglaló cikk, melynek társszerzője. Ez a mű egy igen alapos, s 
egyben hiánypótló tanulmány. 

Tanításával egy időben indult el a Református Iskolák Országos 
Kémiaversenye, ahova mindig büszkén viszi a gimnázium tanulóit. Eleinte, 



mint lelkes felkészítő tanár volt jelen, később már a feladatsorok 
összeállítójaként, javításvezetőként is számíthattak rá a szervezők.  
- A kétszintű érettségi vizsgarendszer bevezetésével azonnal 

bekapcsolódott a javító- és kérdező tanári munkába az emelt szintű 
kémia érettségin. Jelenleg Bács-Kiskun megye északi részén a 
javításvezető feladatokat is ellátja, amit munkájának egyik legnagyobb 
elismeréseként él meg. 

- 2013-ban a kerettantervi szabályozás átalakulásával a Református 
Pedagógiai Intézet felkérésére részt vett kémia tantárgyból a helyi 
tantervek kidolgozásában, majd az ezeket ismertető továbbképzésen a 
kémia tantárgyra vonatkozó szekciót vezette. 

A folyamatos szakmai fejlődésen túl büszke arra, hogy megannyi orvos, 
vegyész, biológus köszönte meg neki azt a biztos tudást, amivel 
eligazodhatott az egyetemi évek alatt, s válhatott kiemelkedő szakemberré a 
tudomány egy-egy területén. De ezeken túl még többet jelent számára, hogy 
azok a diákok is, akik bár nem kémiából tanultak tovább, szívesen 
emlékeznek vissza a tanórái hangulatára, s a kémiát nem "mumusként” 
látják, hanem mint a mindennapokban is hasznos tudást.  
Alázattal fordul tantárgyaihoz, s legnagyobb tisztelettel a tanulók felé, hiszen 
sokszor kap tőlük egy-egy jó ötletet, melyet a későbbiek során fel tud 
használni a tanításban. Mindig törekszik arra, hogy megszerettesse 
tantárgyát azokkal a tanulókkal is, akik csak alapórán tanulják a kémiát, így 
nagyon sok tanítványának ez a tárgy lesz a felvételi pontszámításnál a 
természettudományos tantárgy. 
Képviseli, hogy egy tanuló mindig több a jegyei által mutatott átlagnál, s 
törekszik arra, hogy a diákok felismerhessék a bennük lakó értékeket és 
kibontakoztathassák azokat. Nem megy el a lemaradó diákok mellett, 
felkarolja őket, hiszen az igazi siker nem egy-egy tehetséges gyermekkel a 
kiemelkedő eredmény elérése - még ha ez csillog is igazán -, hanem minden 
tanítványának eljuttatása a sikeres érettségi vizsgáig, melynek segítségével 
elérhetik álmaikat. 
Mindezek mellett legfontosabb célja a nevelés: személyes életével, 
példamutatásával erre törekszik. Szeretné, ha diákjai örömüket lelnék a 
munkájukban és a társadalom számára is értékes, megbecsült, másokat 
tisztelő keresztyén emberré válnának. 

 


