PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Szemerey Andor Diáksegítő Alapítvány (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.) az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő; Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága által
finanszírozott támogatási programban a Kecskeméti Református Gimnázium matematika és fizikai
tanulói részére

ösztöndíj pályázatot
ír ki 2013-2014 tanév őszi félévében..
1. AZ ALAPÍTVÁNY
A „SZEMEREY ANDOR DIÁKSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY” elnevezésű, jogi személyiséggel bíró nyílt alapítvány,
mely létrejött 1995. november 27. napján, közérdekű cél megvalósítása érdekében. Az alapító tagok
valamennyien természetes személyek, akik saját elhatározásukból, minden külső befolyástól
mentesen, az alapítvány részére saját nyugdíjukból vagyont különítettek el volt iskolájuk, a
Kecskeméti Református Gimnázium jogutódjaként működő, jelenlegi Kecskeméti Református
Gimnázium tanulóifjúságának támogatására. Egyidejűleg emléket is állítottak az alapítvány
névadójának: néhai Szemerey Andor volt osztályfőnöküknek, aki egyben matematika és fizika tanáruk
volt az 1940. évben megtörtént érettségi vizsgáig. A névadó tanár később a Kecskeméti Református
Gimnázium igazgatója lett az államosítás bekövetkeztéig, majd a Kecskeméti Katona József
Gimnázium matematika és fizika tanára, később pedig a Kecskeméti Gépipari és Automatizálási
Műszaki Főiskola matematikai tanszékének vezető tanáraként 1975-ben ment nyugdíjba. Egyidejűleg
Ő volt a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke is, de jelentős sporttevékenységet is végzett.
2. AZ ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT CÉLJA:
Matematikából és fizikából a Kecskeméti Református Gimnáziumban 11-es és 12-es tanulók jelen
ösztöndíjjal történő támogatása, a sikeres tanulmányi munkájuk segítése és a család részére a tanulás
finanszírozásához történő hozzájárulás.
3. A PÁLYÁZAT FORRÁSA
A pályázat forrását az Alapítvány az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő; Nemzeti Együttműködési
Alap és Civil Támogatások Igazgatósága által finanszírozott programból, valamint saját befizetésekből
finanszírozza.
4. A JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELHETŐ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE
Matematika és fizika tárgyakban 1-1 pályázat kerül kiírásra, melyre pályamunkákat várunk.
Matematikára és fizikára külön-külön bruttó 150.000.- Ft azaz összesen bruttó 300.000.- Ft áll
rendelkezésre.
5. A PÁLYÁZATI PROGRAM TARTALMA
Pályázni a Kecskeméti Református Gimnázium 11-es és 12-es tanulói pályázhatnak rövid pályamunka
benyújtásával az alábbi feltételek szerint.
Matematika:
„SEMMIBŐL ÚJ, MÁS VILÁGOT TEREMTETTEM” Mutasd be Bolyai János geometriáját!

Fizika:
„450 évvel ezelőtt 1564-ben született Galileo Galilei” Mutasd be Galilei fizikai (nem csillagászati,
illetve matematikai) munkásságát! Részletesen térj ki egy kutatási területre! Végezz el egy Galileihez
kapcsolódó kísérletet (pl. nehézségi gyorsulás mérése)!
Pályázati feltételek:
- A két téma közül legalább egyiket választani kell
- A beadásra kerülő pályamunkákat kézzel írva kell benyújtani (ábrákkal)
- Önálló munka
- A pályamunkák terjedelme szakirodalom nélkül minimum 4, maximum 6 oldal
- A pályamunkák végén kötelező a szakirodalom felsorolása
6. A TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
2013-2014-es tanév I féléve, az ösztöndíjak kifizetése 2013-ik évben megtörténik.
7. A PÁLYÁZÁS MENETE
A pályamunkák beadási határideje 2013. november 7.
A pályamunkákat zárt borítékban Kecskeméti Református Gimnázium titkársága (I. emelet 106.)
helyen személyesen kell benyújtani, a borítékra a pályázat címét kell feltüntetni.
8. DÖNTÉS AZ ÖSZTÖNDÍJAKRÓL
Az Alapítvány kuratóriuma a szaktanárok véleménye alapján mindkét tárgyból 4-4- diák ösztöndíját
tudja finanszírozni. A Kuratórium fenntartja azt a jogot, hogy az ösztöndíjra jelölt diákok számát
megváltoztassa.
A közös döntés után a diákok értesítéssel lesznek legkésőbb 2013. november 15-ig és az ösztöndíjak
2013. november 30-ig kifizetésre kerülnek.
Az ösztöndíj pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség.
Az ösztöndíj kiírással kapcsolatosan érdeklődni e-mailen Szemerey Szabolcs kuratóriumi elnöknél
lehet, a szemerey@szempont.eu címen.
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