
FELNŐTT DIÁK/
NYUGDÍJAS

Természettudományi (Szabadság u.2.) 500 250
Néprajzi (Rákóczi út. 15.) 500 250
Várostörténeti (Felsőmalom u.9.) 700 350
Zsolnay (Káptalan u.2.) 1 500 750
Vasarely (Káptalan u.3.) 1 500 750
VASVÁRY-HÁZ (Király u. 19.) = enteriőr; 
Lantos Ferenc életmű kiállítása; Parajmos 
– Roma holokauszt kiállítás

600 300

Modern Magyar Képtár (Papnövelde u. 5.) 700 350

Sopianae/Baranya régészeti kiállítás – 
Martyn Ferenc Múzeum (Káptalan u.4.)

1000 500

Schaár Erzsébet „Utca” Bármely múzeumi 
jeggyel 
megtekinthető

13.13.
Házasság VilágnapjaHázasság Világnapja

Pécs,Pécs,
  2016.2016.

február 6.február 6.

“Veled boldog vagyok,
Veled szelíd vagyok,
Veled erős vagyok,

Veled nyugodt vagyok,
Veled mindig mosolygok,

Veled én, énmagam vagyok,
Nincs többé olyan, hogy nélküled,

Tervem és jövőm van veled.”
(Balzac)

Szeretettel meghívunk közös Szeretettel meghívunk közös 
ünnepünkre minden ünnepünkre minden 

házasságban élőt, egyedülállót, házasságban élőt, egyedülállót, 
elköteleződésreelköteleződésre

készülőt a Pécsi Püspökség készülőt a Pécsi Püspökség 
Magtár Látogatóközpontjába.Magtár Látogatóközpontjába.

(Pécs, Dóm tér 6.)(Pécs, Dóm tér 6.)

A gyermekek részére 13.3015.30 felügyeletet tartunk. 
Az összes programon ingyenes a részvétel! 
További információ: www.noepecs.hu honlapon,
vagy az alábbi telefonszámokon: +36 72 520568
                                  +36 70 6351813

Szerelmi kalandtúra

Egymásra figyelés hete 2016.január 30február 6.
Csempésszünk  be  a  mindennapjainkba  egy 
szerelmi kalandtúrát! 

Szánjunk egy hetet arra, hogy egy picit jobban 
odafigyelünk  egymásra,  a  kapcsolatunkra   
játékos feladatok segítségével. 

A menetlevél január 22e után letölthető a 
www.borostyanegyesulet.hu oldalról.

A kitöltött menetlevelek febr.6án személyesen 
adhatók  le a házasság világnapja programon 
(a Magtárban Dóm tér 6.) 17 óráig ahol 17.30 
órakor  kisorsoljuk  azokat  a  szerencsés 
nyerteseket, akik a  túrán kívül  sok más értékes 
ajándékot  is  kapnak:  gyertyafényes  vacsorát, 
színházjegyet, kézműves termékeket. 
Akik  nem  tudnak  a  sorsolásra  eljönni,  azok 
szármára idén külön internetes nyeremény lesz: 
a Makár tanya wellness belépője.
A kalandtúrával kapcsolatos kérdésekkel Révai 
Lászlót keressétek. 
Email: laszlorevai@gmail.com, +36 20 400 6721

 Előző héten:„CiklusshowTestem  titkos  jelzéseinek 
nyomában”
Febr. 10én dr. Ivánfi Judit vezetésével a Szent 
Mór  Iskolaközpont  5.  osztályos  lányai  a  nap 
folyamán  játékosan  ismerkednek  meg  a  női 
termékenység  testi  folyamataival,  saját  testük 
működésével.  A  program  minden  elemének 
az  a  célja,  hogy  a  résztvevőkben  saját  testük 
szépségét,  működésének  különlegességét  és 
csodálatos voltát erősítse meg.

