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Tisztelt Olvasóink! 

Az elmúlt időszakban szép számmal érkezett hozzánk visszajelzés 
a hírlevél számairól, köztük sok dicséret, amelyeket ezúton 
köszönünk meg. 

Az is világossá vált számunka, hogy az eddig megjelent 
lapszámok nem mindegyike jutott el Önökhöz. Ennek a technikai 
hibának a kiküszöbölése megtörtént, reméljük, mostantól minden 
hónapban megérkezik Önökhöz a hírlevél. 

Kérjük továbbra is, ha szervezetük, intézményük 
valamilyen tudományos információját vagy egyéni tudományos 
teljesítményük hírét szeretnék eljuttatni a magyar tudományos 
világnak, ne késlekedjenek megosztani velünk. 

Kocsis Károly elnök



HÍRLEVÉLII. évfolyam 1. szám 2012. január 15.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN  ELNÖKI BIZOTTSÁG

HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE

2. oldal

ElismErésEK, díjAK

 A Széll Kálmán Alapítvány 
díjával tüntették ki Lámfalussy 
Sándor professzort, nemzetközi 
hírű jegybankárt, „az euro atyját”, 

az mTA külső tagját.
Bővebben:

 Az állatorvosi virológia 
területén végzett kiemel-
kedő kutatásaiért az igen 
rangos Arany Medál 

díjjal ismerte el Belák Sándornak,  
az mTA külső tagjának tudományos 
teljesítményét a svéd Királyi Akadémia.

Bővebben:

 A magyar kultúra lovagja lett 
január 22-én Békássy N. Albert 
orvos, a svédországi Lundi 
Egyetem oktatója, az őssejt-

átültetés nemzetközi akkreditációs 
inspektora.  

Bővebben:

 A magyar kultúra lovagja lett 
B. Kovács István gömörológus 
történész, az mTA külső 
köztestületének tagja.

Bővebben:

 Káich Katalin, a szabadkai 
magyar Tannyelvű Tanító-
képző Kar nyugalmazott 
tanára, volt dékánja, az mTA 
külső köztestületi tagja 

professor emeritus kinevezést kapott.
Bővebben:

 Az Erdélyi múzeum-Egyesület 
Debüt díját megosztva kapta 
Keszeg Anna, a Partiumi 
Keresztény Egyetem 
adjunktusa, a BBTE oktatója, 

az mTA külső köztestületi tagja és Jakab 
Albert Zsolt, a romániai magyar néprajzi 
bibliográfia összeállítója.

Bővebben:

KuTATási hírEK

 Amerikában is egyedülálló 
műtő nyílt meg nemrég  
a harvard Egyetem 
oktatókórházának számító 

bostoni Brigham and Women’s 
hospitalban, melynek létrehozója és 
társigazgatója Jolesz A. Ferenc 
idegsebész, idegkutató, radiológus,  
a harvard Egyetem professzora, a magyar 
Tudományos Akadémia külső tagja.

Bővebben:

http://www.hacusa.org/en/news/2011-szell-kalman-foundation-award-presented-to-professor-sandor-lamfalussy-father-of-the-euro
http://mta.hu/mta_hirei/rangos-sved-kituntetes-az-mta-kulso-tagjanak-129264/
http://magyarliget.hhrf.org/
http://kultura.hu/main.php?folderID=911&articleID=321892&ctag=&iid=11
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-02-01_Professor_emeritus_kinevezes_dr_Kaich_Katalinnak.xhtml
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/860/pageno/1/archived/false
http://mta.hu/sajtoszemle/magyar-tudos-hozta-letre-amerika-szupermutojet-129210/
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3. oldal

A kolozsvári Nemzeti Kisebbség-
kutató Intézet kutatást végzett 
a magyar nemzetiségű felnőtt 

lakosság körében Erdély 16 megyéjében. 
A megkérdezettek (1190 fő) többsége pesszi-
mista és úgy gondolja, hogy romániában  
a dolgok rossz irányba mennek.

Bővebben:

ugyancsak a Nemzeti Kisebbség-
kutató Intézet 2012-ben is 
felméri az interetnikus kapcso-

latok alakulását, de az összes korábbi 
felmérés adataival egységes rendszerben 
vizsgálják meg, hogyan változtak az etni-
kumközi viszonyok az utóbbi tizennégy 
évben. Készül a romániai nemzeti 
kisebbségek kronológiája is az utóbbi  
húsz év adatai alapján.

