
 

Székely Előfutár Ösztöndíjasok Köszöntése - 2012  
 

Az Előfutár Szövetség (Forerunner Federation) örömmel és 

nagyrabecsüléssel köszönti a 2012. évi Székely Előfutár 

Ösztöndíjasokat. 

 

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről 

származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka 

tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével, egyetemi vagy kutatóintézeti 

irányítással végeznek. Kizárólag székelyföldi születésű és ott lakóhellyel rendelkező 

személyek részesülhetnek az ösztöndíjból. 

 

A Székely Előfutár Ösztöndíjra, melynek megpályázására április 30‐án, gyergyói idő szerint 

éjfélkor járt le a határidő, 32 pályázat érkezett be. Az alapítvány Nemzetközi Ösztöndíj 

Tanácsa a legjobbakat írásos pályamunkák alapján választotta ki a jelentkezők közül. A 

döntőbe jutott pályázók telefonos illetve skype interjún vettek részt. Az Ösztöndíj Tanács 

szavazata alapján az alapítvány kuratóriuma kiválasztotta a Székely Előfutár Ösztöndíjasokat. 

Az elbírálás eredményeként, 6 pályázó kapott Székely Előfutár ösztöndíjat, 1000 dollár 

összegben. A nyertesek ösztöndíjukat két részletben kapjak meg: az összeg első felét a 

pályázat elnyerésekor a második felét pedig a kutatásból származó és közlésre alkalmas 

dolgozat bemutatásakor. Ezen túlmenően, több pályázó dicsérő levelet kap az alapítványtól.  

 

A 2012. évi Székely Előfutár Ösztöndíjasok szakterületük feltüntetésével és szülőhelyük 

sorrendjében:  

 

 Pál Emőke (Gyergyószentmiklós, színművészet) 

Pál Emőke a színészi mozgás törvényeit tanulmányozza nemcsak elméletben, hanem fiatal 

színészként a kifejezés eszközeit tartja hitelesnek saját alakításaiban is. Véleménye szerint a 

színész mozdulatai, mimikája, gesztusai által sohasem hazudik, és a nézőnek is ez jelent 

maradandó élményt, sokkal inkább, mint a dráma szövege. Emőke a pályázat ideje alatt 

Ulmban és Londonban tanulja és gyakorolja önmagán is a mozgásszínház fortélyait. „Mint 

egykori osztályvezetője, mindig büszke voltam Pál Emőke tanulmányi előmenetelére és 

tehetségére. Vizsgákon és előadásokon számtalanszor bizonyította, hogy a színpadra termett. 

Mivel én vezettem a licensz dolgozatát, azt is tudom, hogy elméletben is képes átlátni és 

megfogni ezt az oly sokszor tűnékeny művészetet, amit színháznak nevezünk. Dolgozatából 

kitűnik, hogy rengeteget olvasott, kutatott, gondolkodott, a kapott ismereteket és 

tapasztalatokat pedig képes volt szavakba átültetni, mindig pontosan és lenyűgöző 

szóhasználattal.” - írta Köllő Csongor Kolozsvári Állami Magyar Színház színésze. 

 

Feketics Erika (Marosvásárhely; művészettörténet) 

 

A darlaci szász templomban hosszú ideig nem látható, de mára már ismét - legalább részben - 

feltárt falfestmények arra indították Feketics Erikát, hogy témavezetőjével, Kriston Lászlóval 

együttműködve feltérképezzék, annak a jól képzett festőkörnek a munkásságát, amelyik  - a 

feltételezés szerint - nemcsak székelyföldön és szász templomokban, de moldvai 

kolostorokban is működött. A pályázó már eddig is szép eredményeket ért el a különböző 

technikával készült festmények restaurálása terén. A munka várható tudományos eredménye 



nemzetközi szempontból is jelentős. „Feketics Erika a Magyar Képzőművészeti Egyetem 

Restaurátor Tanszékének oktatóival tanulmányai elvégzése óta is tartja a kapcsolatot részben 

szakmai konzultáció, részben a műszeres laboratórium adta vizsgálati lehetőségek kiaknázása 

céljából” - írta Kriston László fizikus, Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék 

 

Mezei Tibor (Marosvásárhely, patológia) 

 

A kutatás témája a non -Hodgkin limfomák, rosszindulatú daganatok,  keretén belül a diffúz 

nagy B -sejtes limfomák és follikuláris limfomák tanulmányozása. A kutatás fontossága 

abban rejlik, hogy ez a két típus összesen a limfomák több mint 70%-át teszi ki. A kiválasztott 

esetek molekuláris biológiai eszközökkel, és mint fő cél, a mai modern immunglobulin 

génátrendeződéssel való tanulmányozása. Az elsajátított ismeretek, a bemutatott diagnosztikai 

módszerek bevezetésével, lényegesen hozzájárulnak a betegek jobb ellátásához. 

Kutatási témájának fontossága mellett jelentős a magyar nyelvű oktatáshoz való hozzájarulás 

is. „Kutatási tevékenysége sokrétű, elsősorban a limfomák területére terjed ki. Munkája során 

hatékony digitális morfometriai módszerket dolgozott ki, amelyek a daganatpatológiai 

kutatások terén alkalmazunk. Kutatása nagyon jó, kiváló adottságról, szorgalomról és 

lelkiismeretességről tett tanúbizonyságot.” - írta Prof. Dr. Pávai Zoltán, Anatómia Tanszék, 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. 

