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02.10. hétfő 14.00

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos
Egyesület irodája 
Janus Pannonius u.11 „Pénz-Ügyes Házaspár” Szigetvári Takarékszövetkezet

02.10. hétfő 10.00
Szt.Mór Iskolaközpont 
Papnövelde u. 1 "Ciklus-show" előadás Dr.Ivánfi Judit

02.10. hétfő 
16.00-18.00

Megújulás Családterápiás Intézet
Anna u. 20 Intézet látogatás, tanácsadás Megújulás Családterápiás Intézet

02.10.hétfő 19.00
Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziuma

A Pécsi Evangélikus Gyülekezet 
Gospel Kórusának koncertje Pécsi Gospel Kórus

02.11.kedd 
9.00-12.00

LISZI- Mosolymanó, Pécs,
Csontváry sétány 4.

Erzsébet program tájékoztató
fórum Mosolymanó Egyesület

02.11 kedd 19.00
Belvárosi Blébániahivatal, 
Hunyadi u.4.

Filmvetítés fiatal 
házaspárok számára

Pécsi Székesegyház 
Nagycsaládos Egyesülete

02.12 szerda 18.00
Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziuma

Bíró László családreferens püspök
atya könyvbemutatója 

Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziuma

02.13 csütörtök 
16.00-18.00

Megújulás Családterápiás Intézet
Anna u. 20

Intézet látogatás, 
tanácsadás 

Megújulás 
Családterápiás Intézet

02.13 
csütörtök 18.00

Pécs, 
Dischka Győző u. 4-6

"Beszélgetés a házasságról
szakértőkkel"
az Evangélikus Gyülekezet 
kápolna termében

Pécsi 
Evangélikus 
Gyülekezet

02.14 péntek 9.00-
12.00

LISZI- Mosolymanó, Pécs,
Csontváry sétány 4.

Mosolymanó 
Egyesület

02.15.szombat 10.00
LISZI- Mosolymanó, Pécs,
Csontváry sétány 4.

Kötődő nevelés 
előadás

Mosolymanó 
Egyesület

02.15, szombat 18.00 Pécs, Bokor u.52

Add a kulcsot, mert szeretlek!
Házasünnep a Baptista 
Gyülekezeti házban

Pécsi 
Baptista 
Gyülekezet

02.15 szombat 21.00 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/A Diszkó családosoknak Pécsimami Egyesület

02.08-02.14

„Szerelmes kalandtúra háza-
spároknak” a Házasság
Hete során végrehajtandó közös
feladatokkal

Gesztenyési 
Katolikus 
Közösség

02.08 - 02.16

"Kéz a kézben félpénzen" - 
Kulturális séta
a Múzeumi Negyedben 
az egész hét folyamán 

Pécsi 
Székesegyház 
Nagycsaládosok 
Egyesülete

02.10-ig kell leadni

Leadási helyszín: LISZI- Mosoly-
manó, Pécs, Csontváry sétány 4.
vagy Pécsi Székesegyház Nagyc-
saládos Egyesület irodája Janus
Pannonius u.11

Rajzverseny 
"Esküvő" témakörben.
A technika szabadon választható,
méret: , A/3 vagy A/4. A rajzokból
kiállítást szervezünk. A legszebb
alkotások díjazva lesznek korcso-
portonként. Eredmény hirdetés
február 15-én a Liszi-Mosoly-
manó-ban. 11:30-kor. A rajzokon
szerepeljen név, cím, szülő tele-
fonszáma, email címe és rajzoló
életkora. Mosolymanó Egyesület
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Bevezető

A Házasság Világnapját február második vasárnapján ünnepeljük. Ez az ünnep Amerikából indult
útjára 1981-ben házaspárok kezdeményezésére. Késõbb II. János Pál pápa is áldását adta erre a
napra. Célja az, hogy felhívja a társadalom figyelmét arra, hogy léteznek még jó, boldog és tartós
házasságok. Szimbóluma egy férfit és nõt jelképezõ, gyertyára emlékeztetõ forma, amely kifejezi,
hogy a házastársi szeretet fényt áraszt a világra. Jelszava – Szeressétek egymást! – nemcsak szólam,
hanem naponkénti elhatározás és döntés házastársunk mellett.

A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület idén már 11. alkalommal üli meg
ezt az ünnepet, mely 2014-től a Szövetség a Pécsi Családokért segítségével Házasság
Hetévé bővült, reméljük a változatos sokrétű programok közül mindenki talál
magának olyat, amivel házasságát erősíteni tudja.
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Megújulás Családterápiás Intézet
A Megújulás Családterápiás Intézetben 1991 óta folyik család-, pár- és egyéni pszichoterápiás
segítségnyújtás Pécsett, a helybeliek és a környéken élők számára. Az intézetet működtető
alapítványt Székely Ilona hozta létre, ugyanúgy ő indította el az intézet családterápiás képzéseit,
szemléletformáló kurzusait, és a különböző megelőző programokat is. 2003 óta a vezetést
Csonka Judit vette át, folytatva a megkezdett tevékenységeket. Jelenleg is munkánk fő részét
továbbra is a terápia adja.