Bővebben:

 magyar-szlovák tudományos 
együttműködéssel kívánják 
rekonstruálni a 16. 
században létesített Posoni 
kertet, amelyben fénykorában 

60 féle dísznövény, 45 gyümölcsfaj,  
80 különböző zöldségfaj között 
szemlélődhetett lippay György tudós 
esztergomi érsek és az oda látogató 
nagytekintélyű, nevezetes személyiségek. 
magyar oldalról a kutatást surányi dezső 
biológus professzor, az mTA doktora,  
a közös terv kimunkálója vezeti.

Bővebben:

PuBliKációK

 január 18-án  mutatták be az 
Erdélyi múzeum-Egyesületnél  
a Garda Dezső egyetemi docens, 
az mTA külső köztestületi tagja 

által szerkesztett, A mezővárostól a ren-
dezett városig című tanulmánykötetet.

Bővebben:

 A kolozsvári scientia Kiadónál 
megjelent  a Terminology and 
Translation Studies. 
Plurilingual Terminology in 

the Context of European Intercultural 
Dialogue című kötet, doina Butiurcǎ, 
inga drutǎ és imre Attila munkája.

Bővebben:

megjelent a kolozsvári Nemzeti 
Kisebbségkutató intézet és  
a scientia Könyvkiadó közös 

kiadásában a Minority Politics within the 
Europe of Regions című tanulmánykötet 
(szerkesztette horváth istván, az intézet 
igazgatója és Tonk márton, az mTA külső 
köztestületi tagja).

Bővebben:

 A somorjai Fórum Kisebbség-
kutató intézet gondozásában 
jelent meg Török Tamásnak,  
az mTA külső köztestületi tagjának 

Ipoly mente helynevei című kötete.
Bővebben:

http://erdely.ma/hatranyban.php?id=108800&cim=tiz_kozul_nyolc_erdelyi_magyar_ember_borusan_latja_a_jovot_es_elegedetlen_video
http://www.erdelyiriport.ro/gyeng%25C3%25BClnek-az-&8222;etnikai-hat%25C3%25A1rok&8221;-r-284.html
http://www.bumm.sk/64604/magyar-szlovak-egyuttmukodessel-ujjaeledhet-a-posoni-kert.html
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/853/pageno/1/archived/false
http://www.scientiakiado.ro/?pg=book&isbn=9789731970639
http://www.ispmn.gov.ro/node/noi-apariii-editoriale-horvath-istvan--tonk-marton-editori-minority-politics-within-the-europe-of-regions-
http://www.foruminst.sk/hu/5/publikaciok/0/a_forum_kisebbsegkutato_intezet_kiadvanyai/1/562/ipoly_mente_helynevei
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4. oldal

 ugyancsak a Fórum adta ki  
L. Juhász Ilonának, az mTA 
külső köztestületi tagjának 
rítusok, jelek, szimbólumok 

című néprajzi tanulmánykötetét.
Bővebben:

 megjelent a Fórum 
Társadalomtudományi 
Szemle XIII. évfolyam, 
2011/3. és 4. száma.

Bővebben:

 megjelent a hágai székhelyű 
Mikes International 
magyar szellemi fórum. 

hungarian Periodical for Art, literature 
and science január-márciusi száma.

Bővebben:

 megjelent a Washingtonban élő 
Székely J. Gábor matematikus,  
az mTA köztestületi tagja 
Paradoxonok a véletlen 

matematikájában című könyvének 
harmadik kiadása.

Bővebben:

 A szabadkai életjel kiadó 
gondozásában megjelent  
Hózsa Éva irodalomtörténésznek,  
az mTA külső köztestületi 

tagjának Melyik Kosztolányi(m)? 
Kapcsolatformálódások című könyve.

Bővebben:

 Cholnoky Jenőről, a magyar 
földrajztudomány egyik 
legnagyobb tudósáról és  
az emberföldrajzról írt cikket  

a Magyar Szó január 21-ei számában 
Mák Ferenc irodalomtörténész.

Bővebben: 

 Az újvidéki Fórum kiadónál meg-
jelent Orosz jános Szerb-magyar 
jogi és közigazgatási szótára,  
a 2005-ös kötet bővített kiadása.

