
Szerzõink

Bakk Miklós: politológus, egyetemi adjunktus – 1952, Székelyhíd (Bihar
megye). Temesvárott szerzett számítógép-mérnöki diplomát. 1990-ig rendsz-
erelemzõként dolgozott, 1991-tõl 1999-ig A Hét szerkesztõje, 1999 õszétõl a
Krónika fõmunkatársa, majd – másfél éven át – megbízott fõszerkesztõje. A
Provincia szerkesztõbizottságának tagja, a kolozsvári Babeº–Bolyai
Tudományegyetem politikatudományi karának adjunktusa. Tanulmányai a
Magyar Kisebbség, Regio címû szaklapokban, valamint magyar és román
nyelvû szakválogatásokban jelentek meg. Publicisztikát A Hét, a Provincia, a
Korunk, valamint a magyarországi HVG és Heti Válasz címû lapokban közölt.

Buti, Daniel: politológus, egyetemi tanársegéd – a Dimitrie Cantemir
Keresztény Egyetem Politikatudományok Karán végzett 2003-ban, és
ugyanebben az évben diplomát szerzett a Bukaresti Egyetem Politikatu-
dományok és Közigazgatás Karán politikatudományokból. Mesteri diplo-
mát szerzett a SNSPA (Politikatudományi és Közigazgatási Nemzeti Isko-
la) keretében Politikaépítés és választásmenedzsment szakon. Egyetemi
tanársegéd a Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetem Politikatudományok
Karán.

Flonta, Vlad: politológus, gazdasági tanácsadó – a Bukaresti Egyetem
Politikatudományi és Közigazgatási Karán végzett. 1997-tõl tanácsadó és
független üzletkötés-közvetítõ. Jelenleg doktorandusz hallgató a SNSPA és
a Goethe Universität Frankfurt am Main intézményeknél a poszkommu-
nista gazdasági elitekrõl szóló tézisével.

Fórika Éva: jogász – 1967, Resicabánya. 1998-ban végzett a temesvári
Nyugati Tudományegyetem jogi karán, majd 2000–2002 között részt vett
a „Bankjog és kereskedelmi társaságok joga” mesterképzésen. 1998-tól ügy-
védként dolgozik, emellett 1999-tõl a „Centrul de Resurse Juridice” igazga-
tótanácsának tagja, 2001 júniusától 2004-ig pedig önkormányzati képviselõ
a Temesvári Helyi Önkormányzatban. Több tanulmány szerzõje.

Gerencsér Balázs: jogász, egyetemi tanársegéd – 1978, Budapest. A
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett jogász diplomát. Jelenleg
ugyanitt a Jog- és Államtudományi Kar doktorandusza és közigazgatási
jogi tanársegéd.

Horváth Tamás: szociológus – 1968, Budapest. Középiskolai tanul-
mányait a budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumban folytatta, majd 1992-



ben történelem–földrajz szakot végzett az ELTE Tanárképzõ Karán, illetve
2000-ben a szociológia szakon is diplomázott ugyanitt. 1999-ben került a
budapesti Márton Áron Szakkollégiumba, ahol 2000–2003 között fõigaz-
gató volt. 2002 és 2003 között az OM háttérintézményeként mûködõ
Határon Túli Oktatás Fejlesztéséért Programiroda igazgatójaként is tevé-
kenykedett, valamint közvetlenül felügyelte a Kárpát-medence hét orszá-
gában kiépült Agora irodahálózat kiépítését. 2003-tól egy magyarországi
EU tanácsadó cég ügyvezetõ igazgatója és a Hidvégi Mikó Alapítvány
kuratóriumának elnöke.