Az intézetről bővebben honlapunkon, facebook-on ill. telefonon lehet tájékozódni. 
www.csaladter.hu, mcsti@freemail.hu, tel:72/517075

A 2014. évi Házasság Hete rendezvény keretében Intézetünket szívesen bemutatjuk az érdeklődőknek  
2014. február 10-én (hétfőn) és február 13-án (csütörtökön) 16- és 18 óra között, 
valamint bármikor előre egyeztetett időpontban, az alábbi elérhetőségünk bármelyikén:
Telefon: 72/517-075, e-mail: mcsti@freemail.hu vagy www.csaladter.hu

„Szerelmes kalandtúra házaspároknak”
A kalandtúra játékideje: 2014.02.08.-14
Állomások: 1. Hol született a szerelmetek?

2. Mi az, ami megédesíti a kapcsolatotokat?
3. Milyen csúcsokra vagytok képesek eljutni?
4. Mit főztök ki együtt?
5. Miről álmodik a pár?

Előzetes regisztráció, útlevél kiváltás elektronikus úton a www.noepcs.hu honlap, Házasság
Világnapja aloldalán, vagy személyesen a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület irodájában
Pécs, Janus Pannonius u. 11. fsz. (Csontvári Múzeum épülete) 2014.02.01-08 ügyeleti időben.
A minden pontjában teljesített útleveleket a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület
irodájában kérjük leadni vagy a postaládába bedobni 02.16-ig. A megoldók között hangverseny -
jegyeket, színházjegyeket és gyertyafényes közös vacsorát sorsolunk ki 02.17-én, melyről
értesítést küldünk.

Szervezője: Gesztenyési Katolikus Közösség
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"Jadzsent"
A jadzsent egy szerb eredetű játék, mely a kidobó szabályain alapszik. A két csapatot férfi-nő
párok alkotják, akik egymást védve, a másik csapat azonos nemű tagjait támadva igyekeznek
megnyerni a mérkőzést. Igazán izgalmas, mozgalmas sport, tele szórakoztató jelenetekkel.
Kérjük, a részvételi szándékot előre jelezzék a párok (Etlinger János: ejancsi@gmail.com), illetve
a programra mindenképpen hozzanak magukkal váltócipőt!
Időpont: Február 9. 17:00
Helyszín: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, sportcsarnok

Szervező: 604. Szent Mór Cserkészcsapat

„Kötődünk egymáshoz” – Házaspárok közös sétája 
a Janus Pannonius utcai lakatfalhoz
A közös séta végén elhelyezzük a család összetartozását jelképező lakatokat. Minden nagy
lakatra annyi kis lakat kerül, ahány gyermeket a pár nevel/felnevelet. A program minden
házaspár számára nyitott: a lakatokat ingyenesen biztosítjuk a készlet erejéig, érkezési sorrend-
ben.
Időpont: febr. 9. 11.30
Találkozó, lakat átadó helyszín: 
Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület irodája Janus Pannonius u.11. fsz.

Szervező: Pécsimami Egyesület

Tűzálló...? Tűzálló-e a keresztyén házasság?
Program:
· rövid bevezető gondolatok
· esküvői fényképek felelevenítése, tablókészítés
· házassági eskü mondatról mondatra
· házas-pár-baj/játék
· szeretetvendégség
Időpont: 2014. 02.09. vasárnap, 16 óra
Helyszín: Pécs-Kertvárosi Református Templom
Pécs, Tildy Zoltán u. 12.

"Add a kulcsot, mert szeretlek!"

Házasünnep 
Szeretettel hívunk egy gondolatébresztő és hangulatos estére a baptista gyülekezeti házba! 
Cím: Pécs, Bokor u. 52. 
Időpont: február 15 szombat 18.00
Az ünnepi est első felében kulturális műsorral várjuk vendégeinket. A második részben állófogadás
lesz, melyhez a 2500 Ft/pár hozzájárulást a helyszínen lehet fizetni.
Jelentkezés: info@pecsibaptista.hu, vagy 20/886 2147
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„Kéz a kézben félpénzen”
A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága támogatásával a Házasság Hetében febr. 8-febr. 16-
ig kedvezményes múzeumi látogatásra van alkalom.
Az alábbi belépőjegyek közül lehet választani:
1. Napijegy váltása, ami számunkra hetijegynek számít.

Ennek lehetőségével egész héten minden múzeumot, 
ami hozzájuk tartozik, a hét folyamán egyszer meg lehet nézni.

Felnőtt: 3500 Ft
Diák/nyugdíjas: 1750 Ft

2. Mindegyik múzeum 50%-os kedvezménnyel látogatható.
(A táblázatban a teljes összeg szerepel.)
8.osztályos korig minden kiállítás ingyen megtekinthető.

