
Múzeumok 
 
„Kéz a kézben félpénzen” 
A Janus Pannonius Múzeum támogatásával a 
Házasság Hetében 2018 febr.10-febr.18-ig 
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: 4.000 Ft Diák/nyugdíjas : 2.000 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 hetes program 

 

Szerelmi kalandtúra házaspároknak, 

(pároknak) február 1-13. között. 
Csempésszünk mindennapjainkba egy kis 
szerelmi kalandtúrát. Kiránduljunk - töltsünk 
együtt „minőségi időt”, öleljük meg egymást 
naponta minimum négyszer, tegyünk meg valamit 
a másik kedvéért, adjunk egy apró ajándékot 
szeretetünk jeleként és találjuk meg az egymást 
bíztató szavakat. 
Ilyen egyszerű lenne? Igen, mert mindegyik 
játékos feladat lényege a társunkra figyelés és a 
Vele töltött idő. 
A játék részletei és menetlevele február 1-től 

letölthető a www.borostyanegyesulet.hu 

honlapról, ill. a facebook-on is megtalálható.  

https://www.facebook.com/events/201433095
2179639/ 
 
A szerelmi kalandtúrán résztvevő házaspárok 
közül a szerencsések még egy gyertyafényes 
vacsorán is részt vehetnek február 17-én 18-21 
óráig Pécsett, a Paulus étteremben. A kalandtúra 
értékes nyereményei itt kerülnek kiosztásra. 
 
Játsszatok együtt, érezzétek jól magatokat - 
kerüljetek közelebb egymáshoz! 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

15.  

Házasság Világnapja  

         Pécs,   

  2018. 

február 10. 

 

 

Szeretettel meghívunk közös  ünnepünkre  

minden házasságban élőt, egyedülállót,   

elköteleződésre készülőt a Püspöki Magtár 

Látogató Központba 

 

 

A gyermekek részére felügyeletet tartunk. 
14.00-15.00-ig Hangerdő Társulat előadása  

15.00-17.00 Kézműves foglalkozás, filmvetítés 
19.30-tól Csocsó és gombfoci bajnokság 

 
Az összes programon ingyenes a részvétel!  

További információ: www.noepecs.hu honlapon, 

vagy az alábbi telefonszámon: +36 72 520-568 
 

 

 

„Ha nem volnék, te sem volnál, 
én sem volnék, ha nem volnál. 

Vagyunk ketten két szép nyárfa, 
s búvunk egymás árnyékába.” 

 
                                         /Kányádi Sándor/ 
 

MEGNEVEZÉS FELNŐTT DIÁK/ 
NYUGDÍJAS 

   

Zsolnay (Káptalan u.2.) 1500 750 

Vasarely (Káptalan u.3.) 1500 750 

Csontváry (Janus 
Pannonius u, 11.) 

1500 750 

Szerecsen Patikamúzeum 
(Apáca u. 1.) 

500 250 

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

1200 600 

Schaár Erzsébet  „Utca”  Bármely múzeumi jeggyel 
megtekinthető 

http://www.borostyanegyesulet.hu/
https://www.facebook.com/events/2014330952179639/
https://www.facebook.com/events/2014330952179639/


Házasság Világnapja programja 

 
11.00 Szentmise a Székesegyházban  
12.15-13.45 Meleg ebéd 
14.00 Köszöntők, előadás csoportos 
beszélgetés, jubilálók köszöntése. 
„Együtt másokért” emlékérem átadása 
13.45-17.00 Gyerekfelügyelet 
18.00 Daniel Speer Brass zenekar műsora 
18.45 Szendvics vacsora 
19.45 Csocsó és gombfoci bajnokság 
20.00 Borkóstoló   vagy  
20.00 „A kakaó útja Európába – csokoládé 
kultusz” 
21.30 Tánc, kvízjáték 
 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. Regisztráció az alábbi linken: 
https://goo.gl/forms/zBtpSekCKbjbFZYr1 
 
 

Házasság Hete programjai 
 

 

„Szólj be a papnak” est 

Febr 15-én 19 órakor. 

Ökumenikus vitaest, amelynek keretében a 
résztvevők három felekezet lelkészével 
beszélgethetnek a házasságot érintő 
kérdésekről. Ha ilyen magas a válások 
aránya, miért házasodik mégis a 
huszonegyedik századi ember? Csak egy 
papír választja el egymástól az együttélést és 
a házasságot? Mi az egyházak álláspontja a 
házassági előtti szexualitással kapcsolatban? 
Vannak olyan papok, akik házasodhatnak? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresünk 
együtt választ. 
 
Római katolikus pap: Barics Gabriel 
Görög katolikus pap: Zajácz Gábor 
Evangélikus lelkész: Kovács Barbara 
Helyszín: BTK Szenes Klub  
Pécs, Pacsirta u. 2. 
https://www.facebook.com/events/528117837562
532/ 
 
 

„Ciklus-show-Testem titkos jelzéseinek 
nyomában” 
Febr. 14-én, szerdán, dr. Ivánfi Judit 
vezetésével a Komlói Kodály Zoltán Ének-
zenei Katolikus Általános Iskolában, az 5. 
osztályos lányok 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. 
Helyszín: Komló, Templom tér 2. 
 
 
Rendhagyó baba-mama klub 
A harag kezelése 
Február 16-án, 10.00 órakor 
Szeretettel, teával és sütivel várjuk a 
kisgyermekes szülőket, nagyszülőket 
gyermekükkel együtt, rendhagyó baba-mama 
klubfoglalkozásunkra. Az előadás témája a 
harag, a harag kezelése, és a megbocsátás 
A részvétel mindenki számára ingyenes. 
Helyszín: Családok Háza,  
Pécs, Szabó József u. 4. 
Előadó: Uzsalyné Dr. Pécsi Rita 

Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház  
 
 
Családi jelmezverseny 
Február 17-én, szombaton délelőtt az 
Apáczai Csere János Nevelés Központ 
Művelődési Ház Aulájában, Farsangi 
Kavalkád nevű programot szervez a 
Mosolymanó Egyesület. 
A Házasság hetéhez kapcsolódva családi 
jelmezversenyt rendez 11 órától. Egy 
családból minimum 2 felnőtt és 1 gyermek 
jelmezes megjelenése szükséges a 
részvételhez. 
https://www.facebook.com/events/383166022127

007/?active_tab=about 
 
 

„Párosan az állatkertben” 
Február 10-18 között 
A Pécsi Állatkertbe látogató párok a 
belépőjegyből 50% kedvezményben részesülnek. 
A bón letölthető a www.noepecs.hu oldalról. 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/events/528117837562532/
https://www.facebook.com/events/528117837562532/
https://www.facebook.com/events/383166022127007/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/383166022127007/?active_tab=about
http://www.noepecs.hu/