Kása Zoltán: informatikus, egyetemi tanár – 1948, Szilágyborzás. 1971-
ben végzett a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem számítógép-sza-
kán. Azóta tanít a BBTE matematikai és informatikai karán. 1985-ben dok-
torált, 1998-tól egyetemi tanár. Szakterülete a kombinatorika. Elméleti és
gyakorlati informatikai tárgyakat oktat. Több szak-, illetve ismeretterjesztõ
könyv szerzõje és társszerzõje. 2000–2004 között az egyetem magyar
oktatásért felelõs rektorhelyettese.

Kovács Péter: nemzetközi jogász – 1959, Szeged. 1983-ban végzett a
szegedi JATE Állam- és Jogtudományi Karán. 1983 õszétõl a miskolci
egyetemen kutató és oktató, 1990 és 1994 között a párizsi magyar nagykö-
vetség diplomatája. Jelenleg tanszékvezetõ a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karának Nemzetközi Jogi Tanszékén, és tanít a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen. 2005-ben a magyar Országgyûlés az
Alkotmánybíróság tagjává választja.

Néda Árpád: fizikus, egyetemi tanár – 1937, Brassó. 1959-ben végzett a
Bolyai Tudományegyetem matematika–fizika szakán. 1978-ban megszerez-
te a fizikatudományok doktora címet „Rendezett mágneses anyagok ter-
mikus tulajdonságai” c. értekezésével. 1959-tõl a Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem oktatója, 1991-tõl a BBTE Fizika Karának dékán-helyettese volt,
majd rektorhelyettesként tevékenykedett. 2004-es nyugdíjba vonulását
követõen oktatói tevékenyéségét óraadó tanárként folytatja. Kutatási terü-
letét a szilárdtest fizika képezi. Több szakdolgozat szerzõje, amelyek a
„Physica status solidy”, Journal of Magnetic Materials, Applaid Physics, illetve
belföldi szakfolyóiratokban jelentek meg. Egyéni vagy társszerzõként több
kötetet és egyetemi jegyzetet jelentetett meg: Mechanika, Hõtan, Fizikai kis
lexikon, Mechanikai hullámok, Laboratóriumi gyakorlatok, Fizikai példatár.

Nettl, John Peter: politológus – Fontosabb kötetei: The Soviet achieve-
ment; The Eastern Zone and Soviet policy in Germany, 1945–50; Rosa
Luxemburg; Political mobilization: a sociological analysis of methods and
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concepts, illetve a Roland Robertsonnal közösen írt, International system
and the modernization of societies: the formation of national goals and atti-
tudes c. kötet.

Péntek János: nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár – 1941, Kõrösfõ.
1964-ben végzett a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem Filológia
Karán. 1964-tõl egyetemi oktató a Babeº–Bolyai Tudományegyetemen.
1976-ban doktori címet szerez filológiai tudományokból (BBTE). 1990-tõl
a BBTE egyetemi tanára, doktori programvezetõ, jelenleg a Magyar és álta-
lános nyelvészeti tanszék vezetõje. A néprajz szak újraindítója. Az anya-
nyelvoktatás reformjának egyik elindítója. Több kötet, tanulmány, cikk
szerzõje, valamint több magyar nyelv és irodalom tankönyv társszerzõje.
Az MTA külsõ tagja (2004).

Radu, Alexandru: – egyetemi tanár a Dimitrie Cantemir Keresztény
Egyetemen, a Fenomenul partidist (A pártosodás jelensége), Nevoia de schim-
bãri (A változások szükségessége), Partidele politice din România dupã 1989
(Politikai pártok Romániában 1989 után) stb. írások szerzõje.

