
Tudniillik 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
A mai felgyorsult és globalizálódott világ egyik meghatározó jellemvonása a szabad 

információhoz való korlátlan hozzájutás, valamint vélemény- és információ képzés és 

közzététel, elsősorban digitális felületeken keresztül. Ennek köszönhetően a mai fiatalabb 

generációk számára kulcsfontosságú kérdés, hogy milyen felületeken találhatnak ténylegesen 

hiteles, átgondolt és akár kutatásokkal alátámasztott információkat. 

A „Tudniillik” alkalmakon a célcsoport tagjai olyan hétköznapi, a mindennapi életben 

is köztudatban lévő témákról társaloghattak jól felkészült témavezetők segítségével, akik a 

témát több szempontból megközelítve, rendesen körbejárva felhívták a figyelmet a téma 

kulcskérdéseire, főbb területeire, valamint a rendszeresen előforduló tévhitekre is. Az 

alkalmakkal kiemelt célunk volt, hogy a vezetők között a kortárs csoport is megjelenjen, 

ugyanis ez által is motiválni szeretnénk a fiatal felnőtt korosztályt a folyamatos önfejlesztés 

fontosságára, az evidensnek vett témák újbóli, más oldalról történő megközelítésére, valamit a 

körbejárt témákon belül az aktív cselekvés elmaradhatatlan mivoltára. 
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Tudniillik 

 

Cím: Dr. Horváth Péter: Élet a pixelek mögött, mesterséges intelligencia a 
rákkutatásban 

Dátum: 2019. 10. 16. 
 

A pályázat negyedik félévének nyitóalkalmának egy olyan előadást, közös 

gondolkodást szántunk, amelynek középpontjában önkénteseink, azaz a tettre kész keresztény 

fiatalok állnak. A 2019/2020-as tanév őszi szemeszterének első vendége Dr. Horváth Péter 

bioinformatikus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont (MTA 

SZBK) Biokémiai Intézetének igazgatója, 2019-es Szent-Györgyi Talentum Díjas, és a Chan 

Zuckerberg Initiative kutatási támogatását 2019 nyarán elnyerő csoportjának vezetője volt, aki 

"Élet a pixelek mögött, mesterséges intelligencia a rákkutatásban" címmel tartott előadást. 

 

 

 

 

 

 

  



Tudniillik 

Cím: Vajda Tamás: Vallás és természettudomány 
Dátum: 2019. 11. 05. 
 

 Félévünk második előadását Vajda Tamás történelem-földrajz szakos tanár, hittanár 

tartotta, aki már 2004. július 1-je, azaz alapítása óta az SZTE Egyetemi Levéltárának vezetője. 

A kollégiumban megtartott előadásában - Szent Imre herceg ünnepnapján, november 5-én - a 

szegedi Szent Imre Kollégium két világháború közötti időszakát mutatta be, amelyet később 

dr. Gyulay Endre ny. püspökatya, a kollégium 1994-es újraindítója folytatott az újraindítással 

kapcsolatos gondolatokkal. Az előadás egyedülálló volt, amely mintegy méltó 

megemlékezésként jelentkezik a 25 éves évforduló kapcsán. 

 

  



Tudniillik 

 

Cím: Illyés Dániel: Cyberbullying 
Dátum: 2019. 11. 11. 
 

A Tudniillik következő alkalmán egyik szakkollégistánk, Illyés Dániel, másodéves 

jogász hallgató tartott előadást az érdeklődő szakkollégisták számára, amelynek központi 

motívuma a cyberbullying volt. Az alkalom során szó volt az internetes zaklatás lehetséges 

definícióiról, annak kezelési módjáról, problematikájáról. Az előadás végén a jelenlévők 

kérdéseket is tehettek fel, amely során az előadó további szempontokat kapott kutatási 

területének tovább tökéletesítésére. 

 

 

 

 

 

 

  



Tudniillik 

Cím: Dr. Szili Zsolt Gergely, Sziliné Tarnóczy Ilona: Család 
Dátum: 2020. 03. 01. 
 

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy önkénteseinknek tényleges értéket jelentő és 

átadó programokat szervezzünk, így a Tudniillik újabb alkalmán egyik önkéntesünk szülei 

érkeztek hozzánk, ahol egy kötetlen beszélgetés formájában a családról, a szülőség 

kihívásairól hallhattak a résztvevők. Az alkalmon az önkéntesek meghallgathatták egy hat 

gyermekes család tapasztalatait, majd a résztvevők is megoszthatták meglátásaikat, 

kétségeiket és reményeiket mind egymással, mind pedig az előadókkal. 

 

 

 

 

 

  



Tudniillik 

Cím: Szűcs Boglárka: Keresztény felelősségvállalás a környezettel 
kapcsolatban 

Dátum: 2020. 03. 10. 
 

Fontos feladatunknak tartjuk, hogy önkénteseinknek olyan tényleges, napjaink 

problémáira megoldást kínáló tudást adjunk, amelyek által tudatos felnőttekké válhatnak.  

A környezeti válság napi téma. Hogy igazodjunk el a gyakran ellentmondásos 

információk útvesztőjében, és mi közünk van ehhez nekünk, keresztényeknek? Megmutatjuk! 

Nézzük például életünk egyik legfontosabb szereplőjét, mobiltelefonunkat. Mennyibe került, 

mekkora lehet a valódi ára és mi köze ennek az egésznek a csimpánzokhoz? Okoseszközöket 

mindannyian használunk, mégis keveset tudunk a hátterükről. Életük nem akkor kezdődik, 

amikor megvásároljuk vagy ajándékba kapjuk, és nem ér véget akkor, amikor elromlanak 

vagy megunjuk, a kütyüknek jelentős globális, környezeti és társadalmi hatásai vannak. 

Hogyan tudjuk mégis etikusan használni ezeket? 

A Tudniillik újabb alkalmán Szűcs Boglárka, a Károli Gáspár Református Egyetem, 

Egyház és Társadalom Kutatóintézet Teremtésvédelmi Műhelyének ds. környezeti nevelője 

tartott interaktív előadást "Keresztény felelősségvállalás a környezettel kapcsolatban" címmel. 
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