
 

 

 

 

Székelyföld jövőjéért ösztöndíj 
 

Dr. Keresztes György Pál primor századik születésnapján elhatározta, hogy a Bethlen 

Gábor fejedelem által nemesi rangra emelt családja emlékét a Bethlen Gábor Alapítvány keretében 

működtetendő ösztöndíjalappal örökíti meg. Ezen elgondolásnak köszönhetően jött létre a 

Székelyföld jövőjéért elnevezésű ösztöndíjalap. A támogatás céljáról így vallott Keresztes György: 

„A létesítendő ösztöndíjalap célja, hogy a Székelyföld kiemelkedő képességű, tehetséges 

fiataljainak kiválasztásához, méltó neveléséhez és továbbtanulásához hozzájáruljon. Ösztönözze a 

magyar tannyelvű iskolák tehetséggondozását, a kiválóak elismerését, bármilyen szintű iskolában 

tanulnak is.  Ösztöndíjat kaphatnak alapfokú, középfokú vagy felsőfokú tanintézmények diákjai, 

akiknek kiemelkedő képessége, tehetsége bizonyíthatóan megnyilvánul valamely művészeti ágban, 

szakterületen, vagy a (hit)életben. Az ösztöndíjat évente egyszer adományozzák, de ez – az 

eredmények függvényében – több éven át biztosítható.” 

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan idén is kiosztásra kerül az ösztöndíj. Ennek felelőse 

Magyary Rozália kurátor. A pályázással kapcsolatos tudnivalók az Alapítvány honlapján 

tekinthetők meg (http://bethlenalapitvany.com/szekelyfold_osztondij_2019/). Egyéb információt 

az Alapítvány felelős kurátorától, Magyary Rozáliától lehet igényelni a következő elérhetőségen: 

magyaryr@gmail.com.  

2014 óta az ösztöndíjat négy erdélyi fiatal vette át: 2015-ben Bartha Veres Anna, 2016-ban Csata 

Adél, 2018-ban Boér Máté és Medgyesi Attila. Az ösztöndíjasok között megtalálhatók mind a 

humán-, mind a reáltudományok képviselői. Eredményeiket az alábbi beszámolókban összegzik.

http://bethlenalapitvany.com/szekelyfold_osztondij_2019/
mailto:magyaryr@gmail.com


Beszámoló 
Csata Adél 

Dr. Keresztes György Pál primor nagylelkű felajánlásának és a Bethlen Gábor Alapítvány 
Kuratóriuma munkájának köszönhetően 2016-ban az a megtiszteltetés ért, hogy én vehettem át a 
Székelyföld jövőjéért ösztöndíjat. Ekkor elsőéves doktorandusz hallgató voltam a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Hungarológiai Tanulmányok 
Doktori Iskolájában.  

Szűkebb értelemben vett kutatási témám a háromszéki, középajtai tudós, Benkő József 
irodalomtörténet-írói tevékenységének vizsgálata volt. A dolgozat mára elkészült, nyilvános 
vitájára szeptemberben kerül sor. Benkő József tevékenységének elemzése mellett foglalkoztam 
18. századi utazási irodalommal, a magyar nyelv ügyét érintő röpiratok, román-magyar kulturális 
kapcsolatok vizsgálatával, közköltészettel, imagológiával, prédikációirodalommal, de 18. század 
végi, 19. század eleji intézménytörténeti kutatásokkal is. A kapott ösztöndíj igen jelentős 
mértékben hozzájárult szakmai fejlődésemhez, hiszen ennek köszönhetően számos erdélyi 
könyvtárban és levéltárban (Szeben, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Temesvár) 
végezhettem időszakos kutatómunkát, lehetőségem nyílt a szétszórt anyag fotózására, 
digitalizáltatására is. Az elmúlt három évben mintegy 20 tanulmányt sikerült összeállítanom, ezek 
jelentős része már megjelent hazai vagy magyarországi szaklapokban vagy konferenciakötetekben, 
másik része megjelenés előtt áll. Eredményeimet országos és nemzetközi konferenciákon is 
népszerűsítettem, csoportos kutatási programokba kapcsolódtam be, de megbízásos alapon is 
működtem, bekapcsolódtam a készülő Aranka György-levelezés kiadásának előkészítő 
munkálataiba. 

