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A katolikus egyház kezdi felfedezni az internetben rejlő lehetőséget: a leköszönő pápának 

Twittere van, a komoly párt kereső katolikusoknak pedig itt a párKatt.hu.  

Valentin napján indult el az első magyar katolikus párkereső oldal, a párKatt.hu, amit kitalálói 

nem társkeresőnek, hanem társtalálónak titulálnak. A katolikus értékrendet valló embereket 

várják ide, a rosszmájúakat, perverzeket pedig folyamatos moderálással és a közösség erejével 

fogják kiszűrni. Más vallásúak is jelentkezhetnek, a lényeg, hogy fogadják el a házasságról és 

az életről vallott katolikus alapelveket: az emberi élet szentségét a fogantatás pillanatától a 

természetes halálig, a házasság felbonthatatlanságát, hűséget, tisztaságot, megbocsátást, 

szeretetet. 

Az osztrák kathTreff.org magyar változatának elindításához egy ausztriai püspök, Andreas 

Laun adta a pénzt, azért, mert annyira szereti a magyarokat. „Isten szeretetből teremtette az 

embert arra, hogy szeressen” – üzente a jótékony püspök. Az első 300 regisztrálónak még 

ingyenes a párKatt.hu, de utána lesz előfizetés. Ausztriában már több mint 100 pár talált 

egymásra a kathTreffen keresztül. 

 
Krúdy Tamás feleségével a sajtótájékoztatón 
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Ötletükben Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens püspöke 

támogatta őket. „Gyakran mondom, hogy az interneten is lehet párt keresni, ez nem jelenti 

azt, hogy aki ezt teszi, leértékelt árunak számít, csak megváltoztak a párválasztási szokások. 

https://dex.hu/x.php?id=index_belfold_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.parkatt.hu%2F


Régebben nem hagyták magukra a fiatalokat a párválasztással, a régi törzsi szerveződésekben 

az egész törzs részt vett a párközvetítésben és a házasság létrehozásában. Az ánti világban is 

rengeteg alkalom volt a fiatalok párkeresésére, például leányvásárokat tartottak. Nem olyan 

könnyű a fiataloknak párt találni, ezért fontos, hogy ott álljunk mögöttük” – fejtette ki a 

püspök. 

Szerinte annak, hogy sok értékes, tiszta fiatal nem talál társat rengeteg oka lehet, például az 

önmagunk nem elfogadása, a félelem a rossz házasságtól. Úgy látja, sok fiatal nem is mer arra 

gondolni, hogy az ő házassága sikerülhet, annyi rossz példát lát maga körül. Arra bíztatja 

őket, hogy merjenek nagyot álmodni: „Akinek nincs bátorsága nagyot álmodni, annak nincs 

ereje küzdeni” – fogalmazta meg magában. Fontosnak tartja, hogy a legtöbb társkeresővel 

ellentétben itt nem flörtöket keresnek, hanem olyanoknak szól, akik komoly, holtomiglan-

holtodiglan tartó házasságot 

keresnek.   

 

A Városmajori Jézus Szíve Plébánián tartott sajtótájékoztatón Perczel Forintos Dóra 

pszichológus, a Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszékének vezetője elmondta, 

hogy a 90-es évek óta felére esett vissza a házasságkötések száma Magyarországon, a válások 

száma pedig ugyanannyi maradt. Nagyon sokan élettársi kapcsolatban élnek, aminek szerinte 

az a hátránya, hogy ugyan a környezetük egy párként tekint rájuk, ám mégis olyan emberek 

maradnak benne egy kapcsolatban, akik nem mondták ki az igent, azaz nem nyilvánították ki 

elkötelezettségüket egymás mellett. Holott ennek nagy jelentősége van. 

A docens szerint a válások a gyerekek számára megbetegítő, pszichésen hátráltató hatásúak, 

és sok elvált szülők gyermeke magát hibáztatja a válásért, ezek után nem mernek belemenni 

egy házasságba. Az egyre jobban eluralkodó fogyasztói hozzáállás pedig az emberekre is 

érvényes, nemcsak tárgyakat, embereket is kidobunk az életünkből. Ezért fontos, hogy olyan 



emberek találjanak egymásra, akiknek hasonló az érdeklődésük, világnézetük, és ez még a 

házasság előtt kiderüljön. De olyan műhelyekre is szükség van, ahol megtanítják az 

embereknek, hogyan kell együtt élni. 
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Az egyik első regisztráló, Balog Zsuzsanna, aki informatikusként részt vett a párKatt 

megépítésében, elmondta, hogy szerinte az a plusz ebben a keresőben a többihez képest, hogy 

ide azoknak a jelentkezését várják, akik komolyan gondolják. Ráadásául az oldal része, hogy 

programokat ajánlanak, ami hiánycikk a piacon, pedig az emberek ki vannak éhezve a közös 

időtöltésre. Radványi Benedek újságíró, aki a sajtótájékoztatón a célközönséget volt hivatott 

képviselni, úgy gondolja, aki ide jelentkezik, az megtesz egy fontos lépést: bevallja, hogy 

egyedül van. Pedig szerinte nem ez nem cikis dolog, mert munkát is a neten keresnek az 

emberek.   

„Én teljes bizalommal Jézus felé fordultam. Egyedül Ő tudja a vágyainkat beteljesíteni, 

amiket Ő helyezett a szívünkbe. 2009 09.11-én egy fénykép és egy érdekes adatlap került a 

szemem elé. Írtam neki egy pár sort... Nemsokára érkezett egy kedves, érdeklődő válasz. 2010 

augusztusában összeházasodtunk” – olvasható a párKatton az osztrák sikersztorik közt Sophia 

és Johannes története.  

Az oldal létjogosultságát azzal is magyarázzák az alapítók, hogy a közös erkölcsi 

meggyőződés a legjobb alap ahhoz, hogy egy szerelem fennmaradjon. A párKatt a 

gondviselés eszköze kíván lenni a társkeresés nemes eszméjében. Még egy kis extra, hogy a 

magyar regisztrálók számára az osztrák adatbázis is hozzáférhető lesz. 

 


