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Hol?
Diósgyőri Református Gyülekezeti Ház. Miskolc. Táncsics tér 1.

Mire számítsak?
Egy rövid vacsorát követően,


bevezető előadás aktuális témákról



ezt követően a téma megbeszélése csoportokban (elősorban a párok egymással)
mentálhigiénés, pedagógus, teológus szakemberekkel,



közben kávé, tea, desszert.

Párkapcsolati GPS
(tervezés és újratervezés)

Mennyibe kerül?
A részvételnek nincs költsége. (Amennyiben szeretnéd a vendéglátás, stb.
költségeit támogatni, a helyszínen lesz rá lehetőséged. )

Fontos!
Mivel szeretnénk megőrizni a családias légkört, ezért a jelentkezések száma
limitált. Kérjük, hogy részvételi szándékodat mielőbb jelezd a:
bertalan.fodor@gmail.com vagy a diosgyorireformatus@gmail.com email címen!

utórendezvénye
2018 február 19 -23

* (http://hazassaghete.hu)

www.lelkihaz.hu
www.nemjoegyedul.blogspot.com

Mi ez?


Közel két évtizede Angliából indult el az a kezdeményezés, amely Valentin-nap
környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára kívánja irányítani a

Program

figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos
ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve elköteleződését a házasság, a
család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az
országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és

2018 február 19
17.30 – 19.30

civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település,

Párkapcsolat alapozása, önismeret, énkép. Mi van a
„rózsaszín köd” után pár évvel? Technikák a
hosszantartó kapcsolatért

közösség részvételével. A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált
központi programok fővédnöke 2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök
felesége.*


A “Házasság hetéhez” kapcsolódóan gyülekezetünkben egy olyan – gyakorlat
orientált – előadássorozatra hívunk amely gyakorlati eszközök segíteni fognak,
hogy megalapozd, fejleszd, megerősítsd, vagy helyrehozd a kapcsolatodat.



2017 február 20
17.30 – 19.30

Gyertyafény mellett egy teával, kávéval a kézben szeretnénk gyakorlati

2017 február 21
17.30 – 19.30

tanácsokat adni és kapni, hogyan tehetnénk még jobbá a házasságunkat,

Szerelem, szeretet – múló érzelmek, vagy szilárd
alap? Szeretetnyelvek

Volt már konfliktusotok? Hogyan kezelted?
„Megbocsátok, de nem felejtek”? Konfliktuskezelés,
megbocsátás

kapcsolatainkat.


Ezeken az alkalmakon tanulságos történetek és tartalmas beszélgetések kapcsán
a párkapcsolati technikákat vesszük sorra.



Mindezt tenni kívánjuk úgy, hogy a legbelsőbb dolgainkat csak a partnerünkkel,
házastársunkkal osztjuk meg.



Ajánljuk a sorozatot nemcsak házasságban élőknek, hanem jegyeseknek és olyan

2017 február 22
17.30 – 19.30

Szüleink, gyermekeink. Ki nevel, kit?

2017 február 23
17.30 -19.30

Őszintén az intimitásról.

– jelenleg még – egyedülállóknak is, akik szeretnék a kapcsolataikat még
tartalmasabbá és életreszólóvá tenni.


A sorozat elsősorban bibliai szemléletű, de vallási hovatartozásra való tekintet
nélkül mindenkit várunk.



Előadók: Prof. Dr. Fodor Bertalan biokémikus, pedagógus, teológus, life coach, és
felesége Dr. Fodor Bertalanné, Éva, aki pedagógus és egészségfejlesztő
mentálhigiénés szakember.

* (http://hazassaghete.hu)

Szükség esetén az alkalmak ideje alatt gyermekfelügyeletről gondoskodunk.

