Balás Elek Ösztöndijasok
Köszöntése
2009 június 5
A Székely Vanguard Foundation (Székely Előfutár
Alapitvány) örömmel és nagyrabecsüléssel köszönti a 2009
évi Balás Elek Ösztöndijasokat.
A Balás Elek Ösztöndíjak célja a Székelyföldről származó,
alkotó tehetségek támogatása tudományos munka
tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével
egyetemi vagy kutatóintézeti irányitással végeznek.
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rendelkező személyek részesülhetnek az ösztöndijból.
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Amikor március 31-én gyergyói idő szerint éjfélkor lejárt a határidő, 79 pályázat érkezett be a
Balás Elek Ösztöndijra. Az Alapitvány Nemzetközi Ösztöndij Tanácsa a legjobbakat az irásos
pályamunkák alapján választotta ki a jelentekezők közül. A döntőbe jutott pályázók és
tanácsadóik telefon interjún vettek részt. Az Ösztöndij Tanács szavazata alapján az Alapitvány
Kuratóriuma kiválasztotta a Balás Elek Ösztöndijasokat.
Balás András a Kuratórium Elnöke, a Székely Előfutár Alapitvány létrehozója büszkén hozzáteszi
“Öröm volt látni a sok tehetséges pályázó tudását, tettrekészségét. Sajnáljuk, hogy az erős
verseny számos kitűnő pályázó dijazását nem tette lehetővé. Annyi azonban mindennél
világosabb: A történelmi Székelyföld volt és marad a tudományos tehetség kiapadhatatlan
forrása, a jövő előfutárainak nagyszerű hazája!” A 2009 évi Balás Elek Ösztöndijasok
szakterületük feltüntetésével és szülőhelyük sorrendjében:

Kovács Levente
Genetika (Borszék)
Az emberi szervezetben fellelhető egyes fehéje lebontási enzimek
(ubiquitin specifikus proteázok) genetikai elemzése jól
tanulmányozható a Drosophila melanogaster ecetmuslicán mint
modellszervezeten. Ezeknek az enzimeknek a sejtciklusra kifejtett
hatása befolyással lehet a rák fejlődésére és a Parkinson kór
keletkezésére. A javasolt kutatás ezen a területen kiván előre lépni
a Szegedi Biológia Központ (Dr Deák Péter) és a Babes-Bolyai
Tudományegyetem (Dr Octavian Popescu) segitségével. A pályáját
kezdő genetikus jelenleg Molekuláris Biotechnológia mesterképzős
a Babes-Bolyai Tudományegyetemen. Középiskolai tanulmányait a
gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Elméleti Líceumban végezte.

Kiss Adél
Neveléstudomány (Csíkszenttamás)
A kutatás lényege azoknak a feltételeknek, igényeknek és
lehetőségeknek a vizsgálata, amelyek a felnőttképzési programokban
való részvételt meghatározzák. Az eredmények hasznos információkat
fognak nyujtani a továbbtanulás szükségességének szélesebb körű
megismertetéséhez és a felnőttképzésben rejlő lehetőségek jobb
kihasználásához. A pályakezdő szociológus a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem végzettje, már számos tudományos közleménye
van. Jelenleg PhD hallgató a Debreceni Egyetem Nevelés- és
Művelődéstudományi programban, a Székelyföld Fejlesztési Intézet
munkatársa továbbá a Sapientia EMTE Társadalomtudományi
Intézete keretében európai úniós kutatásokon is dolgozik Dr. Biró Zoltán irányításával.

Székely Tünde
Politikatudomány (Csikszereda)
A pályázati kutatás tárgya az erdélyi és a felvidéki kisebbségi
magyar civil társadalom elemzése és összehasonlítása. A vizsgálati
kérdések között szerepel, hogy milyen szerepe van a civil
szervezeteknek az adott kisebbségi magyar közösségben és milyen
viszonyban vannak a többségi társadalommal, illetve a többségi
civil szervezetekkel. A pályakezdő politológus, aki a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán végzett, jelenleg
a Romániai Magyar Doktorandusok és Fiatal Kutatók
Szövetségének elnöke és doktorandus hallgató a Budapesti
Corvinus Egyetem Alkalmazott Politikatudományi Doktori
Iskolában.

Kinda István
Néprajz (Erdőszentgyörgy)
A kutatás célja a a még létező, felkarolandó és támogatandó régi
mesterségek feltárása és a Székelyföldön is kibonatkozó falusi turizmus,
illetve a hagyományos mesterségek és a népi iparművészet
közötti kölcsönhatás javítása . A tehetséges pályakezdő néprajzkutató
máris a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa, számos közlemény
szerzője és a Múzeum Acta Siculica nevű évkönyvének a főszerkesztője.
Kutatási tanácsadója Pozsony Ferenc professzor (Babes–Bolyai
Tudomány Egyetem) azt mondja “kiváló igéretes fiatalember,
legtehetségesebb tanitványom.”

Molnár Cecilia
Zenepedagógia (Gyergyóremete)
Tervezett kutatása a Gyergyói-medence középiskolásainak
értékrendjére, zenével kapcsolatos magatartására, és a
hagyományokhoz való viszonyulásukra irányul. Ajánlói hozzáteszik,
hogy a zenei oktatás, a zenei értékek és esztétikára nevelés az
iskolákban nincs könnyű helyzetben, amit még súlyosbít, hogy a zenei
tankönyvek felépítése másik kultúra mintáját követi. Molnár Cecília
kutató munkája egy lépést jelentene ennek még időbeni
megfordítására. Jelenleg a nagyváradi Állami Egyetem mesterképzős
hallgatója és egyúttal zenepedagógusként dolgozik. Tanácsadója
drd. Hausmann Alice, a Partiumi Keresztény Egyetem tanára .

