A Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete a

HÁZASSÁG HETE
alkalmából játékra invitál minden házaspárt Dunakeszin és környékén!
Ha legalább 3 programon részt vesztek az itt felsoroltak közül 2020. február 9. és 16. között, máris nyertetek (közös
élményt, hasznosan és együtt eltöltött időt), de ha ezt az alábbi menetlevélen igazolni is tudjátok, egy sorsoláson is részt
vesztek, ahol értékes nyereményekkel gazdagodhattok.

FIGYELEM! A játékban csak házaspárok vehetnek részt, és csak akkor, ha a programokon KETTESBEN vesznek
részt. Nyerési esélyeiteket növelhetitek azzal, ha háromnál több programon vesztek részt (3 megvalósult program után
minden egyes programmal újra bekerül nevetek a kalapba), illetve azzal, ha a programokon szelfit készítetek magatokról és
ezt megkülditek a hazassaghete2020@gmail.com címre. A szelfik esetében fontos, hogy jól látható legyen melyik programon
készült valamint az, hogy hozzájáruljatok a fotók közzé tételéhez.
A menetlevelek leadási határideje: február 21.
cím: Egyesületünk klubháza,
Dunakeszi, Szent István u. 19. (Házasságkötő terem melletti hosszú telek végében álló családi ház)
ügyeleti idő: H-Sz 9:00 – 12:00, K-Cs 16:00 – 19:00
Érdeklődni a hazassaghete2020@gmail.com címen, vagy a 70/242-7907 telefonszámon.
Sorsolás: 2020. február 24.

MENETLEVÉL
A DUNAKESZI DIÓFA NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK

HÁZASSÁGHETI JÁTÉKÁHOZ
2020. február 9-16.
Férj neve:
Feleség neve:
Házasságkötés időpontja:
E-mail:
Telefonszám:

A játékban részt vevő programok:
KI?

MIT?
Menjetek el együtt erre a beszélgetésre: Hogyan
maradj házas, és ne ölj meg senkit
Házasság frissítő workshop
Mark Gungorral és Portik Lindával
(A részvétel INGYENES! További információk
és regisztráció a program FB oldalán)

Lepd meg párodat egy színházjeggyel és menjetek el
együtt (kettesben!) az előadásra.

Fair Play Mediátor Iroda

Ha nincs minden rendben közöttetek, akkor itt az
idő, hogy konkrétan tegyél valamit
házasságotokért. Kérj konzultációs időpontot
magatoknak a házasság hetében 10%
kedvezménnyel!

HOL ÉS MIKOR?

HOGYAN
IGAZOLD?

Helyszín: DÓHSZK,
Bajcsy-Zsilinszky u. 32.
Az előadó aláírásával itt:
Időpont: február 14.
18:00 – 20:00

Bármelyik színházba,
bármilyen előadásra,
február 9. és 16. között

Csatold a menetlevélhez a
színházjegyeket

Jelentkezni Schlick
Borinál a 30/599-2804
telefonszámon
február 9. és 16. között

Az erre a játékra
hivatkozó párok nevét a
Fair Play Mediátor Iroda
jelenti le a szervezőknek

Menjetek el kettesben bowlingozni. A Fenyő
Bowling Klub minden házaspárnak, aki a játékban
részt vesz 30% kedvezményt ad a pályabérlés
árából!
Előzetes pályafoglalás a 30/489-7035
telefonszámon
Vidd el párodat egy romantikus ebédre vagy
vacsorára, BESZÉLGESSETEK egymással (ha
lehet ne a gyerekekről) és közben egyetek egy jót!
A párban érkezőknek (helyben fogyasztás esetén) a
menetlevél felmutatására a Portofino Pizzéria
15% kedvezményt ad.

Rendelj egy párkapcsolati kártyacsomagot bonbon
és virág helyett, vagy mellé! A 3 x 48 kérdést
tartalmazó kártyák segítségével megoszthatjátok
egymással az emlékeiteket, az álmaitokat,
visszatérhettek az első időszakok romantikájához.
A játékunkban részt vevők számára a
kártyacsomag árából az Értsünk szót Kft. 8%
kedvezményt ad a diofa2020 kuponkódra!

