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EGYETEMÜNK VEZETÉSÉNEK, ILLETVE MUNKATÁRSAINAK ÁPRILISI SZEREPLÉSEI 
 
 
 
Prof. Dr. Balla Péter, prorektor, tanszékvezető, egyetemi tanár 
(HTK, Újszövetségi Tanszék) 
 

Prof. Dr. Balla Péter prorektor úr 2021 Nagyhetében, kedden, szerdán és 

Nagycsütörtökön online bibliai beszélgetéseken vett részt a Csabdi Református 

Egyházközségben szolgáló teológus hallgatóval, Szabó Zoltánnal. Az 

igemagyarázatos beszélgetések megtalálhatók a gyülekezet Youtube oldalán.  

 

Prof. Dr. Balla Péter prorektor úr 2021. április 15-én online exhortációs 

istentiszteleten szolgált a KRE Hittudományi Karának közösségében. 

 

Dr. Grezsa Ferenc, egyetemi adjunktus 
(BTK, Pszichológiai Továbbképző Központ) 
 
2021. április 17-én „Konfliktuskezelés, kommunikáció az 
oktatásban” címmel tartott továbbképzést pedagógusok 
számára Szabadkán dr. Grezsa Ferenc, a Pszichológiai Intézet 
szakvezetője. Az eseményről a vajdasági magyar média 
különböző orgánumai is részletesen beszámoltak. (itt és itt)  
 

 
Prof. Dr. habil. F. Romhányi Beatrix, egyetemi tanár 
(BTK, Medievisztika Tanszék)  
 
2021. április 7-9. között került sor a MECERN negyedik, a Gdanski Egyetem által 

szervezett konferenciájára, amely az előző évben a koronavírus-járvány miatt 

elmaradt. Az idén online formában megtartott rendezvényen az NKFI K128880 

projekt keretében a magyarországi tatárjárást és a mongol hódítás eurázsiai 

összefüggéseit kutató kutatócsoport tagjai két szekcióban tartottak előadásokat. F. 

Romhányi Beatrix előadása "A Kingdom in Transformation: The Thirteenth-Century 

Hungarian Kingdom Facing the Mongol Invasion" címmel a Magyar Királyság településhálózatának 13. 

századi átalakulásáról szólt. 

 

Dr. habil. Kodácsy Tamás műhelyvezető  
(ETKI, Teremtésvédelmi Műhely) 
 
Az ökológiai krízis egyúttal spirituális kérdés is, ezért csak az Istentől kapott 

mandátumunkhoz való visszatérés jelenthet rá megoldást. Határaink és 

felelősségünk – egyházak, klíma, társadalom és igazságosság címmel 

tartott online kerekasztal-beszélgetést a Kovász Közösség 2021. április 16-án, 

melynek egyik résztvevője volt Dr. habil. Kodácsy Tamás református lelkész és ökoteológus, a KRE 

Teremtésvédelmi Műhely vezetője. Az eseményről készült beszámoló ide kattintva elérhető. 

https://www.youtube.com/channel/UCzh1owZxVrb-v0zvi-n48Bw
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/konfliktuskezelo-trening-vm4k-ban
https://www.magyarszo.rs/hu/3845/kozelet_oktatas/193578/Konfliktusok-keresztt%C3%BCz%C3%A9ben.htm
https://www.facebook.com/events/360484938630053
http://www.okogyulekezet.hu/aktualis/hirek/hataraink-es-felelossegunk-3
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Prof. Dr. Szabó Imre, tanszékvezető-helyettes, egyetemi tanár 
(ÁJK, Polgári Eljárásjogi Tanszék) 
 
Prof. Dr. Szabó Imre egyetemi tanár „Az új Pp. Novella bírói, ügyvédi szemmel – Mi 

változott?" című webinár műhelybeszélgetésen vett részt 2021. április 15-én, 

melynek résztvevői voltak még: Dr. Komáromi Zoltán – törvényszéki tanácselnök, 

bíró, valamint Dr. Pető Zsolt – ügyvéd. A konferenciát – melyen 89 fő vett részt – a 

Magyar Jogász Egylet és a Szegedi Tudományegyetem ÁJK Civilisztikai Tudományok 

Intézete szervezte.  

 