Bővebben:

 Fölkerült a Vajdasági 
magyar Tudományos 

Társaság honlapjára A délvidéki 
magyarság múltja, jelene és jövője című 
tudományos tanácskozásról készült 
beszámoló. A konferencia anyagából 
májusban kötet jelenik meg.

Bővebben:

 megjelent Kepéné Bihar Mária 
és Lendvai Kepe Zoltán 
néprajzkutatók Kő kövön 
maradjon! című kötete   

a muravidéki  magyar Nemzetiségi 
Tájékoztatási intézet gondozásában.  
A kötetet január 23-án mutatták be  
a lendvai Bánffy Központban.

Bővebben:

http://www.foruminst.sk/hu/5/publikaciok/0/a_forum_kisebbsegkutato_intezet_kiadvanyai/1/561/ritusok_jelek_szimbolumok
http://www.foruminst.sk/hu/5/publikaciok/0/a_forum_kisebbsegkutato_intezet_kiadvanyai/1/560/forum_tarsadalomtudomanyi_szemle_2011_3
http://www.federatio.org/mikes_int.html
http://www.typotex.hu/konyv/Paradoxonok_a_veletlen_matematikajaban
http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=konyv&id=397
http://www.google.hu/imgres?q=cholnoky+jen%C5%91&hl=hu&biw=1280&bih=798&gbv=2&tbm=isch&tbnid=02i_fAmdPgJaiM:&imgrefurl=http://www.eu2011.hu/hu/hir/az-egyesult-europa-magyar-atyjai&docid=v94pbOzAMXBKAM&imgurl=http://www.eu2011.hu/files/bveu/images/cholnoky%20jeno.jpg&w=370&h=502&ei=lA8hT-TdI4uksgagzOHLBw&zoom=1
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-01-21_Cholnoky_Jeno_es_az_emberfoldrajz.xhtml
http://www.forumliber.rs/ismertet.html
http://www.vmtt.org.rs/MTN2011.html
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3524:uj-nepujsag-koetet-hogy-k-koevoen-maradjon&catid=35:kultura&Itemid=65
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5. oldal

 Közép-Kelet-Európa és  
a Délvidék a II. világháborúban 
– Áldozatok, együttélés, meg-
békélés címmel jelent meg  

a História folyóirat új száma. A magyar–
szerb Akadémiai Vegyes Bizottság,  
a Budapesti Európa intézet, az mTA 
Történettudományi intézete, az Európa-
történeti Kutatócsoport 2011. szeptember 
30-án az Együttéléstől a tömeggyilkos-
ságokig a Balkánon a 20. században.  
A Vajdaság 1942-1945 címmel tartott 
nemzetközi konferenciájának szerkesztett 
változata. 

Bővebben:

 megjelentek  
az Erdélyi 
Magyar 
Műszaki 

Tudományos Társaság lapjainak  
friss számai: EmT Tájékoztató 2012/1-2., 
FirKA 2011-2012/3.,  
műszaki szemle 2011/ 6. 

Bővebben:

szErVEzETi hírEK

Elkészült a nemzeti 
jelentőségű intézmények 
listája. Ennek jegyében 
kiszámítható, speciális 

finanszírozást fognak kapni többek között: 
az Újvidéki Egyetem magyar Nyelvű 
Tanítóképző Kara, a sapientia – Erdélyi 

magyar Tudományegyetem, az Erdélyi 
múzeum Egyesület (EmE), a ii. rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai magyar Főiskola,  
a somorjai Fórum Kisebbségkutató intézet.

Bővebben:

Újból János-Szatmári 
Szabolcsot választották  
a Partiumi Keresztény 

Egyetem rektorává. rektori programjának 
elemei: új egyetemi épület kivitelezése, 
további új szakok indítása és az egyetem 
részvételének biztosítása nagy hatósugarú 
európai uniós kutatási programokban.

Bővebben:

Tanulmányi Központ alakult  
a Nagyváradi Egyetemen, 
mely az észak-erdélyi 
zsidóság történetének  

a kutatását tűzte ki célul.
Bővebben:

 Az Ungvári Nemzeti 
Egyetemnek – Kárpátalja 
legnagyobb, legmagasabb 
fokozattal rendelkező és 

legpatinásabb felsőoktatási intézetének – 
Magyar Tannyelvű Humán- és 
Természettudományi Karáról ad 
áttekintést lizanec Péter professzor,  
az mTA külső köztestületi tagja.

