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Azok a jó vezetők, akik semmit sem halasztanak holnapra, amit még ma meg tudnak csináltatni. (anonim)
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Székely Előfutár Ösztöndíjasok Köszöntése
Elküldöm

Az Előfutár Szövetség (Forerunner Federation) örömmel és
nagyrabecsüléssel köszönti a 2014. évi Székely Előfutár
Ösztöndíjasokat.
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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.
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A 2014-es Székely Előfutár Ösztöndíjra, melynek megpályázására április 30-án járt le a határidő, 33
pályázat érkezett be ebben az évben. 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.
Idén az elbírálás eredményeként 7 pályázó kapott Székely Előfutár ösztöndíjat, 1000 dollár
összegben (ketten megosztva). A nyertesek ösztöndíjukat két részletben kapják meg: az összeg
egyharmadát a pályázat elnyerésekor, a kétharmadát pedig a kutatásból származó és közlésre
alkalmas eredmény bemutatásakor. Ezen túlmenően, több pályázó dicsérő levelet kap az
alapítványtól.
A 2014. évi Székely Előfutár Ösztöndíjasok szakterületük feltüntetésével és szülőhelyük
sorrendjében:

turizmus
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Molnár Kinga (Csíkszereda, szerves kémia)

világ
zenesarock

08-30 | 17:24 Fél éves a
Hangyasuli Környezeti Nevelési
Oktatóközpont Csíkszeredában
08-30 | 17:14 Orvosi ügyeleti
központot avattak Érmihályfalván
08-30 | 17:05 Szatmár megyének
két ukrán járás is a testvére lesz
08-30 | 16:48 Újabb támadások
Magyarország ellen liberális
köntösbe öltöztetve – AUDIÓ
08-30 | 16:36 Már magyar áldozatai
is vannak az ukrajnai harcoknak –
AUDIÓ
08-30 | 16:20 Nem változott a
magyar elsősök száma
Felvidéken
08-30 | 15:51 Súlyosra emelte a
brit kormány a terrorkészültségi
szintet
08-30 | 15:27 Kövér: a szülőföldhöz
való jogot be kellene emelni az
emberi jogok közé
08-30 | 14:51 Majmoknál 100
százalékig hatásos egy kísérleti
Ebola-gyógyszer
08-30 | 14:32 Arad marad – csak a
turista nem? Idegenforgalmi

Pályázatának témája az orális fogamzásgátlók használata és a szérumban mért 25(OH)D-vitamin
szint közötti kapcsolat Szklerozis Multiplexben(SM). A SM kialakulásában veleszületett és környezeti
tényezők szerepe egyaránt valószínűsíthető. A veleszületett faktorok közül a legnagyobb kockázatot
a humán leukocita antigénrendszer változatai jelentik. Ebben azonban nem genetikai,hanem
hormonális hatások játszanak közre. Környezeti hatások közül valószínűsíthető a fertőzések
(Ebstein-Barr vírus), védőoltások, klíma és életrend. Emellett számos kutatás vall a D-vitamin védő és
a betegség lefolyásában kedvező hatására. A pályázati munka a D-vitamin szintet szándékozza
szérumból meghatározni a Galenus Orvosi Központ Laboratóriumában. Molnár Kinga szakmai
felkészültsége és kommunikációs készsége rendkívül megnyerte a bíráló bizottság tetszését.

egyéb:
fotótár
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segítség

Dániel Botond (Gyergyószentmiklós, szociológia)
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Az életképes helyi közösségek kialakításában és fenntartásában igen fontos szerepe van a szociális
gondoskodásnak. Dániel Botond pályamunkájának témája az erdélyi magyar szociális szervezetek
adatbázisának elkészítése. Hosszú távú célja, hogy segítse a szociális szervezetek közötti
együttműködéseket (a jó gyakorlatok megosztását és a közös problémák megoldására irányuló
összefogásokat), a helyi közösségek felé történő kommunikációjukat, illetve a szociális vállalkozások
létrejöttét, mindezek által pedig hozzájáruljak az erdélyi magyar szociális háló önfenntartási
képességének javításához. „Úgy gondolom, hogy a szociális szervezetek kommunikációs szokásainak
vizsgálata, egyrészt hiánypótló téma az erdélyi magyar nonprofit kutatásokban, másrészt olyan
eredményeket hoz, amelyek gyorsan és könnyen alkalmazhatóak a szociális szervezetek
fejlesztésében” – Dr. Sebestyén István témavezető tanár, Központi Statisztikai Hivatal.
Sipos Lehel (Kovászna, fizika)
Napjainkban sok szó esik az atomenergia hasznosításáról, különösen a paksi atomerőmű tervezett
bővítése kapcsán. Sipos Lehel olyan módszer kifejlesztésén dolgozik, amelynek segítségével gyorsan
és hatékonyan lehet megtervezni az erőmű reaktoraiba kerülő üzemanyag-kazetták helyzetét, ezzel
csökkentve úgy az adott mennyiségű áram megtermeléséhez szükséges üzemanyagra fordított
költségeket, mint a keletkező nukleáris hulladék mennyiségét. „Sipos Lehel diplomamunkája
keretében a Paksi Atomerő Zrt. Reaktorfizikai Osztályán, az osztály dolgozóinak általános útmutatása
alapján, de a konkrét feladat esetében önállóan végez kutatás jellegű fejlesztő tevékenységet” írja
konzulense Dr.Nemes Imre osztályvezető, Paksi Atomerőmű Reaktorfizikai Osztály.
Szekeres Ugron Villő (Marosvásárhely, művészettörténet)

