
Múzeumok 
 
 
„Kéz a kézben félpénzen” 
A Janus Pannonius Múzeum támogatásával a 
Házasság Hetében 2017 febr.12-febr.19-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 : 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:  
 

 

 

Előző héttől 
 
 
Kalandtúra a Pécsi Baptista Gyülekezettel 
2017. január 23. és február 18. között. 
A Pécsi Baptista Gyülekezet egy Páros 
Kalandtúrát tervez Információkat a 
pecsibaptista.hu oldalon lehet találni. Érdeklődni 
lehet a kalandtura@pecsibaptista.hu címen. 

Egész hetes program 
 
Szerelmi kalandtúra házaspároknak, 
(pároknak) február 11-25. között. 
Figyeljünk jobban egymásra egy héten át játékos 
feladatok segítségével. 
Az öt feladatból álló kalandtúrát egy menetlevél 
segítségével járhatjátok végig. 
Kiránduljatok, lepjétek meg egymást apró 
figyelmességgel, menjetek el moziba/színházba, 
napjában öleljétek meg egymást minimum 4-szer, 
üljetek be egy cukrászdába/étterembe, és 
beszélgessetek… 
A játék részletei és menetlevele február 6-tól 
letölthető a www.borostyanegyesulet.hu 
honlapról ill. a facebook-on is megtalálható. 
https://www.facebook.com/events/622102234645
470/ 
Értékes nyereményekkel várunk minden 
korosztályból házastársakat, párokat! 
Játsszatok együtt, érezzétek jól magatokat - 
kerüljetek közelebb egymáshoz! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
14.  

Házasság Világnapja  
pécs,    
 2017. 

február 11. 
 
 

Szeretettel meghívunk közös  ünnepünkre  
minden házasságban élőt, egyedülállót,   

elköteleződésre készülőt a a Dóm-kőtárba.  
(Pécs, Káptalan u. 8.) 

 
A gyermekek részére felügyeletet tartunk a 

Kincstárban. 
13.45-16.30-ig Múzeumpedagógiai és kézműves 

foglalkozás 
16.30-17.15 Bábszínház 

20.00-21.00 Játék a gyerekeknek 
Az összes programon ingyenes a részvétel!  

További információ: www.noepecs.hu honlapon, 
vagy az alábbi telefonszámokon: +36 72 520568 

 
 

„Bárhová térdelsz 
Énelém térdelsz, 
Bármerre nézel 

Szemembe nézel. 
Bármire gondolsz, 
Bármi a vágyad, 

Engemet gondolsz, 
Én vagyok nálad.” 

MEGNEVEZÉS 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.) 1500 750 
Vasarely (Káptalan u.3.) 1 500 750 
Csontváry 1500 750 
VASVÁRY-HÁZ (Király u. 
19.) 

600 300 

Modern Magyar Képtár 
(Papnövelde u. 5.) 

700 350 

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

1000 500 

Schaár Erzsébet  „Utca”   Bármely 
jeggyel  

 múzeumi 
megtekinthető 



 
Házasság Világnapja programja 
 
11.00 Szentmise a Székesegyházban  
13.00 Regisztráció, szendvicsebéd a Dóm-
kőtárban  
14.00 Házasság Világnapja ünnepi megnyitó  
14.30 Ünnepi előadás: „Házasságunk: egyre 
teljesebben.”  Előadó: Süveges Gergő és 
felesége Margit  
15.30 Szünet   
15.50 Zene  
16.10 Kiscsoportos beszélgetés  
17.00 Szünet  
17.30 „Együtt másokért” díjak átadása, 
jubiláló házaspárok köszöntése, pezsgős 
koccintás  
18.30 Vacsora  
19.30-23.00 Bűvész, sörkóstoló, teaház, tánc 
 
 
 

Házasság Hete programjai 
 
Kerekasztal beszélgetés fiatal házasokkal 
február 13-án 18 órakor. 
Az Evangélikus Gyülekezet kerekasztal 
beszélgetést szervez a házasság első fél 
évéről. Azokat hívják elsősorban, akik kb. fél 
éve kötöttek házasságot. A beszélgetőtársak: 
Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész 
és felesége Kovács Barbara, akiknek a 
nyáron volt az esküvőjük, valamint két 
szakember Balikó Eszter házasságterapeuta 
és társa.  
Helyszín: Pécs, Dischka Győző u. 4-6. 
 
 

„Ciklus-show-Testem titkos jelzéseinek 
nyomában” 
Febr. 15-én, szerdán, 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. 
 
Hisztiügyek - Dackorszak...2 évesen?! :-) 
2017. február 15. szerda, 10.00-11.30 
Szeretettel várjuk a kisgyermekes szülőket, 
nagyszülőket gyermekükkel együtt, 
rendhagyó baba-mama klubfoglalkozásunkra. 
Gyertek, beszéljük meg, mondjátok el 
egymásnak is, jó tanácsok, bevált 
gyakorlatok.... 
Helyszín: Családok Háza,  
Pécs, Szabó József u. 4. 
Előadó: Uzsalyné Dr. Pécsi Rita 
Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és 
Önkéntes Ház  
 
Szíves flashmob 
Február 18-án, szombaton délelőtt az 
Apáczai Csere János Nevelés Központ 
Művelődési Ház Aulájában, Farsangi 
Kavalkád nevű programot szervez a 
Mosolymanó Egyesület. 
A Házasság hetéhez kapcsolódva, fonal-szív 
készítéssel és szív alakú habcsókkal lepik 
meg a párokat. 11 órakor a Csontváry 
sétányon. Az Apáczai Csere János Nevelés 
Központ Kollégiuma melletti szökőkútnál a 
résztvevők egy nagy, élő szívet formálnak, 
majd szív alakú lufikat engednek a magasba. 

 