Bővebben:

http://www.magyarszerbmult.hu/
http://www.emt.ro/hu/tevekenysegeink/kiadvanyok_periodikak/emt_tajekoztato.php
http://www.emt.ro/hu/hirek/
http://www.szulofold.hu/id-362-bizottsagi_hatarozatok.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=28018
http://erdely.ma/kultura.php?id=110299
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=7905
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6. oldal

 Az Ungvári 
Nemzeti 
Egyetem (UNE) 
és a Debreceni 

Egyetem képviselői aláírták a két egyetem 
közötti együttműködésről szóló, megújított 
megállapodást.

Bővebben:

 A romániai tudományos 
kutatásokért felelős nemzeti 
tanács akkreditálta  
az Erdélyi Múzeum-
Egyesület kiadóját,  

az Erdélyi Tudományos Füzetek 
sorozatot és az Erdélyi Múzeum című 
folyóiratot. Az akkreditált kategóriákról

bővebben:

 Mezőgazdasági szakot indít 
Nagykárolyban a 
Nyíregyházi Főiskola.  
A három és fél éves képzést 

már következő tanévtől elindítják, ha a 
magyar és a román oktatási minisztérium is 
jóváhagyja az indítványt.

Bővebben:

 A Magyar Doktorandusz 
Közösség tagjai együttműködési 
szándékuk megerősítésére 

január 18-án Séra Magdolnát,  
a kárpátaljai Momentum Doctorandus 
szervezet képviselőjét választották meg, 
hogy az elkövetkező két évben ő 

koordinálja az mdK tevékenységét, 
valamint együttműködjék a 
doktoranduszok Országos szövetsége 
elnökségével a határon túli magyar 
doktoranduszokat érintő kérdésekben.

Bővebben:

rENdEzVéNyEK

Közgazdaság-tudomány 
szakos egyetemi 
hallgatóknak szervezett 

képzést a Bethlen Gábor Alapítvány 
székelyudvarhelyen, január 19-20 között.

Bővebben:

 január 20-án emlékülést 
tartottak az újvidéki 
„razzia” 70. évfordulója 
alkalmából. Az előadók 
között volt A. sajti Enikő,  

az mTA doktora, jelen volt Pók Attila,  
az mTA Történettudományi intézet 
igazgatóhelyettese, haraszti György,  
az mTA doktora és Fodor istván, az mTA 
külső köztestületi tagja, a magyar-szerb 
Akadémiai Vegyes Bizottság magyar 
Tagozatának tagjai.  

Bővebben:

Lehetőségek és kihívások 
a Babeş–Bolyai  
Tudományegyetem 
számára az új tanügyi 

törvény tükrében címmel rendeztek 
kerekasztal beszélgetést január 24-én 

http://www.univ.uzhgorod.ua/news/read/715
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/855/pageno/1/archived/false
http://erdely.ma/kultura.php?id=108625
http://www.karpatalja.ma/tudomany/7109-a-magyarorszagi-es-hataron-tuli-magyar-doktoranduszok-szakmai-egyuttmukodesenek-kozeleti-szerepvallalasanak-elosegitese-a-celunk
http://erdely.ma/gazdasag.php?id=109063
http://www.magyarszerbmult.hu/
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7. oldal

Kolozsváron magyari Tivadarral, a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 
rektorhelyettesével, soós Anna egyetemi 
docenssel, a BBTE matematika és 
informatika Karának dékánhelyettesével, 
az mTA külső köztestületi tagjaival és 
Pozsony Ferenc professzorral, a BBTE 
Bölcsészkarának dékánhelyettesével,  
az mTA külső tagjával. A moderátor  
Toró Tibor politológus volt.

Bővebben:

 Romániai magyar 
értelmiség – múlt, jelen, 
jövő címmel Aradon tartott 
előadást január 26-án Egyed 

Péter író, filozófus, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem professzora, az mTA 
külső köztestületi tagja.

Bővebben:

 Az Erdélyi Múzeum-
Egyesület Természet-
tudományi Szakosztálya 
január 26-án tartotta meg 

közgyűlését.
Bővebben:

 A magyar filozófiai iskola 
megteremtőjének, Böhm 
Károly akadémikus, egyetemi 
tanárnak a tiszteletére avattak 

emléktáblát a magyar kultúra napján 
Kolozsváron.

