
Székely Előfutár Ösztöndíjasok 
Köszöntése - 2021 

 
Az Előfutár Szövetség (Forerunner 
Federation) örömmel és nagyrabecsüléssel 
köszönti a 2021. évi Székely Előfutár 
Ösztöndíjasokat. 
 
A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja az 
Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, 
melyet választott tanácsadó segítségével, egyetemi, vagy kutatóintézeti irányítással 
végeznek. Kizárólag erdélyi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek 
részesülhetnek az ösztöndíjból.  

A Székely Előfutár Ösztöndíjra, melynek megpályázására 2021. november 10. 
gyergyói idő szerint éjfélkor járt le a határidő, 17 pályázat érkezett be. Az alapítvány 
Nemzetközi Ösztöndíj Tanácsa a legjobbakat írásos pályamunkák alapján választotta 
ki a jelentkezők közül. A döntőbe jutott pályázók telefonos, illetve video interjún 
vettek részt. Az Ösztöndíj Tanács szavazata alapján az alapítvány kuratóriuma 
kiválasztotta a Székely Előfutár Ösztöndíjasokat. 
  
Az elbírálás eredményeként 7 pályázó kap Székely Előfutár ösztöndíjat, 1000 dollár 
összegben. A nyertesek ösztöndíjukat két részletben kapják meg: az összeg első 
egyharmadát a pályázat elnyerésekor, a kétharmados második részét pedig a 
kutatásból származó és közlésre alkalmas dolgozat bemutatásakor. Ezen túlmenően, 
több pályázó dicsérő levelet kap az alapítványtól. 
  
A korábbi évek ösztöndíjasai közül, aki pályamunkáját a közelmúltban sikeresen 
befejezte, az 1000 dolláros ösztöndíj második részében részesült: Becze Annamária 
(Csíkszereda, élettudomány), Rusu Szidónia (Kolozsvár, Társadalomtudomány), 
Vincze Boglárka Vincze Éva-Boglárka (Nagyenyed, biotechnológia), Rápó Eszter 
(Uzon, Környezetvédelem). Munkájukhoz és sikereikhez ezúton is gratulálunk. 
Ugyancsak gratulálunk Kovács Levente 2009-es Székely Előfutár Ösztöndíjasnak, aki 
kutatásait Kolozsváron, Szegeden és Cambridge Egyetemen és jelenleg a California 
Institute of Technology (Caltech) kutatója, de amint lehetősége nyílik vissza szeretne 
térni Erdélybe.  
  
A 2021. évi Székely Előfutár Ösztöndíjasok szakterületük feltüntetésével és 
szülőhelyük sorrendjében: 



 

György Andrea (Gyergyószentmiklós, szépirodalom) 

Választott alkotási témája az otthon-otthontalanság. Alkotási kihívása, hogy az 
otthon témát, mint érzelmi tabut, hogyan lehetne felszínre hozni, illetve hogyan 
ébreszthető fel az ember kötődési igénye: Mit jelent az otthon? Milyen kötődési 
pontjaik vannak? Hol érzik otthon magukat? Mi az, ami hiányzik, ha nincsenek 
otthon?  Rendkívül elkötelezett, és saját életének élményanyaga nagy segítségére 
van a gyökerekhez való ragaszkodás értékének, átéléséhez. Tanácsadója külföldi 
kapcsolatok felvételét is lehetővé teszi. A tervezett hanganyag költségeit egy másik 
nyertes pályázatból fedezni tudja, ezt az ösztöndíjat a könyv írásra kívánja fordítani. 
Az általa felvetett otthon és otthontalanság kérdése a jelenkor Identitásvitái 
közepette mind egyénileg, mind pedig közösségben időszerű. 

Dán Kinga (Kézdivásárhely, műemlékvédelem) 

Dán Kinga „Kulturális örökségek penészkártevőinek vizsgálata Háromszék környékén” 
című pályázata a kézdialbisi református templom beltéri penészflórájának vizsgálatát 
és egy, a kulturális örökségeket nem károsító, biomolekulán alapuló penészgomba 
mentesítési eljárás kidolgozását célozza meg. “Kinga az MTA Lendület 
pályázatunkban vállalt kutatást és egy PhD hallgató munkáját is segíti. Értelmes, 
szorgalmas, törekvő és érdeklődő fiatal tehetség, aki elhivatott tagja a kutatói 
szakmának. Kinga önkéntesként részt vett a kolozsvári Állattani Múzeum 
rendszerezési munkájában. Kinga pályázatát a 2021-as Székely Előfutár Ösztöndíjra 
feltétel nélkül támogatom” írta Dr. Lipinszki Zoltán MTA SZBK Lendület Sejtciklus 
Szabályozás Kutatócsoport 

Réthi-Nagy Zsuzsánna (Kovászna, biokémia) 

Réthi-Nagy Zsuzsánna kiváló tanulmányi eredményeket felmutató székelyföldi 
pályázó. Munkájának témája a fehérjestabilizáció mechanizmusának vizsgálata. Már 
egyetemi hallgatóként elkezdett foglalkozni a p74Stabilon fehérje biokémiai 
tanulmányozásával. "Zsuzsánna egy értelmes és érdeklődő fiatal tehetség, aki 
elhivatott tagja lesz a kutatói szakmának. Tudományos érdeklődése szerteágazó, 
nem riad vissza a kemény munkától, a tudományos problémát nem csak felveti, 
hanem arra megoldást keres, a szakmai tanácsokat megfogadja és felhasználja. Ez az, 
ami jellemez egy jó kutatót. Zsuzsánna komoly közéleti és karitatív szerepet vállal 
Erdélyben és Magyarországon is." írta tanácsadója. 