A kutatói munka mára igen meghatározó lett számomra, mondhatom, hogy életformává vált. Ezt a 
tevékenységet szeretném folytatni, amennyiben a körülmények lehetővé teszik. A kutatói habitus 
kialakulásában jelentős szerepet játszott Egyed Emese professzor asszony, a BBTE Magyar 
Irodalomtudományi Intézetének oktatója, doktori dolgozatom irányítója is. Odaadó munkájáért és 
mindennemű támogatásáért illesse őt ezúton is köszönet. És illesse köszönet a sajnos már elhunyt 
Keresztes György Pált is, aki anyagi támogatásával lehetőséget teremtett a tapasztalatszerzésre, 
tapasztalatcserére, a gyakorlati ismeretek megszerzésére. A Bethlen Gábor Alapítvány 
Kuratóriumának megköszönöm, hogy évről-évre vállalják azt a munkát, amelyet az ösztöndíj 
folyósítása megkíván, ill. hogy minden év novemberében színvonalas rendezvényen adják át 
kitüntetéseiket, lehetőségek teremtve ezáltal a generációk közötti találkozásnak, 
kapcsolatépítésnek is.  

Eddig elért eredményeimet a következő, válogatott publikációs jegyzékkel szeretném szemléltetni, 
remélve, hogy méltónak bizonyultam a Keresztes család és a kuratórium bizalmára. 
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Kolozsvárt, 2019. 07. 16. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló 
Medgyesi Attila 

 

A nevem Medgyesi Attila, másodéves egyetemista vagyok a kolozsvári Műszaki Egyetemen 
automatizálás szakán.  

2018-ban nekem ítélték az egyik Székelyföld Jövőjéért ösztöndíjat. Ennek elnyerése óta folytatom 
tanulmányaimat, elvégeztem második tanulmányi évemet.  

Úgy határoztam, hogy a támogatás segítségével kipróbálok valami teljesen újat, ami segíthet 
fejlődésemben, új projektek megvalósításában, így egy 3d nyomtató megvásárlása mellett 
döntöttem februárban, a vizsgaidőszak lejártával. A 3d nyomtatáshoz szükséges volt megtanulnom 
elsősorban a tervezést, amely sokkal többet segített, mint pár alkatrész legyártása. A tervezés 
folyamán sok olyan dologra fény derült, ami más esetben csak az elkészítés során derült volna ki, 
így az könnyedén, még kezdeti fázisban újra megtervezhető. Így jöttem rá, mennyire fontos is az, 
hogy elképzeléseimet egyszer digitálisan valósítsam meg és csak utána fizikai valójában. Pár 
apróság legyártása, elkészítése után belevágtunk egy nagy projektbe, egy olyan robotkéz 
elkészítésébe, amely az emberi ízületeket, csontokat utánozza, "inak" segítségével mozgatja 
azokat. A robotkéz teljes egészében saját tervezésű, mechanikai elemei nyomtatott műanyagból 
készültek, megvásárolni csak az elektromos elemeket, motrokat és vezérlőket kellett. A robotkezet 
egy kesztyű segítségével irányíthatjuk, rádiókommunikáció segítségével, utánozza kezünk 
mozgását. Ezzel a projekttel, részt vettünk a temesvári RoboTec nevű nemzetközi robotos 
versenyen, ahol a freestyle (kreatív) kategóriában első díjat nyertünk. Ezután egy kisebb önvezérlő 
autót építettünk, egy terület feltérképező rendszer egy kisebb elemének prototípusa. Az ösztöndíj 
által nyújtott anyagiak nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy megvalósíthassak nagyobb, összetettebb 
projekteket, eszközöket, szerszámokat vásárolhassak és így szakszerűbbé tegyem a munkámat. 
Ezen tapasztalataimra alapozva, májusban jelentkeztem, és felvettek egy romániai székhelyű 
nemzetközi céghez, két hónapos gyakorlatra, ahol új ismeretekkel gyarapodtam a mesteréges 
intelligencia és neurális háló területén, valamint a valós idejű képfeldolgozás rejtelmeibe is 
betekintést kaptam. Számomra nagyon nagy segítség volt a nekem ítélt ösztöndíj, hiszen vele olyan 
új eszközöket használhatok, melyekre eddig nem volt lehetőségem. 

 

 Kolozsvár, 2019. június 30.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