feliratkozás megváltoztatása

Az ELTE művészettörténet és történelem szakos hallgatója a legkorábbi, XVI. századi festett és
faragott erdélyi templomberendezéseket, nevezetesen az ádámosi és gogánváraljai kazettás
famennyezeteket tanulmányozza. A látottakat veti össze az ezekhez hasonló stílusjegyeket felmutató
más, távolabbi erdélyi magyar illetve szász templomokban található művészeti alkotásokkal. Jelen
tanulmányát mintegy kiindulópontként tekinti későbbi, nagyobb lélegzetű, társadalmi összefüggéseket
is feltáró kutatásaihoz. Az eddig leírt kutatási terv reményei szerint egy hosszabb kutatómunka
kezdetét jelentené, mely elsősorban a donátor- és hatalmi reprezentáció kérdésköréhez
szolgáltathatna érdekes adalékot Erdélyben.
Fekete Albert Zsombor (Marosvásárhely, informatika)

Hamutál - 01

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek

Rendben, de ez mindössze két
személy,holott az áll(hamiss)-f...
(9 órája)
Syd, a rendőrségnek nem a
büntetés a dolga. Azt a bíróság
in... (9 órája)
Evi 800 000 kobmeter fat fog
feldolgozni.Evi 20 000 ronkszli...
(9 órája)
Későre jár, mégis hozzászólok;
de csupán csak Hozzá szólok, ...
(14 órája)
Haza akkor kerül, ha Kézdire
kerül. Ugyanis az ágyút Kézdin
... (15 órája)
@Bányavidéki Tc. ! Akkor ön is
egy 'poélitikus... (15 órája)
Helyes! Most már csupán
Erdélyből kell kitoloncolni!... (16
órája)
A szájhös mondogat ezt azt,
tetteket még eddig senki Sem

Fekete Zsombor szakmailag kimagaslóan fejlődött és munkája nagyon hasznosnak minősült úgy a

8/30/2014 10:32 AM

erdély ma - Székely Előfutár Ösztöndíjasok Köszöntése

3 of 4

http://erdely.ma/oktatas.php?id=171120&cim=szekely_elofutar_osztondij...

csapatmunkában, mint önálló tevékenység végzése terén. Az általa megvalósított eredeti műszaki
fejlesztések (vákuumrendszeren átáramló gázhozamok-és gáznyomás szoftver alapú automatizált
szabályozása) igen hatékonyan hozzájárultak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen folyó
vékonyréteg technológiai fejlesztésekhez. A folyamatban lévő újabb fejlesztések a többkomponensű
rétegek nanoszerkezetének növekedési mechanizmusát tárjak fel új technológiai folyamatok
tervezéséhez komplex tulajdonságú funkcionális anyagok megvalósítása érdekében. Témavezető
tanára Dr. Bíró Domonkos.
Megkeződött a CSIT

Csirkemell szőlőmártásban

Nyárádi Zsolt és Nagy Melinda (Székelyudvarhely és Csíkszereda, régészet)
Bocskai posztókabátok

520 lej

520 lej

A közös pályamunka témája kőbe vésett életek, 17–19. századi régészeti és levéltári adatok,
feldolgozása a bögözi református egyházközségben. Régészeti ásatásokból fontos részleteket
tudhatunk meg az emberek hétköznapjairól, életmódjáról és betegségeikről. Az anyakönyvek digitális
formában való feldolgozásával adatok pedig figyelemmel követhetik családok történéseit a
születések, házasságkötések, és elhalálozások adataival. Összevetve a régészeti és a történeti
forrásokat kiszűrhetik a faluban zajló járványokat, gyerekhalandóságot, hány év volt az adott
időszakban az átlagéletkor, volt-e éhínség a faluban, népességnövekedési tendenciák, járványok
demográfiai következményei. „A két pályázó korábbi kutatásait ismerem. Jelenlegi kutatási tervüket
áttanulmányoztam és megfontoltnak, kivitelezhetőnek tartom. Bátorítom a két pályázót a munka
elvégzésére.” – írja Keszeg Vilmos tanácsadó.
Dicsérő levél további hat 2014-es pályázónak

