
Január 1 - 31.  KÉPzeld el a családod! Rajzpályázat 
A fenti címen várjuk 3-18 éves korú gyerekek/fiatalok szabadon 
választott technikával elkészített munkáit a megyei könyvtárba. 

Február 10. péntek 
17.00 - 18.30  Kiállításmegnyitó és díjátadó 

A beérkezett pályaművekből kiállítás nyílik. A megnyitón kerül 
sor a díjazottak kihirdetésére.  
Helyszín: Takács Gyula Megyei Könyvtár, Csokonai u, 4. 

Február 5 - március 11.  Szerelmes kalandtúra 
Színes kapcsolat-erősítő feladatok azoknak, akik a hétköznapok 
egyhangúságát egymásnak ajándékozott idővel szeretnék színe-
sebbé tenni. Jelentkezni február 19-ig lehet a csakazertis.hu-n! 

Február 12 - 19.  Üzenetet rejtő geoláda felkutatása 
GPS koordináták a facebookon. Jutalom a Couple Café-ban! 

Február 12. vasárnap 
9.00 - 10.00  Özvegyek részére 

Ima a szentségi házasságban élő, párjukat elvesztett testvérekért. 
Helyszín: Jézus Szíve templom, Mindszenty tér 

16.00 - 18.00  „Érints meg engem!” 
Kapcsolatgyógyító imaalkalom a Szent Imre templomban. 

18.00 - 19.00  Szerelmes mise  Megnyitó 
A házasság hete megnyitója. A házaspárok megáldása. 
Helyszín: Szent Imre templom, Németh István fasor 2. 

Február 13. hétfő 
15.00 - 20.00  „Couple Café” 

Kávézó és teaház felolvasásokkal 18.00: imaóra a házasságért. 
Helyszín: Metodista imaház, Tallián Gy. u. 8. 

18.00 - 20.00  „Egymás kedvéért születtünk” 
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita neveléskutató előadása a boldog párkap-
csolatról, férfi és nő különbözőségeiről, az ebben rejlő lehetősé-
gek kihasználásáról. 
Helyszín: Római Katolikus Püspökség nagyterme, Zárda u. 4.

Február 14. kedd 
15.00 - 20.00  „Couple Café” 

Kávézó és teaház zenei performance-okkal 
Helyszín: Metodista imaház, Tallián Gy. u. 8. 

18.00 - 20.00  „Ádám és Éva” stand up comedy 
Az egyszemélyes előadás a humor által ábrázolja a férfi és női 
kapcsolatokat, sok zenével fűszerezve. A darabot írta, rendezte és 
előadja: Benedek Zalán 
Helyszín: Békevár baptista imaház, Béke u. 30. 

18.00 - 20.00  „Cseréljem vagy javítsam?” 
Dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeuta előadása. Meddig kell 
kitartani egy akadozó kapcsolatban? Hogyan lehet helyreállítani 
egy megingott kapcsolatot? Nehéz kérdések, őszinte válaszok. 
Helyszín: Corner étterem előadóterme, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

Február 15. szerda 
18.00 - 21.00 Rendhagyó randevú a Trattoriában 

„A házasság kalandtúra, vagy tortúra?” címmel tart előadást 
Balázs Laci és Bea, mely után lehetőség nyílik egy gyertyafényes 
vacsorára 30% kedvezménnyel. Előzetes regisztráció szükséges! 
Helyszín: Trattoria La Prima étterem galériája, Fő u. 2. 

18.00 - 20.00  „Emeld a fénybe!” 
Kiengesztelődési est elváltaknak és újra házasodottaknak. 
Helyszín: Szent Imre templom, Németh István fasor 2. 

Február 16. csütörtök 
18.00 - 20.00  „Az ember, akit Ovénak hívnak” 

Mozi kettesben egy belépővel!  
Helyszín: Szivárvány kultúrpalota, Noszlopy u. 5-7. 

18.00 - 21.00 Rendhagyó randevú a Trattoriában 
„A házasság kalandtúra, vagy tortúra?” címmel tart előadást 
Balázs Laci és Bea, mely után lehetőség nyílik egy gyertyafényes 
vacsorára 30% kedvezménnyel. Előzetes regisztráció szükséges! 
Helyszín: Trattoria La Prima étterem galériája, Fő u. 2 
A programokra regisztrálni a csakazertis.hu oldalon lehet!

