
MEGHÍVÓ 

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Egyesület, a Magyar Pax Romana 
és az Egyház és Társadalom c. online folyóirat  

Lehet-e? Fórumára 

2017. május 15. /hétfő/, 17 óra, Pesti Evangélikus Egyház Deák téri Gyülekezet 
Nagytermében (Bp. Deák tér 4.) 

 

Horányi Özséb: Közügyeinkről -  politika nél-

kül 

 
A Fórumunk arculatát meghatározó kommunikáció - professzor május 5 -

én a Hír Tv Alinda c. műsorában, majd ennek nyomán máj.8-án a Klub 
Rádió Reggeli Gyorsának nyilatkozott néhány fontos közéleti kérdésről. A 

keresztény értelmiség szerepéről, az oktatásügyről és a migrációról kiala-
kult véleményét többnyire csak töredezetten tudta kifejteni, mert a ripor-

terek - a kialakult média- és közéleti szokásrendnek megfelelően - mind-
untalan politikai síkra kívánták terelni a beszélgetést. Megkértük Horányi 

Özsébet, hogy előadásban foglalja össze e három ügyről vallott felfogását. 

A politikát már csak azért sem szeretnénk belekeverni - főként a jelenlegi, 
hiszterizált közegben- , mert az nagyon megnehezíti a tisztánlátást.  
 

Moderátor: Kőszegi Ábel 
 
 

A Hír-Tv Alinda c. műsorában május 

5-én elhangzott 44 perces beszélge-
tés az alábbi linken tekinthető meg: 
http://hirtv.hu/alinda/horanyi-ozseb-

1394364 

 

A Klub Rádióban május 8-án, a Reggeli 

gyors-ban elhangzott, 45 perces beszél-

getés az alábbi linken hallgatható meg: 

http://klubradio.fejlesztoportal.hu/v1/mu

sor/28 

 

Kattintson a május 8-ra! A megnyíló kíná-

latból klikkeljen a 7. rész /8.58/ nyilára, 

majd a megnyíló hang- bejátszáson 

húzza a kurzort 11. 50-hez, amikor a be-

szélgetés kezdődik. A folytatáshoz ismét 

a máj. 8-ra kell kattintani, majd a 8. 

részre. 

 

A hallottakkal kapcsolatos előzetes kérdé-

seit és véleményét elmondhatja 

awww.egyhazestarsadalom.hu Lehet-e 

Fórum oldalán.  

 

Kérjük, hogy meghívónkat ossza meg ba-

rátaival, ismerőseivel! 

Szeretettel várunk a Deák téren, vagy a 

számítógépek előtt az online közvetítés 

keretében!  

Aki nem tudja sem személyesen, sem on-

line követni fórumunkat, az egy-két nap 

múlva megtekintheti a felvételt 

az http://www.egyhazestarsadalom.hu/ o

ldalon. 

Kérünk minden Facebookon jelen lévő kö-

vetőnket, hogy like-olják az eseményün-
ket! 

 

2017. május 10.   
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