Bővebben:

 Február 2-án Müller Miklós, 
a rockefeller Egyetem 
nyugalmazott professzora,  
az mTA külső tagja Ervin 

Bauer: Father of Theoretical Biology, 
Martyr of Science címmel tartott angol 
nyelvű előadást New yorkban a magyar 
Tudományos Társaság keretében. 

Bővebben:

A tanulmány 2005-ben megjelent  
a hungarian Quaterly című folyóiratban, 
amely hozzáférhető az interneten.

Bővebben:

 Február 9-én kapták meg 
diplomáikat a komáromi  
Selye János Egyetem 
Gazdaságtudományi 

Karának hallgatói, akik az amerikai 
Greensboro Egyetem által koordinált 
nemzetközi üzleti esetmegoldási 
programban vettek részt.

Bővebben:

 Február 12-én Érdy Miklós 
orientalista tartott előadást 
A tulipánok géncentruma 

címmel a New york-i magyar házban  
A magyarság keleti eredete és hun 
kapcsolata című tavaly megjelent  
könyvének legfontosabb részeiből.

Bővebben:

http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/69021
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ertelmiseg_latlelete.php
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/857/pageno/1/archived/false
http://erdely.ma/kultura.php?id=109015
http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel/
http://www.hungarianquarterly.com/no178/16.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/32343-amerikai-egyetem-diplomaosztoja-a-selyen
http://www.youtube.com/watch?v=hHbCzwcPxeY
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8. oldal

 Pardavi-Horváth 
Márta, a George 
Washington university 
műszaki és alkalmazott 

tudományok professzora, az akadémiai 
kapcsolatok rektorhelyettese Nano-
technologia: áldás vagy átok? címmel 
tart előadást február 18-án  
a washingtoni magyar Klubban. 

Bővebben:

 A nagyváradi Szacsvay 
Akadémián Történelem 
és személyiségek címmel 

újra egész éves modulban foglalkoznak 
nemzetünk históriájával. A modul 
tudományos tanácsadója ismét romsics 
ignác széchenyi-díjas történész, a magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagja.

Bővebben:

Ipartörténeti előadás-
sorozatot indít az Erdélyi 
Múzeum-Egyesület műszaki 
Tudományok szakosztálya. 

Az első előadást sándor lászló 
nyugalmazott egyetemi tanár, az mTA 
külső köztestületi tagja tartja a TriumF 
(gyújtógyertyagyár) történetéről.

Bővebben:

 Kubassek János 
geográfus, a magyar 

Földrajzi múzeum igazgatója március 8-án 
Germánus Gyuláról, a nemzetközi hírű 

magyar orientalistáról és a Kelet világáról 
tart előadást a bécsi collegium 
hungaricumban.

Bővebben:

 
március 22-24-én rendezik meg 

a XIX. családorvosi továbbképző kon-
ferenciát székelyudvarhelyen. A konfe-
rencia fő szervezője az Erdélyi múzeum-
Egyesület  Orvostudományi szakosztálya, 
a magyar Egészségügyi Társaság,  
a hargita megyei Orvosi Kollégium és  
a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány.

Bővebben:

 március 29–30-án 
Beregszászban a ii. rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai magyar 

Főiskolán Társadalomföldrajzi 
kihívások a XXI. század Kelet-Közép-
Európájában címmel konferenciát 
rendeznek.

Bővebben:

március 29-30-án  
a French Society for 

Extracellular Matrix Biology 
fennállásának 50. évfordulója alkalmából 
konferenciát szerveznek Párizsban.  
A szervezet hajdani kezdeményezője,  
a jelenlegi konferencia egyik szervezője 
róbert lászló professzor, az mTA külső 
tagja.

Bővebben:

http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel/
http://multikult.transindex.ro/?hir=5301
http://www.eme.ro/servlet/eme/template/news%2CPNewsScreen.vm/news_id/868/pageno/1/archived/false
http://hu.europaclub.at/?p=740
http://www.papaialapitvany.org/index.php?id=1327436675
http://www.kmf.uz.ua/hun114/index.php/szekcio-blog/40-felhivas/631-foeldrajzi-konferencia.html
http://www.sfbd.fr/IMG/pdf/Programme_SFBMEC_2012.pdf
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9. oldal

A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN

 életének 71. életévében  
elhunyt Szótér László,  
a beregszászi születésű kiváló 
fizikus, a fizikai tudományok 

kandidátusa, nyugalmazott egyetemi 
docens.