„Kéz a kézben félpénzen”
A Janus Pannonius Múzeum támogatásával a 
Házasság  Hetében  febr.6febr.14ig 
kedvezményes  múzeumi  látogatásra  van 
alkalom.  Az  alábbi  belépőjegyek  közül 
lehet választani:
    1.  Napijegy  váltása,  ami 
számunkra hetijegynek számít.  Ennek 
lehetőségével  egész  héten  minden  felsorolt 
múzeumot, látogatni lehet a hét folyamán. 
  Felnőtt:  3.000 Ft,  Diák/nyugdíjas:  1.500 Ft
     2. Mindegyik múzeumot egy belépő áráért két 
fő  látogathat.  14  éves  korig  minden  kiállítás 
ingyen megtekinthető.
A  Janus Pannonius Múzeumhoz  tartozó  kiállítások 
és belépődíjaik: 

 Egész héten:

http://www.borostyanegyesulet.hu/


11.00  Szentmise a Székesegyházban
12.30  Regisztráció, szendvicsebéd a Magtárban
14.00  Házasság Világnapja ünnepi megnyitó 
14.30  Ünnepi előadás: „Mi értelme a
           házasságnak?” Előadó: Heidl György a      
           Pécsi Egyházmegye kulturális,                       
           tudományos és kommunikációs                   
           igazgatója 
15.15  Szünet
15.35  Családi zenélés
16.00  Kiscsoportos beszélgetés
17.15  Szünet
17.30  „Együtt másokért” díjak átadása, jubiláló 
           házaspárok köszöntése
18.30  Vacsora
19.30  Táncház és meglepetés

 Házasság világnapja programja:

Szív a Szívben
A  Mosolymanó  Családi  Központban,  7632 
Pécs,  Csontváry  utca  2,  február  6án,  812 
óráig  a  házaspárok  agyagból  elkészíthetik 
saját  szívüket,  belekarcolják  nevüket.  Egy 
fénykép  erejéig,  az  elkészült  szíveket  szív 
alakba  rakjuk,  majd  kiégetettjük.  Egy  héttel 
később, a párok visszajöhetnek a szívükért.

 Házasság hete programjai:

Házasság és hűség
A  Pécsbelvárosi  Református  Egyházközség 
templomában,  Szabadság  u.  35ben  házasok 
istentisztelete lesz február 7én 10 órakor.
Február 10én Pénzes Péter kiskőrösi református 
lelkész  tart  beszélgetéssel  egybekötött 
előadást a gyülekezeti teremben 17 órakor.

A papok is nősülhetnek?
Február  7én  vasárnap,  10.30kor  az 
evangélikus  templomban,  Pécs,  Dischka 
Győző  u  46  családi,  gyerekes  istentiszteletet 
és  beszélgetést  szervez  Ócsai  Zoltán  lelkész. 
Mivel  farsangi  időszak  van,  fövegetsüveget
kalapotvicces  fejfedőt  kérünk,  hogy 
vegyenek fel az érkezők.
Febuár 8án őszinte beszélgetés a cölibátusról, 
annak  előnyeiről  esetleg  hátrányairól,  a 
lelkészcsaládok  tapasztalatairól.  Vendég 
Bodogán László görög katolikus lelkész.

Tavaszváró flashmob a Széchenyi téren
Várunk mindenkit, aki
 szerelmes
 már volt szerelmes
 még nem volt szerelmes
február 9én 16:30 – kor közös éneklésre a 
Széchenyi térre
Minden pár kap egy apró meglepetést!
további részletek: www.rampa.hu 
Telefon: +36 70 33 70 623

Párkapcsolat, házasság, családalapítás 
A  PTE  BTK  Pécs,  Ifjúság  útja  6,  E540es 
termében  február  9én,  18.00kor  Nagy  Péter 
előadását  hallgathatják  az  érdeklődők 
Párkapcsolat,  házasság,  családalapítás 
címmel
A  programot  a  Kosztolányi  Dezső  Céltársulás 
és  a  Pécsi  Székesegyház  Nagycsaládos 
Egyesület szervezi

Házasünnep 
Február  13án,  szombaton  este  5  órától  a 
baptista  templomban,  a  Bokor  u.  52ben  a 
házaspárok egy különleges ajándékot kapnak, 
mely  egy  színvonalas  vonóskoncert  és  egy 
tartalmas párkapcsolati előadás ötvözete. 

http://www.rampa.hu/