Fábián Balázs Dániel (Marosvásárhely, agrártudomány) 

A kender a legősibb termesztett kultúrnövényeink közé tartozik. A "visszavágás 
technikájának alkalmazása a kendertermesztésben" kutatás célja a kendertermesztés 



hatékonyabb és olcsóbb módjának a vizsgálata és az eredmények birtokában a 
termesztés segítése/népszerűsítése a gazdák körében Székelyföldön. Fábián Balázs a 
témában otthonosan mozog, kiválóan ismeri a nemzetközi helyzetet, ambiciózus, 
kommunikációs képessége jó. A kutatás Székelyföldhöz is kötődik. "Ez irányban 
elkötelezett és kísérleteit már elkezdte a 2021-es tenyészidőben. A szakma jelenlegi 
konjunkturális helyzetében, a kender egy alternatív lehetőséget nyújtó növényfaj, 
mind technológiai, mind ökonómiai szempontból. A pályázó jó szervezőképességével 
összetartó erőként tevékenykedik évfolyamtársai körében." írta dr. Nyárádi Imre-
István dékánhelyettes Sapientia EMTE  

György Árpád Botond (Marosvásárhely, törtenettudomány) 

17. századi marosvásárhelyi tisztségviselők archontológiájának elkészítése, és 
feltárása a laikusok számára is hiánypótló ismeret lenne, a szakmabeliek számára 
pedig további kutatási témákban nyújthat támpontot. György Árpád Botond 
céltudatos és pontos célokat fogalmazott meg, így teljes bizalommal ajánlom az 
ösztöndíj elnyerésére - írta Markaly Aranka Bíráló Bizottsági Tag. "A pályázó 
célkitűzése teljesen reális. Módszertani megközelítése dicséretes és helyes. A sikeres 
publikálás olyan alapot nyújthat a jövő Székelyfölddel foglalkozó kutatóinak, amelyre 
sikeresen építhetnek. Az általa felvázolt elitkutatásnak és elemzésnek 
nélkülözhetetlen része az archontológiai kutatás." - dr. Rüsz-Fogarasi Enikő egyetemi 
tanár, témavezető. 

Boga Bíborka (Sepsiszentgyörgy, biokémia) 

Boga Bíborka a Babes-Bolyai Tudományegyetem doktorandusza vegyészmérnöki 
szakon. Kutatási témája a gyógyszeriparból származó és a szennyvízbe bekerülő 
toxikus anyagok lebontása a heterogén fotokatalízis módszerével. A pályázó már hat 
éve tagja a kolozsvári kutatócsoportnak. Kutatási terve világos, a vizsgálati 
módszereket ismeri és érti. "Munkájának kivételes eredményességét mutatja 
publikációs teljesítménye is: öt nemzetközi folyóiratban megjelent publikáció 
szerzője, háromban első szerzője, 18 konferencián szerepelt kutatásaival, számos díj, 
ösztöndíj nyertese. Külön kiemelendő kapcsolatteremtő képessége, a jó 
csoportlégkör kialakításában betöltött szerepe, kivételes teherbírása, motiváltsága."  
írta Dr. Nagy László egyetemi docens Szentgyörgyi Labert Orvostudományi Kar 
Szeged 

Szároz Melinda (Sepsiszentgyörgy, környezetvédelem) 

Szároz Melinda „Levegő minőségének a folyamatos ellenőrzése IoT módszerekkel” 
című pályázata már megépített és kipróbált légszennyezésmérő készülékének 
továbbfejlesztését célozza meg. Vegyészmérnökként beledolgozta magát az 
elektromosság és a programozás világába, így szennyezettségi grafikont illetve 



térképet tud előállítani. További céljai közt könnyebb, kisbb fogyasztású és 
sokoldalúbb műszer készítése szerepel. "Mivel erényei közé tartozik a 
megbízhatóság, pontosság, kitartás, szorgalom, nagyfokú komolyság, rugalmasság, 
tudásszomj, céltudatosság illetve a laboratóriumi kutatás iránti szeretet úgy 
gondolom, hogy teljes mértékben megérdemli a támogatást" írta Barabás Réka 
egyetemi docens. 

Dicsérő levél további egy pályázónak 
Az ösztöndíjbizottság a dicsérő levélben részesülő pályázó munkájának értékességét 
fejez ki, valamint felhívja a figyelmet a következő fordulóban pályázás lehetőségére, 
és további sok sikert kíván. Az idén dicséretben részesülő pályázók: Jánó Kinga 
(Kézdivásárhely, népzene) Felső-Háromszék népzenéje és Kicsi Anna Réka 
(Marosvásárhely, geológia) Őskörnyezeti rekonstrukció az eocén-oligocén határon az 
Erdélyi-medence bentosz foraminifera közösségei alapján  című pályázatai. 
 
Az alapítvány köszönetet mond az elbírálást végző Ösztöndíj Tanács tagjainak: 
Romhányi Balázs (Budapest, elnök), Nagy Zoltán Mihály (Partium), Romhányiné Balás 
Emőke (Budapest), Kovács Katalin (Kolozsvár), Markaly Aranka (Csikkarcfalva), Siffel 
Csaba (Atlanta), Karlócai Miklós (Frankfurt), Nagy Nándor (Budapest). Az alapítvány 
külön köszönetet mond Büki Boróka (Budapest) szervező munkájáért a pályázatok 
feldolgozásában.   
 
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 
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/ 
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