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2018. 10. 16-án Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár tartott 

előadást a Szent Imre Szakkollégiumban a "Európa kihívásai és a globalizáció a XXI. 
században" címmel. Az izgalmas előadásnak ígérkező alkalomra számos érdeklődő érkezett. 
A teltházas eseményen a közönség számos aktuálpolitikai kérdéssel találkozott, és a 
külpolitikát meghatározó nagyhatalmak erőviszonyairól is hallhattunk. A dinamikus, vibráló 
és érdekfeszítő előadást kérdések zápora követte, majd a professzor úrral akár személyes 
beszélgetést is lehetett folytatni. A résztvevők új élményekkel és információkkal gazdagodtak 
az előadás után – egy olyan témában, amely aktualitását, valamint megosztó jellegét tekintve 
kiemelkedő napjainkban. 
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2018. 11. 13-án "A kereszténység kihívásai a XXI. században" címmel  dr. Pápai Lajos 

győri nyugalmazott püspök atya tartott előadást a projekt keretében, amelynek helyszíne a 

szegedi Szent Imre Szakkollégium előadóterme volt. Az előadás előtt a SZIM-nek (Szent Imre 

Médiának) adott interjújában kifejezte, hogy a fiataloknak óriási szerepük van abban, hogy a 

kereszténység értékei megjelenjenek és érvényesüljenek a mai világban. A jó hangulatú, 

rengeteg lehetséges jövőképet felvázoló teológiai előadást a jelenlévők kérdései követték. A 

püspök atya az előadást kővető beszélgetésben elismerését fejezte ki a Szent Imre 

Szakkollégium kollégistái felé, interjújában kifejtette, hogy a kollégium fiataljai nagy hatást 

tettek rá. Ő maga is tanít Győrben és előadásokat tart a Szent László Szakkollégiumban, ezért is 

volt számára fontos a diákokkal való találkozás és eszmecsere. 
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Az elmúlt időszakban megfogalmazódott az igény arra, hogy legyen egy olyan 

keresztény alapokon nyugvó, a nemek saját identitását erősítő, valamint azok családi- és 

társadalmi szerepét bemutató alkalom, amelyen a jelenlévők átbeszélhetnek néhány olyan 

szánunka fontos kérdést, amivel jó találkozni és elmélkedni rajta. Egyrészt beszélni azokról a 

szerepekről, amelyek megvannak az életünkben, jelen vannak mindennapjainkban, és ezeket 

jól vagy rosszul játsszuk, másrészt úton vagyunk az életutunkon, és ahogy ezen az ösvényen 

egyre inkább előre haladunk, látjuk, hogy mi az, amit tennünk kell, és mi az, amely már nem 

fér bele a mi értékrendünkbe. Ez utóbbi adja a harmadik részét a megbeszélésünk tartalmának, 

ugyanis a hit cselekedetek nélkül halott. 

Az alkalmon fontos volt megbeszélni a kereteket és a felmerülő kérdések első 

tisztázása után beszéltünk és megvitattuk a férfivé válás útjának szakaszait. Az új szempontok 

nagy érdeklődést keltettek a jelenlévők körében, és folyamatosan kérdések merültek fel, 

illetve kerültek terítékre. Törekedtünk megtalálni és elhelyezni magunkat az úton, a fiatalok 

megértették, miért is olyan fontos beszélnünk a kihívásokról és az azokkal való 

szembenézésről.  

Számtalan lehetőség mutatkozik arra, hogy gondolatainkat, meglátásainkat 

ütköztessük és megfogalmazzuk a számunkra fontos és közös értékeinket, és beszéljünk is 

azokról. A szabadság mindannyiunk számára értéket képvisel, mindannyiunk számára fontos 

és meghatározó. Az erről való beszélgetés és a véleményeink kifejtése mindannyiunk számára 

építő jellegű. Sok felvetés mellett szóba kerül egymás szabadságának és a közösség felé 

mutatott tisztelet kérdése is.  

A szabadság manifesztálódása abban testesül meg, és abban 

kristályosodik ki, hogy fejet hajtunk és tiszteletünket fejezzük ki azok 

az elődök előtt, akik akár életüket is áldozták a szabadság oltárán. 

Ennek kifejeződése, hogy megbízunk néhány önkéntest, azzal 
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hogy fejet hajtsanak a szabadság mártírjainak emléke előtt – a magyarok egyik legnagyobb 

ünnepén, október 23-án. 
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