Bővebben:

 Elhunyt a csíkszeredai 
születésű P. András Imre 
jezsuita szerzetes, 
szociológus a bécsi magyar 

Egyházszociológiai intézet igazgatója.
Bővebben:

 Budapesten búcsúztatták el  
a 91 éves korában elhunyt 
Prágay Dezsőt, az évtizedek 

óta külföldön élő vegyészt-biokémikust.
Bővebben:

 életének 88. évében meghalt 
Új-Zélandon Maurer Endre 
szakpszichológus,  
a wellingtoni egyetem volt 

magánoktatója, a wellingtoni pszichológiai 
klinika korábbi vezetője.

Bővebben:

éVFOrdulóK, TudOmáNyTÖrTéNET

 Fennállásának 30. évfor-
dulóját ünnepelte a Maribori 
Egyetem Bölcsészet-
tudományi Kara Magyar 

Nyelv és Irodalom Tanszéke. A rendez-
vényen részt vett Kocsis Károly akadémikus, 
az mTA magyar Tudományosság 
Külföldön Elnöki Bizottság elnöke.

Bővebben:

 műsor készült a duna 
Televízióban a 15 éves 
somorjai Fórum 
Kisebbségkutató 

Intézetről megkerülhetetlenek címmel.
Bővebben:

 255 éve született 
Nagymartonban Kitaibel Pál,  
a botanika és a mineralógia 
úttörő kutatója, a hazai 

balneológia megteremtője.
Bővebben:

 225 évvel ezelőtt született 
magyarkanizsán Beszédes 
József, a mezőgazdasági 
vízépítés és vízszabályozás 

kiemelkedő tudású művelője,  a magyar 
nyelvű műszaki irodalom egyik 
megteremtője, a magyar Tudományos 
Akadémia első mérnök tagja.

Bővebben:

http://www.karpatalja.ma/tudomany/6967-elhunyt-szoter-laszlo
http://jezsuita.hu/node/1633
http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2012/01/16/elbucsuztattak-pragay-dezsot/
http://hirmondo.org/Actualis.html
http://www.rtvslo.si/mmr/news/article/3214
http://www.foruminst.sk/hu/1/fooldal/0/2012-01-14/1/691/megkerulhetetlenek
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/kitaibel_pal_szuletesnapja__1757
http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/beszedes_jozsef_szuletesnapja__1787
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10. oldal

 210 évvel ezelőtt született 
magyargyerőmonostoron 
Debreczeni Márton bánya- és 
kohómérnök. A kohóknál 

felhalmozott salakot ő használta először 
kéngyártásra és a zalatnai főkohóknál ő 
vezette be a vasgálic- és rézgálicgyártást. 
számos újítása közül a legjelentősebb  
a kohók levegőellátását biztosító, róla 
elnevezett csigafúvó.

Bővebben:

 185 éve született 
Nagyszebenben Bielz Eduard 
(Ede) Albert zoológus, 
akadémikus.

Bővebben:

 175 éve született Kürtösön 
Kerpely Antal kohómérnök, 
akadémiai tanár. A magyar 
vaskohászati oktatás és 

szakirodalom megteremtője. Több európai 
szabadalmat dolgozott ki.

Bővebben:

 150 esztendeje született Füleken 
Pfeiffer Péter fizikus, egyetemi 
tanár, a szegedi egyetem 
rektora. Tudományos kutatásai 

során főként az elektromos hullámok 
mozgásával és elektrotechnikával 
foglalkozott.

Bővebben:

 135 esztendeje született 
szomolnokon Solt Béla kohó-
mérnök, műegyetemi tanár.

Bővebben:

 105 évvel ezelőtt született 
Bécsben Selye János, osztrák-
magyar származású kanadai 
orvos, orvosbiológus, 

kémikus, egyetemi tanár, a stresszelmélet 
kidolgozója.

Bővebben:

 100 éve született Aradon 
Allodiatoris Irma, az 
antropológia és az állattan 
hazai történetének 
kiemelkedő kutatója, egyben 

nemzetközileg is elismert bibliográfusa.
Bővebben:

FElhíVásOK

A határon átnyúló 
együttműködési program 
(cBc) keretében a Fórum 

Kisebbségkutató Intézet három 
magyarországi partnerrel közösen valósítja 
meg azt az Eu-s projektet, amely a szlovák–
magyar határmente szociográfiai irodal-
mát és vizuális megjelenítését dolgozza 
fel. A program nyitókonferenciáját és sajtó-
tájékoztatóját március 16-án tartják somorján 
az intézet székházában.