Ríz Ádám: tanár, politológus, köztisztviselõ – 1972. 1997-ben végzett az
ELTE történelem–politológia szakán, 1995-tõl középiskolai tanárként dol-
gozott. 1998-tól az Oktatási Minisztérium munkatársaként a határon túli
magyar oktatási ügyek referense, majd 1999 szeptemberétõl 2002 júniusáig
ugyanitt a Határon Túli Magyarok Fõosztályának fõosztályvezetõje, illetve
az OM delegáltjaként az Illyés Közalapítvány kuratóriumi tagja 2002-ig.
Az 1999-ben létrehozott Apáczai Közalapítvány kuratóriumi tagja 2005
májusáig. 2002 augusztusától a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium köztisztviselõjeként az uniós források felhasználására létre-
hozott – a Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítását biztosító – intézmény-
rendszer keretében a Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program
(HEFOP) Irányító Hatóságának alapító munkatársa, jelenleg a Projekt
Fejlesztési Osztály vezetõjeként dolgozik. A Hidvégi Mikó Imre Alapítvány
kuratóriumi tagja.

Sárkány-Kis Endre: biológus, egyetemi docens – 1942, Kispujon. 1966-
ban végzett a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem Biológia–Föld-
rajz Karán. 1987-ben doktorátusi címet szerez biológiából (BBTE). 1967-
tõl 1975-ig elemi és középiskolai tanár, majd 1991-ig fõmuzeológus és a
Marosvásárhelyi Múzeum természetrajzi részlegének vezetõje. 1991-tõl a
BBTE Rendszertani és Ökológiai Tanszékén docensi beosztásban ökoló-
giát és hidrobiológiát oktat. Mint a Biológia Kar magyar tagozatának veze-
tõje fontos feladatának tekinti a tagozat és a magyar anyanyelvû biológiai
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oktatás szervezését. Kutatási területe az édesvízi élõlényközösségek –
kitüntetetten a vízi puhatestûek ökológiája. 1990-tõl multidiszciplináris
kutatási programokat szervez az erdélyi és a Felsõ-Tisza vidéki folyók
ökológiai állapotának felmérésére. 72 tudományos közleménye jelent meg
hazai és külföldi lapokban. A vizsgált folyók  adatbázisait a Tiscia mono-
graph series hat szerkesztett kötetében és a Fluvii Carpatorum sorozatban
kiadott két könyvben közli.

Szász Alpár Zoltán: politológus, kisebbségkutató –1966, Kolozsvár. A
Közép-Európai Egyetemen tanult politikatudományt és társadalomelmé-
letet. 1996-ban szerzett magiszteri oklevelet politikatudományból. Jelenleg
doktori disszertációját írja ebben az oktatási intézményben, s egyúttal a
Babeº–Bolyai Tudományegyetem adjunktusa. A POLITEIA Romániai
Magyar Politikatudományi Társaság ügyvezetõ igazgatója és az Erdélyi
Múzeum Egyesület Jog-, Közgazdaságtudomány és Társadalomtudomá-
nyok szakosztályának elnöke, több nemzetközi kutatócsoport tagja. Fõbb
érdeklõdési területei a pártok és pártrendszerek, valamint a politikai
viselkedés kutatása, ahol elsõsorban az etnikai és nemzeti kisebbségekkel
kapcsolatos jelenségeket, folyamatokat vizsgálja. Számos szaktanulmány,
továbbá több kötet szerzõje, illetve szerkesztõje.

Szavári Attila: történész – 1980, Pincehely. 2005-ben végzett a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történelem szakán. Je-
lenleg a Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola
Történettudomány Doktori Programjának hallgatója. A két világháború
közötti Erdély történetét tanulmányozza, konkrétan a magyar kormányok
Erdély-politikáját; Teleki Pál viszonyát Erdélyhez, valamint a ma-
gyar–román kapcsolatokat a két világháború között.

Székely István Gergõ: politológus, pszichológus – 1981, Nagybánya.
2004-ben a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetemen politikatudo-
mányi, majd 2005-ben pszichológusi oklevelet szerzett. Jelenleg a BBTE
Politikatudományi Karának magiszteri hallgatója.

Toró Tibor: szociológus – 1981, Temesvár. 2005-ben végzett a Temesvári
Nyugati Egyetem Szociológia szakán. Jelenleg a Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem Politikatudományi Karának magiszteri programjában vesz részt.

342 Szerzõink




