
Sikeres pályázat            
A Pro Progressio Alapítványt 1996-ban a Műegyetem Baráti Köre alapította a BME stratégiai 

céljai megvalósításának támogatására. A Pro Progressio Alapítvány második éve 

középiskolák részére is írt ki pályázatot, a műszaki és természettudományi ismeretek 

oktatásának támogatására és az ezt oktató pedagógusok elismerésére. 

Az idén  

 az iskolák a természettudományi, műszaki jellegű tantárgyakhoz kapcsolódó 

rendezvények, események szervezésének támogatására,  

 a 45 évnél fiatalabb pedagógusok ösztöndíjra pályázhattak. 

Beérkezett 44 iskola és 15 tanár pályázata, melyek közül 13 középiskola - közöttük a Móricz 

Zsigmond Gimnázium pályázata is -, és 11 pedagógus pályázata nyert támogatást. 

 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására 2010. október 4-én 10 órakor 

került sor a BME Oktatói Klubban. 

A díjakat Dr. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának oktatásért 

felelős államtitkára, valamint Dr. Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány 

kuratóriumi elnöke adta át. A díjkiosztón beszédet mondott még Dr. Péceli Gábor, a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, valamint Dr. Vajta László, 

a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja. 

Az ünnepélyes díjátadáson részt vett Kerezsi Csaba igazgató és Maknics Gábor 

munkaközösség-vezető. 

 

A szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium két – már hagyománnyá vált - 

természettudományi tárgyakhoz kapcsolódó rendezvényéhez kért támogatást. 

 Az egyik a Reál Osztályok Találkozója (ROT), melyet 20. alkalommal rendezünk 

az idén. Ennek a programnak keretében a mindenkori 11. reál osztály 

legtehetségesebb tanulói – reál és természettudományi témájú –  kísérleteket mutatnak 

be és előadásokat tartanak a többi reál osztály tagjainak.  

Néhány éve neves előadót hívunk meg a rendezvényre, hogy előadásukkal, 

tudományos munkájuk megismerésével közelebb hozzuk, népszerűsítsük diákjaink 

körében a tudományos munkát, a kutatói pályát. 

2006 óta a ROT-on kerül sor Prof. Somogyi Péter (az MTA levelező tagja, az 

Oxfordi Egyetem Anatómiai Neurofarmakológiai Intézetének igazgatója) által minden 

évben meghirdetett Ramon y Cajal ösztöndíj pályázatának eredményhirdetésére. A 

szentendrei és csíkszeredai középiskolások körében meghirdetett tanulmányi ösztöndíj 

pályázat nyertese az Oxfordi Egyetem professzor úr által vezetett intézetben tölt el 6 

hetet. 

 A másik a Mindentudás Gimnáziuma előadássorozat. Ezzel a címmel negyedik éve 

hirdetjük meg és havi rendszerességgel látogatjuk, ill. vetítjük az ELTE 

középiskolásoknak meghirdetett természettudományi előadásait. 

A pályázatot összeállította és a két rendezvény szervezője Maknics Gábor kémia-fizika szakos 

tanár, a természettudományi munkaközösség vezetője. 

 

 



 


