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Székely Előfutár Ösztöndíjasok Köszöntése 
2022 

 
Az Előfutár Szövetség (Forerunner 
Federation) örömmel és 
nagyrabecsüléssel köszönti a 2022. évi 
Székely Előfutár Ösztöndíjasokat.  
 
A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a 
Székelyföldről, illetve Erdélyből 
származó, alkotó tehetségek támogatása 
tudományos munka és a művészetek 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 2022. szeptember 15-
én, gyergyói idő szerint éjfélkor járt le a határidő, 25 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 8 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 részesül: Réthi-Nagy 
Zsuzsánna (Kovászna, biokémia), Boga Biborka (Sepsiszentgyörgy, vegyészet), 
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Brînzan-Antal Cristina (Kézdivásárhely, társadalomtudomány). Munkájukhoz és 
sikereikhez ezúton is gratulálunk.  
 
A 2022. évi Székely Előfutár Ösztöndíjasok szakterületük feltüntetésével és 
szülőhelyük sorrendjében: 
 
Czink Gergő (Gyergyószentmiklós, Orvostudomány)  
A marosvásárhelyi egyetem III. éves orvostanhallgatójának témája Hargita 
megye kullancsainak Borrelia spp. fertőzöttsége. A fertőzött kullancsok többféle 
betegséget terjeszthetnek, amelyek közül a Lyme betegség gyakori. „Az enyhe 
telek és az egyre melegebb éghajlat miatt egyre gyakrabban találkozhatunk 
kullancsokkal.... A Románia területén található kullancsok fertőzöttségi arányáról 
viszont kevés adat áll rendelkezésre.” Czink Gergő. A kutatás célja Hargita 
megye kullancsainak Borrelia baktérium fertőzöttségét meghatározni és az 
eredmények birtokában felvilágosító munkát végezni, beleértve a kullancsok 
eltávolítását és profilaktikus kezelési lehetőségeket. A kutatás hiánypótló, 
ugyanis korábban Hargita megyében nem végeztek vizsgálatokat. – írta Dr Siffel 
Csaba, a bíráló bizottság tagja  
 
Kovács Eszter (Gyergyószentmiklós, társadalomtudomány)  
A kulturális élet szürke zónája. A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház és 
a Salamon Ernő Irodalmi Kör Működése a nyolcvanas években. A pályázó a 
szocialista típusú társadalmak kulturális életét vizsgálja, de azon belül is a 
pártállami utasításoktól függetlenül megszervezett kulturális csoportok 
működését kívánja feltárni. A kutatás túlmutat az elnyomó-elnyomott, a 
kollaboráns-ellenálló megközelítésen, sőt ezen túlmenően egy kisebbségi 
társadalom, jelen esetben egy jól behatárolható szűkebb régió, a Gyergyói-
medence kulturális életét egykoron meghatározó két kulturális „intézmény” 
„működtetőinek” életébe nyerhetünk betekintést. A témát kiválóan ismerő 
mentorok szakmai irányítása, a pályázó terepismerete és szakmai felkészültsége 
elegendő biztosíték ahhoz, hogy a pályázatban lefektetett célok maradéktalanul 
megvalósuljanak. – írta Dr. Nagy Mihály Zoltán, a bíráló bizottság tagja  
 
Jánó Kinga (Kézdivásárhely, zenetudomány) 
Jánó Kinga Felső-Háromszék népzenéje c. pályamunkájának célja, hogy 
átfogóan, ugyanakkor részletesen bemutassa Felső-Háromszék régi népzenéjét, 
népzenei és egyéb hagyományait, egy etnomuzikológiai vonatkozásban még sok 
fehér foltot tartalmazó kistáj dallamanyagának rekonstruálásával hasonlóan 
ahhoz, ahogyan ez már korábban megtörtént a szomszédos területeken, mint 
Erdővidéken, vagy Csíkban. A kutatás első fázisában az ösztöndíj segítségével 
először a másodlagos forrásokat (könyveket, hangfelvételeket, kéziratokat) 
kívánja összegyűjteni, rendszerezni, adatbázisba szervezni. Hasonló kutatást már 
végzett Erdővidék népzenéjével kapcsolatban, amelyet számos helyen 
tudományos sikereket aratva mutatott be az elmúlt években. Mostani kutatásait 
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tanácsadóként segíti Sófalvi Emese, a Kolozsvári Református Tanárképző és 
Zeneművészeti kar tanára. – írta Dr. Romhányi Balázs, a bírálóbizottság elnöke  
 
Konnát Árpád (Kovászna, régészet)  
Konnát Árpád Erdélyi avar fegyveres sírok régészeti kutatása c. mesterfokú 
szakdolgozatát Vida Tivadarnál az ELTE régészeti intézetének vezetőjénél 
készíti, erdélyi mentora Gáll Erwin. A délmagyarországi leletekből kiderült, hogy 
az avar telepek folyamatosan lakottak a honfoglalásig és az Árpád-korban is, egy 
őslakos alapréteg és az uralkodó változó politikai osztállyal. Ezt azonban nem 
vizsgálták meg Erdélyben s ez abban a nagyobb kérdéskörben is fontos lehet, 
hogy mennyiben nem a Kárpátokon át, keletről történt az erdélyi honfoglalás, 
hanem sokkal inkább nyugatról érkeztek a magyarság elődei Erdélybe s itt 
hogyan is alkalmazkodott hozzájuk a már itt élő népesség. – írta Dr. Bárdi 
Nándor - történész, a bíráló bizottság tagja  
 
