


A TANDEM Kapcsolatműhely szakemberei február 28-ig ingyenes konzultációs lehetőséget 
kínálnak fel a Házasság hetén bejelentkező pároknak: párkapcsolati coaching, szülésfelkészítés, 
szoptatási és hordozási tanácsadás, kötődő nevelés témakörökben. 
Bejelentkezés és bővebb információ: Némáné Ella: 06-30/497-09-09.

FEBRUÁR 7. VASÁRNAP 

Szerelmi kalandtúra indul!  
15-105 éves korig. 

A Parázs Központ szervezésében élményt adó, kapcsolatépítő programok, feladatok várnak 
a párokra, amelyeket az általuk szabadon választott időpontokban teljesíthetnek 
2021. február 7. és március 17. között. 

A Házasság hete -el megjelölt programjai a Szerelmi Kalandtúrán is pontot érnek. 
A kalandtúra zárásakor értékes nyereményeket sorsolunk ki több százezer Ft értékben azok 
között, akik legalább 5 állomást teljesítenek. Fődíj: wellness hétvége, páros fotózás.  
Bővebb információ és jelentkezés: www.szerelmikalandtura.hu, www.parazskozpont.hu

18:00 • Együtt, Veled, Neked – házasságban és azon kívül (1. rész)   
Beszélgetés dr. Máttyássy Adrienn PhD pszichiáter szakorvossal, a Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Pszichiátriai Osztályának osztályvezető főorvosával.
Téma: A családi együttélés művészete.

Online programsorozat a Hírös Agóra szervezésében a lelki egészség megőrzése és helyreállí-
tása a nehéz időkben, valamint az emberi kapcsolatok útjain történő eligazodás érdekében.
Szóba kerülnek majd a párkapcsolatok, a házasság mindennapi valósága, örömei, feszültségei. 
A beszélgetés megtekinthető a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ facebook oldalán.
Házigazda: Szappanos Benedek.

FEBRUÁR 7–14.

Szerelmi lakat elhelyezése  
A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Jegypénztára mellett lévő gyűjtőre lehet elhelyez-
ni a házaspárok szerelmi lakatjait. 
A kulcsokat a kihelyezett kék postaládába kérik bedobni 2021. február 14-ig. A kulcsok a szín-
ház felújítása során elhelyezésre kerülő időkapszulába kerülnek. 

Szerelemfal  
Gyertek el a Hírös Agóra Kulturális Központ előtt felállított szerelemfalhoz, készítsetek fotót 
párban és tegyétek be a közös albumotokba! 

Távol van a kedvesed, de minden gondolatod körülötte forog?  Fotózd le magad és egy szerete-
tüzenettel küldd el neki, hogy szebb legyen a napja!



Csigaház  
Az előadás humoros és lírai pillanatok sorozata, amelynek szereplői bohócnagypapa és bohócu-
nokája. A porondon látható: egy légies pille, egy izgága kukac, egy gyanútlan süni és két harsogó 
béka megismételhetetlen produkciója. 
Figyelem, valamennyi világszám!
A Ciróka előadása az elkötelezett szerelem ünnepén elsősorban a kisgyermekes családokat 
várja a képernyő elé. 
Az előadás a Házasság Hete idején a jegy.hu felületen érhető el, bővebb információ: www.ciroka.hu.

Vers- és novellaíró pályázat
A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes 
Ház szervezésében. 
Mottók: Az első szerelem ∙ Párban szebb az élet! • Együtt minden könnyebb! • A családi élet 
örömei • Támaszom a család • Holtomiglan holtodiglan • Együtt lenni jó!
Vagy: a szülők – nagyszülők megismerkedésének leírása rövid elbeszélés keretében. 
Korcsoportok: általános iskola felső tagozat, középiskola.
Terjedelem: maximum 2 gépelt oldal (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret 1,5-es 
sorköz).
Beadási határidő: 2021. február 15., hétfő, az eselyteremtes.bacs@gmail.com e-mail címre.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2021. február 22. online, a www.nokanemzetjovojeert.hu 
weblapon, ahol a legjobb pályamunkák is olvashatóak lesznek. 
További információ: +36 20 310 1850 és a +36 20 332 3850-es telefonszámokon.

