Házasság Hete 2015.
02. 08. - 02. 15.
Mi is a Házasság Hete? Angliából indult el az a kezdeményezés, mely Valentin-nap környékén
minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek figyelmét. Magyarországon a
programot a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsa honosította meg 2008-ban.
A szervezőbizottság látása szerint: „A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az
ember számára. A házasságban a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az
őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban
egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és
védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és
meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is. A házasság
hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos
kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét.”
Bővebben: http://hazassaghete.hu/programok-helyszinek-szerint/
A Békevár Egyesület 2011. évtől minden alkalommal csatlakozik a Házasság Hete országos
programsorozathoz. Ennek keretében az idén öt helyszínen – a függőségekből való szabadulás
jegyében – szervezzük rendezvényeinket.
Link: http://www.bekevar3882.x3.hu/ismeret.htm
A „Békevár – Családi fészek és mentsvár” című házaspárképző könyv első két kötetét az
elmúlt évben 500-500 példányban sikerült újból kiadni. A Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu)
53 illetve 60%-ban tartotta érdemesnek támogatni a kiadványainkat. A harmadik kötet kézirata
már 80%-ban elkészült, amelyre szintén pályázaton készülünk forrást szerezni. A kiadványainkat
díjmentesen adjuk át könyvtáraknak, közösségeknek, hogy az rajtuk keresztül mind szélesebb
körben elérhető legyen.
Link: http://www.bekevar3882.x3.hu/konyv.htm
A növekedő elismertségünk fokmérőjének tekintjük:
- Nemzeti Kulturális Alap (www.nka.hu) 53 illetve 60 %-os támogatási forrásából jelent meg
újból a "Békevár" 1. és 2. kötete.
- A Könyvtárellátó Kft (www.kello.hu) a hazai könyvtárak felé kínálja a könyveinket.
- Budapesten a S(z)ószórók Könyvesboltban (www.immanuel.hu) is hozzájuthatnak az érdeklődők.
- Együttműködési megállapodás köttetett családsegítés területén a Balatonföldvári Kistérség
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatával.
- Az Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 35-35 könyvet vett át a börtönkönyvtárak számára.
- Újságcikkek a Somogyi Hírlapban, a Szántódi Hírlevélben, a Family Magazinban és egy
szemelvény a Börtönújságban.
Bor Ferenc 2013-as díjnyertes pályaműve – „Az isteni ragasztó”, ami a házasság összetartó
erejéről szól – egy újabb antológiába került be, amely a közeljövőben a nemzetközi könyvpiacon is
megjelenik.
Link: http://www.frigyklinika.hu/konyvek/isteni-ragaszto/
A 2015. évi Házasság Hetéhez kapcsolódóan a Békevár Egyesület ingyenes ajándékként
elérhetővé tette az 1. és 2. kötet elektronikus változatát, pdf formátumban.
Link: http://www.frigyklinika.hu/konyvek/e-konyvek/
Továbbá a meghatározott lapok olvasói számára könyveket ajánl fel ajándékként, nyomtatott
formában, jelentkezési sorrendben. A részletekről a Frigyklinika weboldalon lehet tájékozódni.
Link: http://www.frigyklinika.hu/news/ujsagolvasoknak/
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