520 lej

520 lej

08-29 | 10:51 Kézdiszentléleki
tragédia – A megszúrt motoros
vallomása – AUDIÓ (6533)
08-24 | 07:22 Pont ma recept:
zakuszka (3571)
08-29 | 14:00 Lezárták Ponta előtt
az orosz légteret (2903)
08-26 | 13:11 „A kommunista korszakban készült
történelemtankönyvek csupa
hazugságból álltak" (2361)
08-25 | 18:10 Cigány-magyar
fórumot tartottak
Kézdiszentléleken – Az
alprefektus kizárta volna a sajtót
(2241)
08-26 | 13:07 A Moldova Hazafiai
párt területeket követel vissza
Romániától és Ukrajnától (2163)
08-24 | 08:02 „A Rákóczi-lépcső
után le kellett volna állni” –
Lefestették a Hangya-lépcsőt
Marosvásárhelyen (1966)
08-27 | 07:24 Lerombolnák az adót

Ön szerint lesznek-e jelentős
lakosság-migrációk az
ukrajnai háborús események
kapcsán?

Árus Zsolt: Éberen vigyázzák a
törvények betartását? (23 órája)
Horváth Piroska: Nézem a régi
fényképeket (2 napja)
Pelusss: Kór, történet (5 napja)
Osonó Színházműhely:
Bemutatóra készül a
székely-arab koprodukció (1
hete)

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: Both Erika, Fodor Szilvia, Kovács Judit Tünde, Máté István, Simon Ábel és Vass
Imola.
A korábbi évek nyertesei közül pályamunkájukat sikeresen befejezték
A korábbi évek nyertesei közül pályamunkájukat sikeresen befejezték és ezzel az 1000 dolláros
ösztöndíjuk második részében részesülnek a következő Székely Előfutár Ösztöndíjasok:
• Czikó Melinda „Az apatit alapú anyagok kutatási perspektívái” című dolgozatáért
• Nemes (Feketics) Erika Tímea „A darlaci középkori falképek vizsgálatai” című dolgozatáért
• Nemes István „A kései jozefinizmus és az erdélyi katolikus egyház” című tanulmányáért, ami a
Collegium Talentum tanulmánykötetében jelenik meg
• Pál Emőke a Játéktér című lap részére készített „A ’költői test’, avagy színészképzés Jacques
Lecoq nyomán” című cikkéért és a Kereszthegy című dokumentum filmben nyújtott alakításáért
• Bakk-Miklósi Kinga a „Maros megyei serdülők médiafogyasztói szokásai”cimű dolgozatáért ami a
PedActa folyóiratban jelenik meg
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), Nagy József (Gyergyóremete)
és Siffel Csaba (Atlanta).
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

Válaszlehetőségek

Ajánlom

Korábbi szavazások

cikk nyomtatása

Megosztom

10

cikk elküldése

Belépés
Felhasználónév:

Még írhat 1000

karaktert.

Jelszó:

Név:
Mennyi kilenc + hét ?

Regisztráció

hozzászólok!

Ehhez a hírhez még nem írtak hozzászólást, legyen ön az első!
Korábban írtuk:
08-26 Kizártak egy érettségizőt a román írásbeliről
Temesváron

08-17 Egyházi szakmunkásképzés: nemcsak hit
kérdése

08-23 Írásbelivel folytatódik a pótérettségi

08-16 Megérkezett az első nyolc iskolabusz Szatmár
megyébe

08-22 Problémamentesen zajlik a pótérettségi Hargita
megyében

08-15 Minden második 18 és 24 év közötti fiatal
szakmát szeretne tanulni

08-22 Kötelező oktatást az óvodákban

08-15 Hétfőn kezdődik a pótérettségi
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08-22 A 2014–2015-ös tanév beosztása

08-14 Jó hírek az aradi szórványoktatásról – AUDIÓ

08-20 Jubilleumi esemény: XX. Diákönkormányzati
szabadegyetem

08-14 Az Apáczai-díj tíz éve

08-20 Temes megyében 17 magyar diák iratkozott be
az őszi érettségi vizsgákra

08-13 Nyári egyetem Kolozsváron középiskolásoknak

08-19 Interetnikus diáktábort szerveztek
Udvarhelyszéken – VIDEÓ

08-12 Iskolaigazgatói és aligazgatói helyekért küzd az
RMDSZ Szatmár megyében

08-18 Gyere tanítani Csángóföldre! – második
meghallgatási időpont

08-11 Ötven százalékkal csökkent az analfabéták
aránya Romániában

08-18 Kezdődik a pótérettségi

08-10 Áttörés a Bihar megyei oktatási rendszerben

Médiapartnerek

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]
[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Székely Termékek Webáruháza | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]
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