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EGYETEMÜNK VEZETÉSÉNEK, ILLETVE MUNKATÁRSAINAK MÁJUSI SZEREPLÉSEI 
 
Prof. Dr. Trócsányi László rektor 
 
Az Európa-nap alkalmából „Mit jelent számodra Európa?” címmel rendezett 
konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.  A konferencia keretein belül 
Az Európai Unió a megváltozott geopolitikai térben című kerekasztal-
beszélgetésen Prof. Dr. Trócsányi László, a KRE rektora, európai parlamenti 
képviselő, valamint Kollár Boglárka, az NKE nemzetközi rektorhelyettese és 
Prőhle Gergely, az NKE stratégiai tanulmányok intézetének igazgatója fejtette 
ki véleményét az öreg kontinens jelenlegi helyzetéről.  
A kerekasztal-beszélgetésen szó volt a közös uniós hadsereg felállításának 
esélyeiről is. A résztvevők egyetértettek abban, hogy ennek megszervezése 
jelenleg nehezen elképzelhető, de az európai fegyvergyártás és a különböző katonai 
fejlesztések összehangolására mutatkozhat közös akarat. A kerekasztal-beszélgetésről készült 
videófelvétel az alábbi linken visszanézhető. 
 
 
Prof. Dr. Balla Péter rektorhelyettes, tanszékvezető egyetemi tanár 
(HTK, Újszövetségi Tanszék) 
 
Prof. Dr. Balla Péter rektorhelyettes 2022. május 12-én exhortációs 
istentiszteleten igehirdetéssel szolgált a Hittudományi Kar közösségében. 
 
 

Dr. Makkai Béla egyetemi docens  
(BTK, Történettudományi Intézet)  
 
Dr. Makkai Béla 2022. május 24-én az Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem fórumának nyitó plenáris előadását tartotta Küzdelmek - 
kölcsönhatások - sorsközösség. A Balkán arcai tegnap és ma címmel. Az egy 
hetes Akadémiai Napok alkalmából egyetemünk docense a Pannon Tv esti 
Híradójában is megszólalt. 
 
 
Dr. Manzinger Krisztián egyetemi adjunktus 
(ÁJK, Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézet) 
 
A nagyváradi MCC Központban tartott előadást Az Ukrajna elleni orosz 
agresszió okai és globális hatásai címmel dr. Manzinger Krisztián, a KRE ÁJK 
egyetemi adjunktusa. Jól strukturált, tényekre alapozó, az összefüggésekre 
érthetően rávilágító előadást hallhattak a megjelentek, akiknek számos 
kérdésére is készséggel válaszolt az előadó a több mint kétórás rendezvényen, 
mely a Festum Varadinum keretében zajlott le. Az eseményről részletesebb 
tájékoztató itt olvasható.  
 
 

https://infostart.hu/kulfold/2022/05/10/konferencia-utopisztikus-elkepzeles-hogy-ukrajna-rovid-idon-belul-eu-s-tag-lesz
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/europai-protestans-magyar-szabadegyetem-vallas-nemzeti-kisebbsegi-jogok
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/europai-protestans-magyar-szabadegyetem-vallas-nemzeti-kisebbsegi-jogok
https://www.erdon.ro/helyi-kozelet/2022/05/tenyek-a-haborurol
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Prof. Dr. Szabó András professzor emeritus 
(BTK, Régi és Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék) 
 
Prof. Dr. Szabó András részt vett a Szegedi Kis István halálának 450. 
évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián, melyet 2022. 
május 6-án arendezett z Egyháztörténeti Szemle folyóirat a Sárospataki 
Református Kollégiumban. A konferencia alkalmából Prof. Dr. Szabó András a 
Duna Televíziónak és a Hegyalja Televíziónak is nyilatkozott. 
 
 
Prof. Dr. Szakály Sándor egyetemi tanár 
(BTK, Új- és Jelenkori Történeti Tanszék) 
 
A magyar hősökről és emlékük megőrzéséről címmel olvasható Prof. Dr. Szakály 
Sándor írása a Magyar Hírlap hasábjain. „A törvénycikk azoknak állít emléket, 
akik a honfoglalás és az államalapítás óta fegyverrel vagy anélkül harcoltak 
Magyarországért, a nemzet védelméért, és ha kellett, vértanúságot vállaltak a 
hazáért”. 
 
Volt-e szerepe a csendőrségnek a zsidóság elhurcolásában – a történész 
válaszol címmel interjú jelent meg Szakály Sándorral a Vasárnap.hu honlapján. Szakály Sándort 
Tóth Gábor kérdezte.  
 
 
Dr. Tóth Sára egyetemi docens  
(BTK, Angol Nyelvű Irodalmak és Kultúrák Tanszék) 
 
2022. május 28-án „Találkozó veled” címmel rendezte meg a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete az egyházkerület napját az óbudai 
Fő téren. A Világban – de nem ebből a világból című kerekasztal-beszélgetés 
alkalmával Fábri György beszélgetett Fabiny Tamás evangélikus püspökkel és 
Tóth Sárával, egyetemünk oktatójával. A beszélgetés középpontjában a hívők 
és az egyház társadalmi szerepével kapcsolatos kérdések álltak. 
 
 

https://mediaklikk.hu/video/vilag-vallas-2022-05-15-i-adas/
https://www.youtube.com/watch?v=FYAtyHfW05E
https://veritasintezet.hu/images/sajto_archivum/2022_05_28_Magyar_Hirlap_Sz.pdf
https://vasarnap.hu/2022/05/09/szakaly-sandor-csendorseg-masodik-vilaghaboru-zsidosag/

