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Vitadélután 

 
Napjainkban a globalizáció szó mindenhol jelen van. A populációs növekedés és az 

erőforrások kiaknázása és pazarlása, nagymértékben jellemzi mai világunkat. A véges térben 

való végtelen terjeszkedés elmélete viszont lehetetlen. Felmerül tehát a kérdés, hogy mit 

tehetünk, mint egyén, hogy változtassunk a jelenlegi helyzeten, mit tehet az ember, hogy a 

glóbusz élhető maradjon a jövőben. Majd ezeket továbbgondolva felmerülnek egyéb kérdések:  

Globalizálódunk vagy Lokalizálódunk? 

Ki nem érintett benne? 

Kinek az érdeke a változás? 

Társadalmi felelősségvállalás a megoldás vagy az emberi önzőség megakadályozza a 

változást? 

Ezeket a kérdéseket boncolgatták a győri Széchenyi István Egyetemen Dr. Somogyi 

Ferenc a Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszék kiváló közgazdásza és Dr. Kallós 

Gábor a Matematika és Számítástudomány Tanszék egyetemi docense. A két „vitázó” fél 

között Simonovics Attila töltötte be a moderátori szerepet, ezzel emelve az előadás színvonalát 

és elősegítve annak gördülékenységét.  
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Szervezési feladataim közé tartozott, hogy felkérjem a vitázó két felet és a hozzájuk 

társuló moderátort kijelöljem. A felkérést mindhárom személy nagy örömmel fogadta és 

izgatottan várták a fejleményeket. A Vitadélutánhoz plakátot, szórólapot is készítettünk, amelyet 

Győr városában számos helyen terjesztettem. Igyekeztem minden lehetséges médiumra felvinni 

a hírt, így egy Facebook esemény létrehozása is megtörtént, bízva, hogy több érdeklődőhöz is 

eljut ezen a csatornán. Az esemény fénykép és hanganyagának felvételére az egyetemi hallgatói 

média és portálkezelő csoportot kértem fel. Készségesen együtt működtek és remek munkát 

végeztek. A délutánra jelenléti ív is készült, melyet a helyszínen kitöltöttek a résztvevők. Ezen 

anyagokat a csatolt mellékletben lehet majd megtekinteni.  

Az előadásra nagyfokú érdeklődést tapasztaltunk, mind a szakkollégiumon belül mind az 

egyetemen és térségén belül. Az esemény irányt több, mint 50 ember érdeklődött, többségük 

részt is vett az előadáson. Az előadást mind a fiatalok mind az idősek élvezték. A közönséget 

hallgatók, tanárok, érdeklődők tették ki. 

A Vitadélután kezdetben szoros egyetértés volt érezhető, hiszen a az alapgondolatok 

mindenki számára egyértelműek voltak. A tényleges „vita” akkor alakult ki mikor a témában 

mélyebbre ástunk és olyan lényegi kérdések merültek fel ahol a két „Globalista” és „Lokalista” 

nézetbeli különbségek megmutatkoztak. A vita végeztével lehetőség adódott a közönségnek a 

témában való hozzászólásra és kérdésekre, amely lehetőséggel éltek is. Paál Dávid a Széchenyi 

István egyetemen egyik oktatója frappánsan megfogalmazott kérdése egy nagyon jó beszélgetést 

indított el a kérdésszekcióban, amely tényleges „vitába torkolt”.  Az előadásról 

fotódokumentáció és hanganyag rögzítés és készült azok számára, akik nem tudtak részt venni 

az előadáson. A véges időkeretek miatt nem lehetett mindent olyan részletes módon megbeszélni, 

hogy az előadóknak és a hallgatóknak is kielégítse a téma iránt való igényeiket. Az előadás után 

a közönség fele még maradt az előadóban és közös eszmecserét folytattak külön kis 

csoportokban, megvitatva saját gondolataikat és érveiket, egyesek az előadókkal tárgyaltak új és 

érdekes kérdéseket felvetve. Sokan tanácsolták, hogy indítani kellene egy Győri Vita Programot, 

ahol rendszeresen össze lehetne ülni és érdemi előadókkal megvitatni bizonyos témákat. A 

rengeteg pozitív visszajelzésnek és érdeklődésnek köszönhetően tervezünk megvalósítani egy 

második vitadélutánt, hogy e kérdések megválaszolására újból össze tudjunk gyűlni.  

  A Vitadélután lehetőséget teremtett a Neumann Szakkollégista hallgatóknak és más 

egyetemi hallgatóknak, tanároknak, külsős vendégeknek, hogy megtapasztaljanak testközelből 

egy értelmiségi eszmecserét egy napjainkban igen komoly témában.  

 

 

Győr, 2017. november 09.  
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FOTÓK A VITADÉLUTÁNRÓL: 
 

 

 