Bővebben:

http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/index.php
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=bielzea&nev5=Bielz+Eduard+Albert
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=kerpelyid&nev5=Kerpely+Antal
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=pfeiffer&nev5=Pfeiffer+P%E9ter
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=solt&nev5=Solt+B%E9la
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=selye&nev5=Selye+J%E1nos
http://www.kfki.hu/physics/historia/historia/egyen.php?namenev=allodiatoris&nev5=Allodiatoris+Irma
http://www.foruminst.sk/hu/1/fooldal/0/2012-03-16/1/692/a_szlovak�magyar_szociografia_a_hatar_menten_�_nyitokonferencia_cbc_program
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11. oldal

 A veszprémi Pannon 
Egyetem és a 
sapientia – Erdélyi 

magyar Tudományegyetem április 18-21 
között Veszprémben rendezi meg a VIII. 
Kárpát-medencei környezettudományi 
konferenciát. 

Bővebben:

A sapientia Erdélyi magyar 
Tudományegyetem április 
20-22-én Vállalkozói és 
gazdasági trendek  
a Kárpát-medencében 

címmel gazdaságtudományi 
konferenciát szervez Csíkszeredában.  
A jelentkezési határidő: március 14.

Bővebben:

 Erdély egyik 
legfontosabb 

magyar tudományos diákszemléjének idén 
május 10-13 között ad otthont Kolozsvár, 
amelyre jelentkezni a világhálón keresztül 
az Erdélyi Tudományos Diákköri Konfe-
rencia honlapján, március 16-ig lehet.

Bővebben:

A 2012/2013-as tanévben nyolc 
alapképzés, öt mesterképzés 
és két doktori képzés várja az 
érdeklődőket a nyitrai Közép-

európai Tanulmányok Karán.
Bővebben:

Az Eötvös loránd 
Tudományegyetem második 
alkalommal rendezi meg  
a határon túli magyar 

anyanyelvű egyetemista hallgatók számára 
az ELTE Kárpát-medencei magyar 
nyári egyetem című programot  
július 9-15 között.

Bővebben:

 Az Erdélyi műemlék-
restaurátorok Egyesülete és  
a Transsylvania Nostra Alapítvány 
szeptember 20–22 között szervezi 

meg Kolozsváron a Történeti 
tartószerkezetek nemzetközi konferencia-
sorozat 14. ülésszakát, Történeti 
tartószerkezetek védelme és  
a társadalom tematikával.

Bővebben:

Az építmények Viselkedése in situ 
romániai mérnöktársaság Országos 
Bizottsága (Bukarest) építmények 
viselkedése in situ és a környezet 
védelme címmel kongresszust szervez 
Félixfürdőn szeptember 27-28-án. 

Az mTA 2012-től megújuló, 
integrált pályázati rendszerrel 
kívánja segíteni a külhoni magyar 
nyelvű és tárgyú kutatásokat.  

Az új pályázati rendszer megőrzi az eddigi 
támogatáspolitika bevált elemeit: ezután is 

http://kt.sapientia.ro/data/Konfenciak/KMKTK-2012%20Korlevel.pdf
http://www.palyazatok.ro/palyazatok/maganszemelyekmas/konferencia/vallalkozoi-es-gazdasagi-trendek-a-karpat-medenceben-konferencia-16330.html
http://etdk.kmdsz.ro/2012/index.php
http://www.parameter.sk/rovat/regio/2012/01/30/15-kepzessel-varja-jelentkezoket-nyitrai-kozep-europai-tanulmanyok-kara
http://news.ubbcluj.ro/noutati/elte-nyari-egyetem-2012-felhivas/
http://www.transsylvanianostra.eu/conferinta-en-home.html
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12. oldal

lesznek magyarországi és szülőföldi 
ösztöndíjak, valamint intézményi 
támogatások. A 2012. évre vonatkozó 
pályázati felhívás megjelenése áprilisra 
várható.

Bővebben

http://mta.hu/cikkek/palyazatok-121681
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13. oldal

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele. 

2012/2. szám. 

Felelős kiadó: Kocsis Károly elnök. 

Szerkeszti a szerkesztő bizottság. 

1112 Budapest, Budaörsi út 45.
mtkhirlevel@titkarsag.mta.hu