MEGNEVEZÉS FELNŐTT DIÁK/NYUGDÍJAS

Természettudományi 500 250
Néprajzi 500 250
Történeti 700 350
Zsolnay 1200 600
Zsolnay - Martyn - Renesz. Kőtár 1500 750
Vasarely 1200 600
Vasarely - Martyn – Renesz. Kőtár 1500 750
Csontváry 1200 600
Csontváry - Martyn - Renesz. Kőtár 1500 750
Martyn - Renesz. Kőtár 500 250
Modern Magyar Képtár – 
Szamurájok és gésák 700 350
Schaár Erzsébet  „Utca” Bármely múzeumi jeggyel megtekinthető

A kedvezményes jegyvásárlás feltétele, 
hogy a programfüzet hátán lévő idézetet a pénztárnál el kell mondani.

"Beszélgetés a házasságról szakértőkkel"
Beszélgetőpartnerek:

dr. Balikó Eszter
dr. Elblinger Csaba
dr. Horti Mária
dr. Szíjártó Zsófia
családterapeuták

Február 13 csütörtök 18 óra, az evangélikus gyülekezet kápolna terme. 
(Pécs, Dischka Győző u. 4-6)
Szervezője: Pécsi Evangélikus Gyülekezet

„Pénz-Ügyes Házaspár”
Egy előadás megtartása, amely során a házaspárokat, mint gazdasági közösségeket kezeljük,
és hasznos banki, pénzügyi ismeretekkel látjuk el őket, fogalmakat tisztázva, adott esetben
„tanácsokat” adva. Az előadás végén kérdéseket várunk majd, átalakítva az előadást kötetlen
beszélgetéssé.
Időpont: kedd, 2014.02.10. kedd 10:00, és 14:00
Helyszín: Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület irodája Janus Pannonius u.11. fsz.
Szervezője: Szigetvári Takarékszövetkezet
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Pécsi Gospel Kórus
Az úgy volt, hogy az Úristen megálmodta egy szép napon a kórusunkat. Úgy gondolta, hogy a ko-
rálokon, a szép egyházi énekeken, a lassú muzsikákon túl- amiket általában hallani a templo-
mainkban - annyi mindent lehet elmondani örömmel, dinamizmussal, ritmussal, felszabadultsággal
a zene nyelvén az Örömhírről, Jézusról, a kereszténységről. Ezért szükség van egy énekkarra -
egy GOSPEL kórusra - akik ezen a nyelven tolmácsolják Isten szeretetét. És adott hozzá embert,
adott hozzá elhívást, adott hozzá áldást, minden napra erőt. Ezért vagyunk mi.
Nem csak kórus vagyunk, közösség is, annak minden örömével és nyűgével együtt. A szolgálat
mellé adott egy csomó örömöt, élményt, tapasztalást is. Olyanok vagyunk, mint az élet maga.
Tele vagyunk szabadsággal, pörgéssel, változással, nehézségekkel, olykor meg nem értéssel,
fásultsággal, szorongással, de mindig van ami tovább visz, van elfogadás, megbocsátás, nevetés,
és mindezeket áthatja Isten szeretete, ajándékai és a zene, zene, zene.
Hálát adunk Urunknak, hogy tart még az áldás!
www.pecsigospel.hu

Diszkó családosoknak
30-as, 40-es szülőként nehéz kimozdulni otthonról. Kapcsolódjatok ki a saját korosztályotokkal:
a 80-as, 90-es évek legjobb zenéit hallgatva lehet beszélgetni, csocsózni, dartsozni és táncolni.
Családbarát áron akár meg is vacsorázhattok és rendelhettek egy Ámor koktélt... 
Házaspárokat és baráti társaságokat is várunk!
Időpont: Február 15. 21.00-02.00
Helyszín: Szántó Kovács János u. 1/A (Club Garage, a PMFC pálya déli oldalánál)
Szervezője: Pécsimami Egyesület

A Mosolymanó Egyesület
2013 decemberétől egy ingyenes játszóházként is funkcionáló irodát nyitott a Nevelési Központ
mellett, a PÉTÁV épületben (LISZI-Mosolymanó, Pécs, Csontváry sétány 4.)  Házasság Hete al-
kalmával a kötőtő nevelésről tartunk előadást 02.15-én 10.00-kor, és  az Erzsébet programra
való jelentkezésben segítséget nyújtunk, nyomtatás, szkennelés, tanácsadás formájában 11-
én, kedden és 14-én, pénteken 9-12 között.
Info: 0620/450-8688, Facebook, Mosolymanó Egyesület, www.mosolymano.hu



7

"Ciklus-show"
A "Ciklus-show-Testem titkos jelzéseinek nyomában" program elsősorban 5-6. osztályos
lányoknak szól. A nap folyamán a lányok 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. 

Időpont: 2014.02.10. 10-17 h

Helyszín: Szent Mór Katolikus Általános Iskola
Dr. Ivánfi Judit

Támogatóink:

Szövetség 
a Pécsi Családokért 

Ciszterci Rend 
Nagy Lajos Gimnáziuma

Baranya Megyei 
Múzeumok Igazgatósága

Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
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