Iszlai András-Ernő (Marosvásárhely, biokémia)  
Iszlai András-Ernő D-aminosav dehidrogenáz enzimek immobilizálása című 
munkája során különböző fehérjerögzítési módszereket alkalmazva dolgozik. 
Lelkesedése, munkabírása és kutatói tehetsége kiváló alapokat képeznek egy 
jövőbeni sikeres szakmai karriernek, akár az akadémia akár a vegyipar területén. 
Eddigi kutatómunkája biztató eredményekhez vezetett. Az enzimatikus reakciók 
HPLC által való követését, enzim aktivitási méréseket, fehérjetisztítási, valamint 
az ezt kiegészítő összes munkálatokat magasfokú önállósággal képes 
végrehajtani. Mindezen technikák a modern biotechnológiák, enzimológia 
módszertárának részei, magasfokú kompetenciát biztosítva a hallgatónak 
jövőbeni karrierjében. – írta Dr. László Csaba Bencze egyetemi docens-BBTE 
Kolozsvár  
 
Nagy Gellért (Sepsiszentgyörgy, Jogtudomány)  
Nagy Gellért A Magyar Kisebbség c. folyóirat kisebbségi jogra gyakorolt hatása 
című pályázati munkája a Kisebbség folyóirat 1922-1942 között kiadott 
számaiban megjelent cikkeket tanulmányozná a kisebbségpolitika szempontjából. 
Ugyan már nagyon sokat kutatták szociológusok, történészek, jogi szempontból 
ezt a forrásanyagot még nem vizsgálták, így a szakma hasznára válhat a régi 
elődök örökségére épített, új eredményeket megfogalmazó kutatás. A pályázó a 
folyóirat cikkeiben a kisebbségjogi szempontból releváns kérdéseket vizsgálná, 
összehasonlítva mindezeket a mai szakirodalommal és eredményekkel. Igen 
céltudatos, kiváló beszédkészséggel rendelkező pályázó, aki teljes mértékben 
ismeri a kutatási témájában rejlő lehetőségeket, és hiányosságokat is. – írta Dr. 
Karda-Markaly Aranka, történész, a bíráló bizottság tagja  
 
Virág Tímea Helga (Sepsiszentgyörgy, orvostudomány)  
Virág Tímea a Kolozsvári Orvosegyetem Plasztikai Sebészeti Tanszékén III. éves 
doktorandusz. Az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetségének alelnöke. A kutatás 
témája: A keystone szigetlebenyek élettani és biomechanikai tulajdonságainak 



4

vizsgálata állatmodelleken és a klinikumban. Ezekkel a speciális bőrlebenyekkel 
és műtéti technikával a műtéti idő és gyógyulási idő is várhatóan lerövidül, 
kevesebb a komplikáció, így jobb eredmények érhetők el. Az állatkísérletek 
megtörténtek és pozitív eredménnyel zárultak. A humán kísérletekre az etikai 
bizottság megadta az engedélyt. Timea kiváló kommunikációs képességgel 
rendelkezik. Az interjú során a kutatás lényegét szép magyarsággal foglalta 
össze. A kutatás ígéretes, nemzetközi szinten is versenyképes. ¬ – írta Dr. Siffel 
Csaba, a bíráló bizottság tagja  
 
Vákár Zsanett (Székelyudvarhely, kommunikációtudomány)  
Az örmény népirtást követő migráció tükrözése a román és a magyar sajtóban c. 
disszertáció választott témája a törökországi örmények genocídiumának, illetve 
ezen évszázaddal ezelőtti népirtás által provokált migrációnak a romániai és a 
magyarországi sajtótükrözése, amely reményeink szerint érdekes mai 
következtetésekhez is vezethet. Kimagasló tanulmányi eredményeit, aktív 
hallgatói munkáját, a lelkiismeretes kutatói és szeminárium- vezetői magatartását, 
valamint a szülőföldjének a tudományos élete és felemelkedése iránti 
elkötelezettségét is szem előtt tartva, jó szívvel ajánlotta őt Dr. Tibori Szabó 
Zoltán egyetemi tanár- BBTE, Kolozsvár. A pályázó jól felkészült, a kisebbségek 
kutatása iránt elkötelezett. Terveit nemzetközi összefüggésbe tudja helyezni.   
 
Dicsérő levél további három 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 pályázó: Veress Ilka (Gyergyószentmiklós, humán) 
Nyelv és identitás kérdése az erdélyi örmény közösségek körében; Kicsi Anna-
Réka (Marosvásárhely, geológia) Őskörnyezeti rekonstrukció az eocén- oligocén 
határon az Erdélyi-medence bentosz foraminifera közösségei alapján; Szabó 
Erzsébet-Zsófia (Marosvásárhely, humán) Románia Nép Ügyvédjének 
tevékenysége, összehasonlítva az európai, Ombudsman tevékenységével, különös 
tekintettel a kisebbségi jogokat érintő ügyekre. 
 
Az Alapítvány köszönetet mond az elbírálást végző Ösztöndíj Tanács tagjainak: 
Romhányi Balázs (Budapest, elnök), Bárdi Nándor (Budapest), Karda-Markaly 
Aranka (Csikkarcfalva), Karlócai Miklós (Frankfurt), Kovács Katalin 
(Kolozsvár), Nagy József (Gyergyóremete), Nagy Mihály Zoltán (Nagyvárad), 
Nagy Nándor (Budapest), Siffel Csaba (Atlanta). 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 
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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: 1-757-639-65760000  
Email: forerunner.federation@gmail.com  
http://forerunnerfederation.org/ 
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