Február 17. péntek 
15.00 – 16.30  Séta a házasságért 

Békés demonstráció a házasság értékei mellett a Fő utcán, majd 
flash mob a Kossuth téren, és a „Házasság fala” megtekintése. 
Gyülekező: Széchenyi tér (Telecom üzlet előtt) 

17.00 - 20.00  „Couple Café” kávézó és teaház 
18.00-tól: Szuhánszky Gábor előadása a házasságról 
Helyszín: Metodista imaház, Tallián Gy. u. 8. 

17.00 - 18.30  Dinnyés József előadóestje 
A „daltulajdonos” Huszár Gál XVI. sz-i énekeit adja elő a mai kor 
emberének koboz kísérettel. 
Helyszín: Református templom, Somssich P. u. 10. 

20.00 - 23.00  Éjszakai romantikus fürdőzés 
Termálfürdő, gyógyvízzel, szauna, pihenés. Ketten egy belépővel! 
Helyszín: Virágfürdő, Csík F. sétány 1. 

Február 18. szombat 
10.00 - 12.00  „Családi játékVÁR” 

Kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak, érdekes játékokkal. 
Helyszín: Evangélikus gyülekezeti ház, Kossuth L. u. 39. 

15.00 - 18.00  „A mi családunk” 
Színes programok délutánra az egész családnak. 
Helyszín: Református gyülekezeti ház, Kossuth L. u. 23. 

18.30  Házaspárok megáldása a toponári rk. templomban 
19.00 - 21.00  Színház kettesben - „Egérfogó” 

Agatha Christie darabja. Ketten egy belépővel!  
Helyszín: Agóra  A szabad helyek erejéig! 

Január 15 – február 19.  Ökumenikus kiállítás 
Betekintést kaphatunk különböző egyházak, felekezetek liturgi-
kus életébe, tárgyaiba, hagyományaiba. 
Helyszín: Szent Margit templom, Petőfi u. 64. 

Február 12 - 19.  Páros korcsolyázás a jégcsarnokban 
Ketten egy belépővel a közönségkorcsolya időpontokban. 



Február 19. vasárnap Házaspárok megáldása 
Az alábbi helyszíneken és időpontokban kerül sor a házaspárok 
megáldására a miséken/istentiszteleteken Kaposváron: 

9.00 Jézus Szíve templom (Hősök temploma) 

10.00 Békevár baptista imaház 

10.00 Evangélikus templom 

10.00 Metodista imaház 

10.00 Református templom 

10.00 Szent Margit templom 

17.00 Szent Kereszt templom (Donner) 

18.00 Szent Őrangyalok templom (Kaposfüred) 

 

Házasság hete Kedvezmény kártya 
A kártyával vehetők igénybe a „ketten egy belépővel” akciók, 
ahol így 50% kedvezményben részesülnek a párok. Illetve a 
Rendhagyó randevú 30%-os kedvezménye is így érvényesít-
hető. 
A kártyát a csakazertis.hu honlapon a Házasság hete rendez-
vényeire való regisztrációval lehet igényelni. 
 
Támogatóink: 

Római Katolikus Püspökség 
Kaposvár 

Békevár Baptista Gyülekezet 

 

 
Házasság fala 

 
 

Várjuk a házasok esküvői képeit, melyből 2017. február 17-én fel-
építjük a „házasság falát” a Kossuth tér egyik kirakatában. 

A képeken szeretnénk megjeleníteni, hogy az illető pár hány éve 
házas. Szép lenne, ha az idősebb generáció is hozzájárulna kezde-
ményezésünkhöz, ezzel is példát adva azoknak, akik még nem vág-
tak bele ebbe a nagy kalandba. 

A fotókat az alábbi módon lehet eljuttatni a szervezőkhöz: 
 csakazertis.hu oldalon digitális formában feltölteni 
 hazassaghete@csakazertis.hu e-mail címre ugyancsak digitá-

lis formában elküldeni 
 személyesen behozni a Csakazértis a Családokért Egyesület 

irodájába, ahol szívesen beszkenneljük. 
(Kaposvár, Kontrássy u. 5. – HÁZ Ingatlan) 

A képek feltöltése semmire nem kötelez, de szeretettel várunk 

2017. február 17-én, 15.00-kor 
a Fő utca – Dózsa Gy. u. kereszteződésnél, ahonnan közösen sétá-

lunk a Kossuth térre, hogy megnézzük esküvői képeinket! 

csakazertis.hu

Házasság hete 
2017 

 
Veled kiteljesedve! 

Programok 
 

Kaposvár 
2017. február 12-19 