Nagy József
Hadtörténelem (Gyergyóremete)
Levéltári kutatások és személyes interjúk segitségével, magyar és
román összehasonlitásban vizsgálja az erdélyi hadműveleteket és
mindkét ország szembefordulását németországgal. Különös figyelmet
fog forditani a székely egységek történetére amelyek Erdélyben a
kolozsvári IX. hadtest (2. hadsereg) szolgáltak. A kutatás hozzájárul a
Székelyföld 1940-1944 közötti történetének feltárásához.
Tanácsadója, Illésfalvi Péter a budapesti Hadtörténeti Múzeum
főmuzeológusa rámutat eltökéltségére és kitartására a tudományos
kutatásban. Középiskolai tanulmányait a Gyergyószentmiklósi
Salamon Ernő Gimnáziumban végezte. Jelenleg, mesterképzős
tanalumányokat folytat a Babes-Bolyai Tudomány Egyetemen.

Bartalis Ildikó
Környezetvédelem (Homoródalmás)
Az élővizekbe egyre nagyobb mennyiségben jutnak olyan toxikus
(elsősorban ipari eredetű) anyagok, amelyek nem távolíthatóak el a
hagyományosnak számító vízkezelési módszerekkel. A pályázott kutatás
központjában új, reaktív gyökök generálásán alapuló módszerek, a
nagyhatékonyságú oxidációs eljárások állnak. Ezek soklépéses kémiai
folyamatokon keresztül elvezethetnek a szennyező anyagok teljes
mineralizációjához. A kísérletek folytatására a Szegedi Tudományegyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken fog sor kerülni Dr.
Dombi András, egyetemi docens irányításával.Vegyészmérnöki
oklevelét Jászvásárban (Iasi) szerezte.

Farkas Csaba
Matematika (Székelykeresztúr)
Mind a harmonikus analizisnek, mind a geometriai mértékelméletnek
egyik legnehezebb és legfontosabb problémája a Kakeya sejtés. Van
rengeteg kapcsolódó problémakör amelyek szintén érdekesek, ezekben
reális esélye van Csabának uj eredményt találni – mondja tanácsadója
Keleti Tamás egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem - jó
eszű és nagyon lelkes diáknak ismertem meg, aki rendkivül nagy kedvvel
veti bele magát a matematikai kutatásokba. Dr. András Szilárd
adjunktus (Babes-Bolyai Tudományegyetem) szerint eddigi eredményei
alapján komoly kutató matematikus válhat belőle. Most harmadéves
egyetemi hallgató a Babes-Bolyai Egyetemen.

Kovács Katalin
Statisztikus Fizika (Székelyudvarhely)
A mágneses Barkhausen-zaj tanulmányozása korszerű
modellezési és szimulációs módszerekkel nagyon fontos mind a
roncsolásmentes anyagvizsgálatban, mind a ferromágneses
anyagok fizikai tulajdonságainak általános megismerésében. Az
ifjú fizikusnak pályakezdőként máris több jelentős közleménye
van rangos nemzetközi tudományos lapokban. Tanára Néda
Zoltán (Babes-Bolyai Egyetem) és tanácsadója Valer Tosa (Izotóp
és Molekuláris Kutatóintézet) a legnagyobb elismeréssel
beszélnek tehetségéről, és tudományos eredményeiről.
Doktorátusát (PhD) fizikából a Babes-Bolyai Egyetemen szerezte.

Sütő István
Hagyománytörténet (Vargyas)
A vargyasi Sütő család a székelyföldi nagy múltú festett és faragott
bútor készítő családok legismertebbike 1568 óta. A család 14
nemzedéken át folyamatosan örökítette tovább a mesterséget és a
festett bútor művészetét. A pályázati kutatás célja a székely festett és
faragott bútorkészités legkorábban fellelhető történetének vizsgálata és
fejlődésének bemutatása. Az eredmények könyv alakban kerűlnek
megjelenésre a Tortoma Könyvkiadó segitségével. Tanácsadója
Demeter László történész-muzeológus, a baróti Erdővidék Múzeum
vezetője. Faipari mérnöki oklevelét a brassói Transylvania Egyetemen
szerezte és középiskolája a Baróti Szabó Dávid Iskola volt.

A Székely Vanguard Foundation (Székely Előfutár Alapitvány) elkötelezettsége a kisebbségi
nemzetek versenyképes részvétele az élenjáró tudományokban és nagyhatású művészetekben.
A regionális fejlődés támogatásával, az alapitvány fellép a társadalmi nyitottságért és kulturális
sokszinűségért. Balás Elek, első egyetemet végzett generáció székely lófő családjában, sikeres
ügyvédként és közéleti vezetőként száz éve kivivta a függetlenségi és 48-as eszmék tartós
hatalomra juttatását Gyergyóban.
A Székelyföld sikeres továbblépése a tudásalapú társadalomba elsőrendü feladat. A
kutatómunka megtanulása, kutatási eredmények sikeres alkalmazása és új kutatási eredmények
kitermelése mind fontosak. Sokkal jobban fizető állások a munkavállalóknak, gyorsan fejlődő
adófizető vállalatok a közösségnek és nemzetközi elismertség a történelmi kisebbségnek a
Székelyföld sokszorosan megérdemelt jövője.

