
Bonis Bona díjat kapott Fátrai Éva tanárnő 

 

 

1881. március 25-én született a magyar zeneszerző, Bartók Béla, ezért minden évben 

március 25-én ünneplik Európa szerte a tehetségek napját. Ez alkalomból került átadásra a 

„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző 

hazai és határon túli pedagógusok elismerése céljából. 

A díj elnevezése a "Bonis bona discere", vagyis „Jótól jót tanulni” latin közmondásból 

származik. Célja a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző hazai és határon túli 

pedagógusok elismerése, melynek keretén belül az idei évben 113 pedagógus, ebből a gálán 

63, további 50 tanár pedig az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny díjátadójának 

keretein belül kap kitüntetést. A 7 életmű díjat olyan pedagógusok kapták, akik egész 

életükön át tartóan magas szintű szakmai és emberi ismereteikkel segítették a tehetségek 

kibontakozását. Az életmű díjasok mellett kiváló versenyfelkészítő, kiváló tehetséggondozó, 

kiváló tehetségsegítő kategóriában is jutalmaztak tanárokat. A program a határon túli 

magyarokra is figyelmet fordít, így az idei díjazottak közül többen is külhoni magyarok 

voltak. 

A díjakat Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere, dr. Hoffmann Rózsa, 

köznevelésért felelős államtitkár, Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár, dr. 

Kaposi József, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója adta át. 

 
Fátrai Éva tanárnő kiváló versenyfelkészítő munkájáért, több évtizedes 

tehetséggondozó tevékenységért vehette át Dr. Hoffmann Rózsa államtitkártól a Bonis 

Bona díjat. Sok szeretettel gratulálunk! 

 

Fátrai Éva tanárnő kitüntésének indoklása: 

Fátrai Éva kolléganő 1953-ban született. Kémia – fizika szakos középiskolai tanári 

diplomáját a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán 

szerezte 1976-ban. Pályafutását a hevesi Általános Gimnáziumban kezdte, ahol 11 évig 

dolgozott. Kezdetektől szívügyének tekintette a tehetséggondozást, szorgalmas munkája 



elismeréseként 1987-ben Miniszteri Dicsértet kapott. Iskolánkba, az egri Neumann János 

Középiskolába 1987-ben került. 

Az iskola egyik alapító tagjaként sokat tett az iskola természettudományos tárgyai 

oktatási feltételeinek kialakításáért. Kiemelkedő szakmai munkájának is köszönhető, hogy 

iskolánk térségünkben, és országos szinten is az elismert középiskolák közé tartozik. 

Sokoldalúan képzett, rendkívül magas színvonalú szaktudással rendelkező tanár. Az óráin, 

foglalkozásain rendszeresen végez bemutató kísérleteket, méréseket, amellyel felkelti 

tanítványai érdeklődését a kémia, és a fizika tantárgyak iránt. 

Több mint 30 éve van a tanári pályán, mindkét szaktárgyát tanítja, rendkívül 

eredményesen. Kiválóan motivál, tanítási órái élményszerűek, rendszeresen továbbképzi 

magát, tájékozott a kémia és fizika tantárgyak aktualitásaival kapcsolatban. Minden évben 

részt vesz a Kémiatanárok Nyári Országos Továbbképzésén, valamint a Fizika Tanári 

Ankéton. A kétszintű érettségi bevezetése óta folyamatosan készíti fel tanítványait közép és 

emelt szinten az érettségi vizsgákra. Rendelkezik közép és emelt szintű érettségi vizsgáztatói 

képesítéssel. Tanítványai sikeresen szerepelnek az emelt szintű érettségiken, megállják 

helyüket a felsőoktatásban, a frekventált egyetemeken, főiskolákon. 

A felzárkóztatásra szoruló tanulókkal és a tehetséges tanulókkal egyaránt jól tud bánni. 

Számos versenyeredménye bizonyítja szakmai és módszertani felkészültségét. Az Irinyi János 

Országos Kémiaversenyen a döntő fordulóban, több tanítványa ért el kimagasló eredményt. 

Ezen a versenyen évek hosszú sora óta a megyei forduló javító tanára, és a döntőben is látott 

el javító tanári feladatokat.  

Felkészítő munkáját dicséri, hogy diákjai kiemelkedő helyezést értek el kémia, fizika 

OKTV-n, Mikola Sándor, Jedlik Ányos versenyeken is. Az országos szintű tanulmányi 

versenyeken túl, megyei versenyeredményei is kiválóak (Mátrai Tibor fizikaverseny, AJTP-s 

tanulóknak szervezett mérési-becslési verseny). Bekapcsolódva a hat évfolyamos gimnáziumi 

képzésbe a kisgimnazista tanulókat is természettudományok szeretetére tanítja. Tanítványai 

szerepeltek a Hevesy Kémiaversenyen, az Öveges Fizika Versenyen. 

Az iskolai tevékenységekben való részvétele aktív és széleskörű, bekapcsolódik 

pályázatok elkészítésébe, iskolai programok szervezésébe: Neumann napok tudományos 

előadásai, kapcsolattartás a Vöröskereszttel, véradás szervezése, környezetvédelmi 

programok, kapcsolattartás az egri Eszterházy Károly Főiskolával, pályázati programok 

megvalósítása. 

Fátrai Éva Kolléganő iskolánk tantestületének, természettudományos 

szakmacsoportjának meghatározó tagja. Véleménye, gondolatai fontosak, irányadóak a kémia 

és a fizika oktatásában. Csendes, empatikus személyiségét mind a kollégái, mind a tanítványai 

tisztelik és szeretik. 

 

 


