Az Arany János – díj 2016-os kitüntetettjei

Arany János Életműdíj
Gál
Zsuzsa
a
Chichagoi
Egyetem
antropológiaés
nyelvészprofesszora, az antropológiai nyelvészet vezető tudósa.
Szüleivel gyerekkorában távozott az Amerikai Egyesült Államokba.
Számos magyar vonatkozású publikációjával jelentős mértékben járult
hozzá a magyar nyelvi és társadalmi kérdések hiteles külföldi
bemutatásához, valamint munkássága, választott kutatási témái,
eredményei és jelenléte orientálják a közép-európai társadalomtudomány egy
fontos részét.

Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díj
Simon Attila az egyik legkiválóbb magyar társadalomtudományi
műhely, a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója, a Selye
János Egyetem Tanárképző Kara Történelem Tanszékének vezetője, a
szlovákiai magyarok két világháború közötti történetének ismert
kutatója. Eredményei megkerülhetetlenek számos tudományág művelői,
valamint a szlovákiai magyarok létét megérteni kívánó nagyközönség
számára is.

Arany János Fiatal Kutatói Díj
Bartók Blanka a kolozsvári BBTE adjunktusa, a romániai magyar
tudósgeneráció jeles ifjú képviselője. A korunkban kiemelkedően
fontos éghajlatváltozás témakörében ért el egyedülálló eredményeket a
fiatal magyar geográfusok körében, úgy Erdélyben, mint Magyarországon.

2016-ban Arany János – Érmet kaptak
Dienes Sándor Lajos a romániai magyar nyelvű egészségügyi szakképzés
ma is aktív doyenje, mindmáig tanít a marosvásárhelyi Református
Asszisztensképző Főiskolán. A munkaorvostan apostolaként a
foglalkozási betegségek megelőzésében és gyógyításában ért el jelentős
eredményeket, valamint jelentős mértékben járult hozzá ahhoz, hogy
az ápolók magyar anyanyelvű betegeikkel anyanyelvükön tudjanak
beszélni.

Hózsa Éva az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszékének egyetemi tanára, a vajdasági magyar irodalom elismert kutatója,
az oktatás módszertanának jeles művelője, a vajdasági magyar közösségi
események aktív szereplője és szervezője. Tudományos, oktatói és szervezői
munkáját nemcsak a Vajdaság, de az egész Kárpát-medence magyar
tudományossága érdekében végzi.

Kolláth Anna a maribori Egyetem egyetemi tanára, 1993 óta szolgálja a
muravidéki magyarságot. Tanszékvezetőként és kutatóként irányította
Mariborban a magyartanárok képzését, életben tartotta a magyar
stúdiumokat a szlovéniai magyar nyelvű felsőoktatás egyetlen
tanszékén. Nemzetközi szintű tudományos munkája mellett a muravidéki
magyar pedagógus-továbbképzésre, s az oly fontos ismeretterjesztésre is
figyelmet fordított. Szerepe a muravidéki magyarság megtartásában
vitathatatlan.

Péter H. Mária gyógyszerészkutató, oktató, valamint az erdélyi
gyógyszerészettörténet jeles művelője. Számos szakmai szervezet tagjaként
elkötelezett szervezője az erdélyi magyar tudományos életnek. Sok
évtizedes alkotómunkájának eredményeit generációk élvezik s becsülik.
Hozzájárulása az erdélyi magyar tudományos intézménytörténethez jelentős.

Takács László korunk helyhez nem kötött kutatótípusának
megtestesítője: egyszerre van jelen az Egyesült Államok, Franciaország
és Magyarország tudományos világában. Mai népbetegségeink, a
diabetes és a rák terápiája terén ért el jelentős eredményeket.
Tudományos munkája mellett szakterülete mesterképzésében is
közreműködik: nemzetközi iskolateremtő pályafutása eredményeképp
több PHD és szabadalom is született. Laboratóriumában mindig több
magyar kutató dolgozott.

Wanek Ferenc erdélyi geológus. Egyetemi oktatói, tudományos,
tudományszervező és ismeretterjesztő tevékenysége egyaránt elismerésre
méltó. Munkáságának eredményeként tudományos publikációk,
tankönyvek, ismeretterjesztő írások, turistatérképek, útikönyvek,
filmek és kiállítások születtek. A tudományos utánpótlás aktív támogatója,
számos erdélyi szakmai szervezet vezetője illetve tagja, jeles
események, konferenciasorozatok fáradhatatlan szervezője több évtizede. A
földtudományok művelői közötti kapcsolatok ápolója, határoktól
függetlenül.

