A házasság hete programjai Pécsett
A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület és a Szövetség a Pécsi Családokért csoport szervezésében

„Én is írom énekem:
ha már szeretlek téged,
tedd könnyűvé énnekem
ezt a nehéz hűséget.”
József Attila

Febr. 7 szombat

Házasság világnapja a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület szervezésében
a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamarában Pécs, Majorossy I. u. 36.
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Szentmise a Székesegyházban. A szentmisét Bíró László családreferens püspök celebrálja
Regisztráció, szendvicsebéd a Kereskedelmi és Iparkamarában
Házasság Világnapja ünnepi megnyitó
Ünnepi előadás: „Egymás kedvéért születtünk” Előadó: Uzsalyné Pécsi Rita PhD neveléskutató
Családi zenélés
Szünet
Kiscsoportos beszélgetés
„Együtt másokért” díjak átadása, jubiláló házaspárok köszöntése
Vacsora
Bál

Febr. 9 hétfő

A Szigetvári Takarék a házasság hete alkalmából saját fejlesztésű, a
nagybetűs életről szóló, "Likvidity" című társasjátékot játszik házaspárokkal és családokkal.

A játék rövid leírása:
A játékosok családokat és cégeket alkotva próbálnak boldogulni Likvidity városában. A cégek, ahogy a
valóságban fejlesztenek és munkahelyeket teremtenek, a családok munkát keresnek, dolgoznak és
megvásárolják a személyi céljaikat. A játék során fedeznünk kell kiadásainkat bevételeinkből, ügyesen
kell tehát bánnunk a Zsé-vel. Közös cél, minél jobban élni az életünket, azaz minél több ÉletPont (ÉP)
begyűjtése a játék végéig. A játék célja tehát nem a legtöbb Zsé, hanem abból a lehető legtöbb ÉP
összegyűjtése. Hiszen a pénz nem boldogít!
Időpont: 2015.02.09 hétfő 17-19-ig
Helyszín: Szent Mór Iskolaközpont Papnövelde u. 1.
Mivel a játék 10 csapatra lett megalkotva, a játék megvalósítása érdekében kérjük, a résztvevők
jelentkezzenek 2015.febr. 6-ig Facsar Izabellánál, a facsar.izabella@szigetvaritakarek.hu email címen,
hogy kirajzolódjon időben, hogy elegendő jelentkezés érkezett-e be a játék megrendezése érdekében.

Febr. 10 kedd

„Ciklus-show-Testem titkos jelzéseinek nyomában” a Megyervárosi Általános
Iskola és Gimnáziumban

dr. Ivánfi Judit vezetésével 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.

Febr. 10 kedd

Filmklub az evangélikus templomban

17 órakor a Dischka Győző u. 4-ben lévő evangélikus templom gyülekezeti termében filmvetítés:
„A pokol bajnoka” részletek, utána beszélgetés.
Érd: Ócsai Zoltán Tel.: 20/824-6250

Febr. 12 csütörtök

Társ-Ad nevű kapcsolati társasjáték a Liszi-Mosolymanó Játszóházban

Ismerkedési est indul a Kertvárosban. Február 12-én, csütörtökön, 17 órától, a Mosolymanó
Egyesületnél, Pécsett, a Csontváry utca 2-ben. Ekkor debütál a Társ-Ad nevű kapcsolati társasjátékunk,
melynek célja, hogy a véletlenszerűen összesorsolt társak "Házaspárként" járják végig a számukra kijelölt
utat. Az interaktív feladatok során a többi résztvevőt és magunkat is jobban megismerhetjük. Várunk
mindenkit, aki Társat keres.
Előzetes bejelentkezés szükséges! mosolymanoegyesulet@freemail.hu vagy személyesen a
Liszi-Mosolymanó Játszóházban.

Febr. 13 péntek

Házasünnep a Bokor utcai baptista templomban
19:00 - 21:00 Címe: Az Énekek éneke.

Részvételi díj 3000 Ft/pár, ami a zenés, irodalmi összeállítást követően kis ajándékot és állófogadást
foglal magában. Az esemény bárki számára nyitott, de csak előre jelentkezés alapján, (legkésőbb 2
nappal az esemény előtt), mert tudnunk kell a létszámot a vacsora miatt.
A kontaktszemély Győri Edit E-mail: gyoriedit@gmail.com Tel: 20/775-9131.

Febr. 15 vasárnap

Pécs-Kertvárosi Református Gyülekezet Együtt az úton!
Komoly/játékos délután házaspároknak

Program:
· rövid bevezető gondolatok
· az "út néhány állomásának" felelevenítése (tablókészítés hozott fényképekből)
· betartható!? házassági eskü mondatról mondatra (beszélgetés)
· házas-pár-baj/játék
· szeretetvendégség
Időpont: 2015. 02.15. vasárnap, 16 óra
Helyszín: Pécs-Kertvárosi Református Templom Pécs, Tildy Zoltán u. 12.
Alkalmunkra szeretettel várunk érdeklődő házaspárokat kortól és felekezeti hovatartozástól függetlenül!

Egész héten:

„Kéz a kézben félpénzen”

A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága támogatásával a Házasság Hetében febr.7-febr.15-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 : 4000 Ft
Diák/nyugdíjas : 2000 Ft
2. Mindegyik múzeumot egy belépő áráért két fő látogathat.
14 éves korig minden kiállítás ingyen megtekinthető.
MEGNEVEZÉS
Természettudományi
Néprajzi
Történeti
Zsolnay
Vasarely
Csontváry
Schaár Erzsébet „Utca”

FELNŐTT
500
500
700
1 500
1 500
1 500
Bármely múzeumi jeggyel megtekinthető

DIÁK/NYUGDÍJAS
250
250
350
750
750
750

Belépésre jogosít a szórólap elején lévő József Attila idézet elmondása!

Előző héten:

Szerelmi kalandtúra

Egymásra figyelés hete
Csempésszünk be a mindennapjainkba egy szerelmi kalandtúrát! Szánjunk egy hetet arra, hogy egy picit
jobban odafigyelünk egymásra, a kapcsolatunkra, játékos feladatok segítségével.
A menetlevél letölthető a www.borostyanegyesulet.hu oldalról január 22 után.
A feladatok teljesítése febr.7-ig lehetséges, a kitöltött menetlevelek leadhatók a házasság világnapja
programon (a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában Pécs, Majorossy u. 36.) 17 óráig.
17.15 órakor kisorsoljuk azokat a szerencsés nyerteseket, akik a túrán kívül más ajándékot is kapnak,
gyertyafényes vacsorát, hangverseny jegyet, színházjegyet, kézműves termékeket és egyéb értékes
nyereményeket.
A kalandtúrával kapcsolatos kérdésekkel Révai Krisztinát keressétek.
E-mail : kriszti.revai@gmail.com Tel.: 06/30 824-33 08