Rajzpályázat   
A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes 
Ház szervezésében.
Mottók: Párban szebb az élet! • Együtt minden könnyebb! • A családi élet örömei • Támaszom 
a család • Holtomiglan holtodiglan • Együtt lenni jó!
A téma szabadon választott: népmese, népmonda, népballada, lírai alkotás illusztrálása, a saját 
családból, környezetből merített tapasztalat, vélemény kifejezése a házasságról, illetve a csa-
ládról.
Technika: tetszés szerint: rajz, grafika, pasztell, vízfesték, akvarell, számítógépes grafika, tér-
plasztika, dombormű, egyéb.
Méret: A4
Korcsoportok: általános iskola alsó tagozat, általános iskola felső tagozat.
A leadás helyszíne: kecskeméti Család- és KarrierPONT – Kecskemét, Reile Géza utca 22. 
(Hétfő, szerda: 8:30-12:30-ig, csütörtök, péntek: 13:00-17:00-ig.) 
A pályamunkák benyújtásának határideje: 2021. február 15., hétfő.
Kiállításuk: február 22-től a www.nokanemzetjovojeert.hu weblapon.
A pályázat védnöke: Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere.
A helyezettek értékes jutalomban részesülnek.



NAGYcsaládban élni jó!   
Képzőművészeti pályázat a KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében. 
A pályaművek szabadkézi technikával készülhetnek (pl. rajz, kollázs, plasztika).
Pályázni négy korcsoportban lehet: alsó tagozatos diák, felső tagozatos diák, középiskolás diák, 
valamint családi kategóriában. Minden korcsoportban 2-2 pályaművet díjazunk. 
Az alkotásokat a kne1988@gmail.com e-mail címre kell elküldeni fotóként. 
A pályázatok benyújtási határideje: február 14. 20.00 óra.

FEBRUÁR 8-13.

A láthatatlan fonal
Mese és játék gyerekekkel, online: http://www.bacstudastar.hu/home.

FEBRUÁR 8-14.

Szimpátia, szerelem, szeretet  
Hogyan házasodunk mi, európaiak? Online kvíz ismeretterjesztő háttér anyaggal,
online: http://www.bacstudastar.hu/home. 

Férjek, feleségek, filmek  
Filmes ajánló a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár gyűjteményéből,
online: http://www.bacstudastar.hu/home.
 

Házasság Hete – könyvajánló
A témához kötődő kölcsönözhető könyvek ajánlója a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyv-
tár gyűjteményéből, online: http://www.bacstudastar.hu/home, és a Könyvtári Kávézó kirakata.
 

FEBRUÁR 9. KEDD  
18:30 •  Jakobicz Dorottya és Szikszai Patrik előadásában: 

Bagossy Brothers Company: Olyan Ő  
Megtekinthető a Hírős Agóra Facebook oldalán és Youtube csatornáján. 

19:00-20:00 • Szeretetjárvány  
A Kecskeméti Hit Gyülekezete programja.
Fiatal házasok beszélnek valós tapasztalataikról, hogyan találtak egymásra vagy jött a rég várt 
gyermekáldás a karantén idején. 
Facebook: https://fb.me/e/am3aEVKGo. 



FEBRUÁR 10. SZERDA  
17:00 • Lehet-e baj a keresztyén házasságokban is?    

LelkesítŐ Ökukmenikus Családterápiás Műhely programja a Kecskeméti Református Egyházköz-
séggel együttműködve.
Előadók: dr. Domján Mihály pszichológus: Az elismerés, mint szeretetnyelv.
Református templom - https://youtu.be/QgSJk839r4E.
Leskovics Ortelli Andrea pszichológus: Gyermekkori sérüléseink és mintáink helye a házasságban.
Református templom - https://youtu.be/4P_A4fhPlPw.

18:00 • Együtt, Veled, Neked – házasságban és azon kívül (2. rész)    
Beszélgetés: Pintér Dóra pszichológussal, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályá-
nak munkatársával.
Téma: Hogyan őrizzük meg lelki egyensúlyunkat járvány idején? 
A beszélgetés megtekinthető a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ facebook oldalán.
Házigazda: Szappanos Benedek. 

Férjekről és feleségekről – exkluzív online beszélgetés    
A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház az évadban három előadással is készült, a Férjek 
és feleségek, az Egy csók és más semmi, valamint a Jövőre veled itt 2. című produkciók, melyek 
felvetnek bizonyos kérdéseket az adott témában. Ezeket a problémákat járják körül a színház 
művészei a beszélgetés keretén belül, melyben nemcsak az általuk megformált karakterek 
tapasztalatait, hanem saját élményeiket is megosztják a nézőkkel.
A videó elérhető lesz a színház youtube csatornáján keresztül 2021. február 10-től.

FEBRUÁR 11. CSÜTÖRTÖK

19:00-20:00 • Kis Mennyország   
A Kecskeméti Hit Gyülekezete programja.
Ma is vannak házaspárok, akik sikeresen és boldogan élnek több mint negyedszázada együtt.
Az ő titkaikról fogunk beszélgetni.
Facebook: https://fb.me/e/3kL6lhwA4.

FEBRUÁR 12. PÉNTEK  
17:00 • Mikor van szüksége segítségre egy házaspárnak?  