Fenyő Bowling Klub
Dunakeszi, Fóti út 75.
február 9. és 16 között
a bowling klub
nyitvatartási idejében
bármikor

Portofino Pizzéria
Dunakeszi, Fő út 70.
február 9. és 16 között

További információk az
ertsunkszot.hu oldalon,
megrendelés ugyanitt a
webshop menüpont
alatt
február 9. és 16. között

A bowling klub
munkatársának
aláírásával és
bélyegzőjével itt:

A Portofino Pizzéria
munkatársának
aláírásával és
bélyegzőjével itt:

A megrendelést
visszaigazoló e-mail
csatolásával

Ha úgy érzed, hogy igazán különleges élményt az
adhat, ha időt és energiát szánsz az ajándékozásra,
akkor tedd azt egy gyertyafényes vacsora
formájában, otthonotokban, de ez alkalommal TE
magad főzz, valami igazán különlegeset!

Fessetek meg EGYÜTT egy csodálatos képet,
közben tapasztaljátok meg mennyire vagytok egy
hullámhosszon. Ez a kép a nappalitokban mindig
emlékeztetni fog benneteket erre a közös élményre.
Festési gyakorlat nem szükséges, Ági segítségével a
siker garantált!
A házasság hetében pároknak

10% kedvezmény!

Kellemes meglepetés lehet párodnak egy jó
időpontban megválasztott romantikus séta a
Dunaparton. Séta közben beszélgessetek, idézzétek
fel mikor és miért szerettetek egymásba

február 9. és 16. között

Készíts magatokról
szelfit és küldd el a
hazassaghete2020@gmail
.com címre. Ne felejts el
hozzájárulni a fotó(k)
közzé tételéhez

Családi Mókavár
Dunakeszi,
Kossuth L. út 82.
február 15. 14 – 17
Bejelentkezés
e-mailben a
magika7603@gmail.com
címen
További információk az
esemény FB oldalán

Telekiné Kovács Ági
aláírásával itt:

Dunapart
február 9. és 16. között
bármikor

Készíts magatokról
szelfit és küldd el a
hazassaghete2020@gmail
.com címre. Ne felejts el
hozzájárulni a fotó(k)
közzé tételéhez

Menjetek el kettesben moziba, válasszátok
ki együtt a filmet és utána beszélgessetek, de
ne a gyerekekről! 

Bármelyik moziba,
bármilyen filmre,
február 9. és 16.
között

Csatold a menetlevélhez a
mozijegyeket

Ne feledd: bármelyik programon készült szelfitek megküldésével és annak közzétételéhez való hozzájárulásotokkal növelhetitek nyerési
esélyeiteket, kivéve ha maga a szelfi az, amivel igazoljátok a programon való részvételt (pl. dunaparti séta).
A szelfiket ide várjuk: hazassaghete2020@gmail.com
érdeklődni ugyanitt, vagy a 70/242-7907 telefonszámon.
„A házasság alapvető tévedése: mindenki a másiktól várja, hogy boldoggá tegye.”
/Jeanne Moreau/
Házasságheti játékunkkal arra szeretnénk ösztönözni minden házaspárt, hogy - bár tudjuk jól, hogy egész évben szeretik egymást, - ezen a
héten (a házasság hetében) több időt fordítsanak a másikra, és jobban mutassák ki egymás felé összetartozásukat, tiszteletüket és szerelmüket,
mint általában.
Mert:
„A házasság nem pusztán törvényes kötelék, hanem választás. Annyit tesz, hogy téged választalak. És minden áldott nap, mikor felkelek, ÉN
TÉGED választalak.” /Josie Silver/
Óvjuk, vigyázzuk és ápoljuk házasságunkat, mert minden család kiindulópontja az a két ember, akik megalapították azt.

