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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/kategoriak/

A Békevár Egyesület 2011. év elején kezdte működését, s negyedik alkalommal csatlakozik a
Házasság Hete országos programsorozathoz. Ennek keretében három helyszínen találkozhatnak az
érdeklődők a rendezvényeinkkel: Ságvár, Szántód és Kaposfő községekben.

Programjaink: http://www.bekevar3882.x3.hu/ismeret.htm 

A „Békevár – Családi fészek és mentsvár” című házaspárképző könyv első kötete 2012. őszén
jelent  meg,  ezt  követte  a  második  kötet  2013.  elején.  A  harmadik  kötet is  készülőben  van.
Folyamatosan  indulunk  pályázatokon.  Az  évünk  jól  kezdődött,  400.000  forintot  nyertünk
könyvkiadásra egy NKA pályázaton. Idén először fogadhatjuk az SZJA 1%-os felajánlásokat is.
Aki  fontosnak  tartja  a  párkapcsolatot  tartósságát,  az  támogathatja  a  könyveink  kiadását.  A
rendelkezésünkre  álló  pénzeszközöket  könyvkiadásra tervezzük  fordítani.  A  kiadványainkat
díjmentesen kívánjuk  átadni  könyvtáraknak,  közösségeknek,  hogy  az  rajtuk  keresztül  mind
szélesebb körben elérhető legyen.

Link: http://www.bekevar3882.x3.hu/konyv.htm 

A Nemzeti  Család- és Szociálpolitikai Intézet "Életünk" pályázatára Bor Ferenc (a Békevár
Egyesület alapítója és jelenlegi vezetője) magánszemélyként adott be egy kis írásművek a házasság
összetartó ereje témakörben. "Az isteni ragasztó" című pályamű  díjat nyert, amelyet az Intézet
hamarosan  egy  antológiában készül  megjelentetni.  Az  Idősek  Világnapja  alkalmából  2013.
szeptember 30-án a Művészetek Palotájában az Emberi Erőforrások Minisztériuma által rendezett
ünnepségen került sor az "Életünk" pályázat díjkiosztó ünnepségére. 

2013. októberében "ŐSZI VARÁZS" címmel jelent meg egy – több szerző tollából származó –
antológia. A "Könyvműhely" kiadványába a szerkesztők  beválasztották az Egyesület elnökének,
Bor Ferencnek a "Frigyklinika" című írását is. 

Link: http://www.bekevar3882.x3.hu/naplo.htm 

Mintegy karácsonyi ajándékként jelent meg és áll az érdeklődők rendelkezésére – a Békevár
Portál  társoldalaként  –  a  speciális  weboldalunk,  Frigyklinika névvel.  A  Házasság  Hete
programokat követően folytatjuk a könyvkiadás munkálatait. 

Link: http://www.frigyklinika.hu/ 

2014. 02. 03. Bor Ferenc – Békevár Egyesület
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