LelkesítŐ Ökumenikus Családterápiás Műhely programja a Kecskeméti Református Egyházköz-
séggel együttműködve.
Sipos Zsolt lelkigondozó családterapeuta és Varjúné Legát Katalin fejlesztőpedagógus családkon-
zulens online beszélgetése. Református templom - youtube.

FEBRUÁR 13. SZOMBAT  
09:00-15:00

A Keresztény Nagy-Családos Egyesület Adománygyűjtő akciója alkalmával minden adományozó-
nak kedveskedik ajándék SZERETETsütivel. Az akció során tartós élelmiszert gyűjtenek rászorulók 
részére.



17:00 •  Beszélgetés Pálúr Jánossal és feleségével, Pálúr Kornéliával, 
a Házasság Hete idei arcaival  

LelkesítŐ Ökumenikus Családterápiás Műhely programja a Kecskeméti Református Egyház-
községgel együttműködve. A beszélgetést vezeti Fodorné Ablonczy Margit református lelkész 
családterapeura. Református templom - https://youtu.be/5PANiHxT5yU.

17:00-19:30 • Együk meg jóízűen, amit főztünk!    
Párkapcsolat-építő online főző és beszélgető est a Kecskeméti Baptista Gyülekezet szervezésé-
ben. Mitől lesz jóízű a házasság? Alapanyagok, fűszerek, hőkezelés, tálalás a házasságban.

A párunkkal otthon főzhetünk a Bagatell Étterem által előkészített alapanyagokból, és részt 
vehetünk egy interaktív online párkapcsolati estén. A program ára: 6000,- Ft/2 fő.
Az ár a Bagatell Étterem által hőkezelésre előkészített ételeit és Kecskemét közigazgatási terü-
letén belül a házhoz szállítás költségét tartalmazza. (Személyes átvételre az étteremben 12:00 
és 15:00 óra között van lehetőség.)
Helyszín: mindenki saját otthonában. Jelentkezési határidő: 2021. február 07.
Jelentkezni lehet a hazassagizei@gmail.com e-mail címen.

18:00 •  PÁR immunerősítő tanács  
Ahogy a testünk is, párkapcsolatunk is rendelkezik egy immunrendszerrel; ahogyan testünk el-
lenálló rendszerét, úgy párkapcsolatunk ellenálló képességét is erősíthetjük, vagy gyengíthetjük 
szemléletmódunkkal; ehhez nyújt néhány jó tanácsot Árvai Pálma és Árvai Tamás, a Hetednapi 
Adventista Egyház lelkészházaspárja.
Helyszín: Zoom, jelentkezés: arvaitom@gmail.com. 

20:00 •  A házasság 12 próbája
A jelentkező párok e-mailben kapnak feladatokat, amelyeket saját tempójukban oldhatnak meg. 
Jelentkezés: arvaitom@gmail.com
Hetednapi Adventista Egyház programja.



FEBRUÁR 14. VASÁRNAP

Valentin napi szerenád  

Lepd meg kedvesed egy romantikus szerenáddal!
Évszázadokkal ezelőtt is bevált, ma is tökéletes meglepetés egy romantikus szerenád kedvesed-
nek Valentin-napra.

Egy felejthetetlen ajándék, egy örök emlék…

Rendeld meg és mi házhoz visszük a szerelmes, romantikus dalokat a Kecskemét Brass 
előadásában. Az ajánlat az első tíz jelentkezőnek, valamint kizárólag Kecskemét közigazgatási 
területén belül érvényes!
Jelentkezni lehet e-mailben: ildiko.koos@hirosagora.hu 2021. február 9-ig.
Az e-mailben add meg neved, a helyszínt és a telefonszámod, hogy fel tudjuk venni veled a kap-
csolatot és a legnagyobb titokban együtt szervezhessük meg a nagy pillanatot.

Házaspárok megáldása 
Az aktuális távolságtartási szabályoknak megfelelően személyes részvétellel szentmisén/isten-
tiszteleten, vagy az online, élő közvetítésen résztvevőként.    
Evangélikus templom 10:00 (csak személyesen)
Református templom 17:00 (személyesen és online)
Görögkatolikus kápolna 10:00 (személyesen és online)
Nagytemlom 9.00, 18.00 (csak személyesen), 10.30 (személyesen és online)
Barátok temploma 11:30 (csak személyesen)
Szentcsalád plébánia (személyesen 8:00, 18:00), online is 10:00 
Piarista templom 6.15, 7.30, 8.30 (csak személyesen) 9.45, 12.00, 18.30 (személyesen és online)

18:00 • Együtt, Veled, Neked – házasságban és azon kívül (3. rész)  
Beszélgetés dr. Laczkó Tibor belgyógyász, neurológus, és pszichiáter szakorvossal.
Téma: Minták, kötődések, kompromisszumok kapcsolatainkban.

A beszélgetés megtekinthető a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ facebook oldalán.
Házigazda: Szappanos Benedek. 


