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EGYETEMÜNK VEZETÉSÉNEK, ILLETVE MUNKATÁRSAINAK JANUÁRI SZEREPLÉSEI 
 
 
 
 
Prof. Dr. Balla Péter rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár 
(HTK, Újszövetségi Tanszék) 
 
Prof. Dr. Balla Péter rektorhelyettes úr, református lelkipásztor 2022. január 
28-án temetési igehirdetési szolgálatot végzett a 102. életévében elhunyt 
Prof. Dr. Király Tibor akadémikus, jogtudós ravatala mellett Budapesten, a 
Fiumei úti sírkertben. Király Tibor professzor úr fáradhatatlan és áldozatkész 
szolgálattal segített a Károli Gáspár Református Egyetem és annak Állam- és 
Jogtudományi Kara megalapításában. Emlékét Isten iránti hálával megőrizzük. 
  
Prof. Dr. Balla Péter rektorhelyettes úr 2022. január 17-én az Ökumenikus imahéten hétfő esti 
istentiszteleten igehirdetéssel szolgált a Budapest-Deák téri Evangélikus Egyházközség 
templomában. 
 
 
Balogh Dávid egyetemi tanársegéd 
(PK, Hittanoktató- és Kántorképző Intézet) 
 
Bíró Anna gyakorlati tanár 
(PK, Gyakorlati és Továbbképzési Intézet) 
  
Fehér Ágota egyetemi tanársegéd  
(PK, Pedagógusképző Intézet) 
 
Lehoczky Mária Magdolna mesteroktató  
(PK, Hittanoktató- és Kántorképző Intézet) 
 
A KRE Pedagógiai Karának szoros szakmai partnere, a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Kara 2022. január 13-án 
rendezte meg a Theologia pro scientia et societate I. című nemzetközi konferenciáját.  
A járványügyi helyzet miatt hibrid formában megrendezett tudományos tanácskozásra 
meghívást kaptak a Pedagógiai Kar doktorandusz oktatói is. 
Bíró Anna gyakorlati tanár A São Pauló-i magyar reformátusok vallásgyakorlásának színterei, 
lelki vezetői, Balogh Dávid egyetemi tanársegéd A postillák és a postillázás eredete, Fehér 
Ágota egyetemi tanársegéd A Lélek által való nemesedés szolgálata – Református kollégiumok 
küldetése a tehetségek támogatásában, Lehoczky Mária Magdolna mesteroktató „Kikre a 
nemzeti genius ápolása bízatott” – A tanítók képzésének sarokpontjai Kiss Áron írásaiban 
címmel tartott előadást.  
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Prof. Dr. F. Romhányi Beatrix egyetemi tanár 
(BTK, Medievisztika Tanszék) 
 
A Collegium Pazmanianum és a Bécsi Magyar Történeti Intézet szervezésében 
került sor az Árpádházi Szent Margit születésének 780. évfordulója alkalmából 
szervezett magyar nyelvű emlékülésre 2022. január 29-én, szombaton a 
Collegium Pazmanianum előadótermében.  
A rendezvényen köszöntőt mondott Ft. Varga János, a Pázmáneum rektora és 
ifj. dr. Bertényi Iván, a Bécsi Magyar Történeti Intézet igazgatója, majd ezt 
követően Prof. Dr. F. Romhányi Beatrix előadása hangzott el. 
 
 
 
Prof. Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár 
(BTK, Új- és Jelenkori Történeti Tanszék) 
 
Néma főhajtás címmel közölt írást Szakály Sándor, a BTK professzora a doni 
katasztrófáról a Magyar Hírlap hasábjain. „Amikor a parancsnok megismerte 
katonái teljesítményét, a túlerő előretörésének lassítását és ezzel nem kevés 
magyar, német, olasz és román katona számára biztosítva a túlélést, 
megkövette őket. Fejet hajtott az elesettek, megsebesültek, eltűntek és 
hadifogságba kerültek előtt. Ez a főhajtás jár ki mindazon katonáknak, 
munkaszolgálatosoknak, akik egykoron – akár azonosultak a háborús célokkal, akár nem –, 
teljesítették a kötelességüket, mert esküjük arra kötelezte őket.”  
A cikk teljes terjedelmében a fenti címre kattintva olvasható.  
 

https://www.magyarhirlap.hu/tudomany/20220112-nema-fohajtas

