
2011. február 14. hétfő
Millenniumi Klub

17.00-19.00: Házastárs, élettárs, 
 életszakasz-társ?
 Melyiket válasszam?
Interaktív program Mihalec Gábor 
házassági tanácsadó vezetésével
(A témához kapcsolódó további 
információ: www.kettenegyutt.hu)

2011. február 15. kedd
Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár (Dóm tér 1-4.)
17.00-18.30: Házasság vagy élettársi 
kapcsolat - Tendenciák a magyar 
jogalkotásban

Előadó: Dr. Szigeti Andrea 
intézetvezető docens
Gál Ferenc Hittudományi Főiskola 
Gerhardus Társadalomtudományi és 
Továbbképzési Intézet

Érdekfeszítő előadás arról, hogy a magyar 
jogrendben hogyan szerepelt a házasság és 
a család fogalma, illetve mit jelentenek ezek 

napjainkban.

Millenniumi Klub
19-21.00: Sámson és Delila - 
Honnan jön és hova megy az erő a 
kapcsolatokban?
Interaktív családterápiás műhely a 
Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry 
Anikó, családterapeuta házaspár 
vezetésével.

A házasság szeretetközösség, 
sokkal inkább, mintsem intézmény. 
A házasság érték. Valljuk, hogy a 
szeretetben és hűségben megélt 
házasság – minden ellenkező 
híreszteléssel szemben – hordozza 
a legtöbb boldogságot, amit férfi és 
nő együtt megélhet.
Ezen alapgondolatok jegyében 
kerül sor Szegeden 2011-ben 
harmadik alkalommal a Házasság 
Hetére, melyet gazdag, színes, 
tartalmas rendezvénysorozattal 
ünneplünk.

Az eseménysorozat időpontja 
nemzetközileg, így hazánkban 
is a Házasság Világnapja 
(február második vasárnapja) 
köré szerveződik, így Szegeden 
is február harmadik hetében 
kerül sor számos értékfelmutató 
rendezvényre. 

Az alábbi programokról további 
információ található

www.megujulva.hu 

és a

www.hazassaghete.hu

oldalakon. 

2011. február 10. csütörtök 16.30 óra
Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár (Dóm tér 1-4.)
Kiállításmegnyitó:

A megszentelt szerelem ünnepe: 
házasság, család és családi 
élet a Somogyi-könyvtár régi 
folyóirataiban
Beszédet mond: Pintér M. Lajos 
a Szegedma.hu és a Telin TV 
főszerkesztője
A kiállítás február 23-ig látható.

2011. február 12. szombat
Dóm 

16.00 óra: Ünnepélyes megnyitó
Szentmisét mutat be Bíró László a 
Magyar 
Katolikus Püspöki Kar családreferens 
püspöke.

Dóm tér 
kb. 17 órától: Élőlánc
Két óriási egymásba fonódó 
karikagyűrűt alkotunk mécsesekből a 
tér közepén. Bárki csatlakozhat! 
Tűzsonglőrök látványos produkciója 
látható.

2011. február 14. hétfőtől 19. szombatig
Belvárosi Mozi (Vaszy Viktor tér 3.), 
Balázs Béla Terem

18.15-től minden nap filmvetítés.
Megtekinthetők a Nászajánlat és a 
Párterápia című filmek.
Pontos heti program megtalálható 
a www.belvarosimozi.hu világhálós 
oldalon.

Nász-ajánlat, amerikai film
Főszereplő az Oscar-díjas: Sandra 
Bullock és Ryan Reynolds

Egy romantikus vígjáték arról hogyan 
lesz egy rázós szakmai kapcsolatból egy 

villámcsapászerű fordulatot követően 
szerelem, sőt mindjárt házasság.

Párterápia, amerikai film
Főszereplők: Steve Carell, Tina Fey és 
Mark Wahlberg

Hogy kiegyensúlyozott, ám egyhangúvá 
vált házasságukat kissé feldobják, Fosterék 
egy görbe estét csapnak. Egy apró füllentés 
következtében azonban a romantikus találka 

váratlanul elképesztő fordulatot vesz.

Jegyek a fenti előadásokra 500 Ft-os áron 
kaphatók a mozi pénztárában!



 
2011. február 12. – február 20.

Szeretettel várjuk azokat, akik előtte 
állnak, akik még kétkednek vagy 

bizonytalanok, 
és azokat, akik már döntöttek a 

házasság mellett, valamint azokat is, 
akik már különváltan élnek! 

„Egész lényemben érzem azt az 
igazságot, hogy a férj és feleség 
nem különálló lények, hanem ez a 
kettő: egy.” 

Lev Tolsztoj

A Házasság Hete programsorozat 
szegedi főszervezője: 
A Szeged-Csanádi Egyházmegye 
Pasztorális Helynöksége
Társszervezők: Szegedi Baptista 
Gyülekezet, Szeged Honvéd-téri 
Református Gyülekezet, Szegedi 
Methodista Gyülekezet, Fészek 
Nagycsaládos Egyesület, Házas 
Hétvége Mozgalom, Fokolare 
Mozgalom, Remény Háza

Médiatámogatók:

SZEGEDEN

2011. február 19. szombat
Dugonics tér - HűségPont

10.00-18.00-ig 
Kötetlen beszélgetések 
házaspártiakkal 
Pont a Hűségről; 
személyes hűség-teszt; 
jó könyvek párkapcsolat témában; 
kisfilmek a házasságról – ahogy a 
középiskolások látják; 
mindez egy meleg tea kíséretében
Közben: 18.00: Középiskolások 
filmpályázatának eredményhirdetése.

Egyetemi Lelkészség kápolnája:
10.00-18.00-ig: felajánló 
szentségimádás a házasságokért.

2011. február 20. vasárnap
Honvéd téri Református templom

18.00: Záró ökumenikus 
istentisztelet
Igét hirdet: Csomós József a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspöke és 
dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi 
megyéspüspök Közreműködik az 
erre az alkalomra alakult szegedi 
ökumenikus kórus.

A programok nyitottak és ingyenesek!

2011. február 16. szerda
TIK (Tanulmányi és Információs Központ), 
Ady tér 10.

Egyetemi Lelkészségek Napja
16.30 Házasság és / vagy karrier? 
Horváth Gabriella és Szügyi Tamás 
beszélget egyetemistákkal
18.00 A család mint a társadalmi 
megújulás forrása
A Szabadegyetem-Szeged 
keretében
Előadó: Dr. Tóth Pál: egyetemi oktató, 
Pázmány Péter Tudományegyetem 
Kommunikáció és Média Intézet 
(Budapest),
Istituto Universitario Sophia, Loppiano 
(Firenze)

2011. február 17.  csütörtök
Esélyek Háza – Senior Center (Eszperantó u. 1., 
a Mars tértől néhány percre.) 

18.00–20.00 „Nagy nevek és nagy 
családok” Fórumbeszélgetés híres 
emberekkel tapasztalataikról: hogyan 
növekedhet teher alatt a házasság? 
Dr. Balogh Elemér és felesége Ágnes
Révész Árpád és Ildikó
Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó
Vízhányó Ferenc és Kiss Edit 
Moderátor: Kisimre Ferenc a Telin TV 
szerkesztője 
Gyermekfelügyeletet biztosít a 
Fészek Nagycsaládosok Egyesülete.


