A Gender és annak közpolitikai vonatkozásai
Tematika:
„A közvélemény annyit ismer a gender-elméletből: aszerint mindenki szabadon megválaszthatja,
hogy nő vagy férfi, vagy más nemű kíván lenni. De létezik-e egyáltalán olyan, hogy gender-elmélet?
Mi a különbség biológiai nem és társadalmi nem, szexuális orientáció és nemi identitás közt? Tudta,
hogy vannak, akik szerint a biológiai nem is társadalmi konstrukció? Milyen ellentétek feszülnek a
feminizmuson és a melegmozgalmon belül? S hogyan érinti mindez az ember természetéről, illetve
egyáltalán annak létezéséről alkotott felfogásunkat? Veleszületett-e a homoszexualitás, illetve
megváltoztatható-e a nemi orientáció? Mi az, hogy nem-meleg homoszexuális? Hogyan tudunk
keresztény módon viszonyulni azonos nem iránti vonzalommmal élő embertársainkhoz?”

Rövid önéletrajzok:

Krúdy Tamás szerkesztő, újságíró. A Centrál Médiacsoport Zrt. munkatársaként az Elle Man
főszerkesztője, a Nők Lapja szerkesztője. Rendszeres szerzője továbbá a Képmás magazinnak.
Műsorvezetője volt a Duna tévén havonta jelentkező Világnézet sorozat – Kereszt és toll epizódjának.
Korábban, 11 éven keresztül – indulásától kezdve – az Elle magazin magyarországi kiadásának a
főszerkesztő-helyettese volt. 2007-ben ő volt az első nyertese a Családbarát Médiáért-díjnak.
Fennállása alatt tagja volt a Minőségi Újságírás a Közösségi Közlekedésért díj zsűrijének. Jelenleg a
Családbarát Médiáért-díj zsűrijének tagja. Újságírói munkájának a központi témája a házasság és a
család és az ahhoz kapcsolódó kérdések. 2013. február 14-én feleségével együtt útjára indították a
párKatt.hu katolikus társkeresőt. Nagykovácsiban él, nős, hat gyermek édesapja.

Ciráki György nemzetközi jogász. Tanulmányait Japán egyik császári egyetemén folytatta emberi jogi
vonalon. Multinacionális gazdasági környezetben kifejtett tevékenység mellett civilként kezdett el
foglalkozni az élet- és családvédelem nemzetközi jog által adott lehetőségeivel, a keresztény értékek
védelmével - érdeklődési köre ezen belül is az azonos nem iránti vonzalom jogi és közpolitikai
vonatkozásai. Az elmúlt években kormánytisztviselőként szolgált. Angolul, franciául és japánul beszél
felsőfokon.

Szilvay Gergely 1983-ban született Pásztón. A Kecskeméti Piarista Gimnázium után a PPKE BTK-n
végzett történelem-kommunikáció szakon, Kolozsváron és Krakkóban tanult ösztöndíjjal. Újságíró,
dolgozott a Magyar Nemzet Online-ban, az InfoRádióban és a Magyar Kurírban, jelenleg a Mandiner
munkatársa, de jelennek meg írásai máshol is. A PPKE Politikaelméleti Doktori Iskolájának hallgatója.