 

Dr. Tamási Zsolt József (Marosvásárhely, egyháztörténet) 

 

A kutatómunka témája a székelyföldi – gyergyói esperes-kerületi – római katolikus papság 

forradalmi szerepvállalása. Kiadatlan levéltári adatok felhasználásával rekonstruálja az 

egyházmegyének a forradalmi korszak alatti helyzetét. Az erdélyi római katolikus papság a 

forradalom támogatója volt, az elítélt, fogságba került papok kapcsán a regionális megoszlást 

is részben körvonalazva. „Dr. Tamási Zsolt József egyetemi tanulmányai alatt végig 

évfolyamelsőként nem csak tanulmányi eredményeivel tűnt ki, hanem egyháztörténeti 

kutatómunkájával is.. Folyamatosan közölte kutatási eredményeit különböző szaklapokban, 

helyi és nemzetközi konferenciákon. Kutatási eredményei több szempontból is korrigálják az 

egyháztörténelembe és a történelembe rögzült téves megállapításokat és adatokat. A 

székelyföldi katolikus papság forradalmi szereplésének feltárása szükséges adalék a 

székelyföldi 1848-49-es szabadságharc hitelesebb megismeréséhez.” - írta Prof. Dr. Marton 

József, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar. 

 

Sándor Bulcsú (Siménfalva, gazdaságfizika)  

 

A Babes-Bólyai Tudományegyetemen Néda Zoltán professzor úr felügyelete alatt nemzetközi 

kutatócsapatban élenjáró matematikai módszerekkel vizsgálja a tőzsdei 

árfolyamok és befektetők viselkedését. Az elmúlt évek világgazdasági eseményei 

megmutatták, hogy ezek a folyamatok azoknak az életére is lényeges hatással lehetnek, akik 

maguk közvetlenül nem vesznek részt a piaci kereskedésben. „Sándor Bulcsú munkáját az 

egyetem Kutatási Bizottsága Kutatási Érdemösztöndíjra méltó találta és ezzel támogatja. 

Eddigi közös munkánk során élmény volt Bulcsúval dolgozni. Megbízható, pontos és 

hatékony munkája megnyerő és barátságos természettel párosul. Bulcsú különleges 

tehetséggel és szakmai tudással rendelkező diákunk, aki nemcsak szakmai, hanem kivételes 

pedagógia tapasztalattal is rendelkezik.” - írta Néda Zoltán, egyetemi tanár az MTA külső 

tagja. 

 

Balázsi Arnold (Zetelaka, ipari környezetvédelem) 



 

A környezetbarát megoldások térnyerése mindannyiunk közös érdeke. Balázsi Arnold a 

marosvásárhelyi műszaki egyetemen Simon Mihály professzor felügyelete alatt 

csapatmunkában három társával együtt kifejlesztett, megépített és folyamatosan tovább 

fejleszt egy sűrített levegővel hajtott járművet.   A jármű az élen tudott végezni olyan 

világcégek, mint a Bosch vagy az Audi által szponzorált nemzetközi versenyeken, ezért 

méltán pályázhatott az Alapítvány támogatására. „Balázsi Arnold a Metálmobil csapat 

vezetőjeként ebben az évben is részt vesz az V. Nemzetközi Rexroth Pneumobil Verseny 

2012 felkészülési munkájában. Csapata a tervdokumentáció alapos kidolgozásával -a zsűri 

100%-ra értékelte a tervdokumentáció kidolgozását-kiemelkedően teljesítette a versenyre 

bocsátás feltételeit. A 2011 május7-8-án Egerben megrendezett IV. Nemzetközi Rexroth 

Pneumobil Versenyen távolsági futamban 2. helyezést ért el a csapat” - írta Tamás Endre, a 

Bosch Rexroth Pneumatikai Kft ügyvezető igazgatója, a Verseny Szervezőbizottságának 

vezetője. 

 

Dicsérő levél további hat pályázónak 

 

Az erős verseny, számos, kitűnő pályázó ösztöndíjjal történő támogatását nem tette lehetővé. 

Ők dicsérő levelet kapnak, amely a munka értékességének elismerését fejez ki, felhívja a 

figyelmet a következő fordulóban pályázás lehetőségére, és további sok sikert kíván. A 

dicsérő levélben részesülő pályázók szülőhelyük sorrendjében: Nemes István 

(Csíkszentgyörgy, történelem), Erős Katalin (Gyergyószentmiklós, környezetvédelem), 

Szilveszter Szabolcs (Kézdivásárhely, környezetvédelem), Vas Krisztina (Marosvásárhely, 

laboratóriumi medicina), Kisfaludi-Bak Zsombor (Sepsiszentgyörgy, műszaki tudományok), 

es Sütő Gábor (Vargyas, fényképművészet). 

 

Az alapítvány köszönetet mond az elbírálást végző Ösztöndíj Tanács tagjainak: Romhányi 

Balázs (Budapest, elnök), Laczkó Szentmiklósi Endre (Gyergyóremete), Romhányiné Balás 

Emőke (Budapest), Kovács Katalin (Kolozsvár), Mutnéfalvy Margit (München) és Thai Lujza 

(Missouri). 

  

A Székely Előfutár Alapítvány az Előfutár Szövetség (Forerunner Federation) tagja, 

elkötelezett támogatója a kisebbségi nemzetek versenyképes részvételének az élenjáró 

tudományok és nagyhatású művészetek területén. A regionális fejlődés támogatásával, az 

alapítvány fellép a társadalmi nyitottságért és a kulturális sokszínűségért. 

 

Balás András 

Elnök 

Forerunner Federation 

520 W. 21st Street 

Unit G-2, PMB 119 

Norfolk, VA 23517, U.S.A. 

Phone: 1-757-639-6576 

Email: forerunner.federation@gmail.com 

http://forerunnerfederation.org/ 

http://www.facebook.com/forerunnerfederation 

http://www.youtube.com/forerunnerfeds 
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