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A TANDEM Kapcsolatműhely szakemberei február 28-ig ingyenes konzultációs lehetőséget
biztosítanak a Házasság hetén bejelentkező pároknak: párkapcsolati coaching, szülésfelkészítés,
szoptatási és hordozási tanácsadás, kötődő nevelés témakörökben.
Bejelentkezés és bővebb információ: Némáné Ella: 06-30-497-0909.
FEBRUÁR 10. CSÜTÖRTÖK

Szerelmi kalandtúra indul!

15-105 éves korig.
A Parázs Központ szervezésében élményt adó, kapcsolatépítő programok, feladatok várnak a párokra, amelyeket az általuk szabadon választott időpontokban teljesíthetnek 2022. február 10. és
március 20. között. Március 21-én értékes nyereményeket sorsolnak ki azok között, akik legalább
5 állomást teljesítenek. Fődíjak: wellness hétvégék, páros fotózás.
A Házasság hete
-el jelölt programjai a Szerelmi Kalandtúrán is pontot érnek.
Bővebb információ és jelentkezés: www.szerelmikalandtura.hu, www.parazskozpont.hu

14:00 • Merre tovább európai család? – konferencia Európa jövőjéről

Előadók: Frivaldszky Edit igazgató, Emberi Méltóság Központ; Uzsalyné dr. Pécsi Rita főiskolai
docens, neveléskutató; Vágvölgyi Gergely főmunkatárs, Mandiner
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz között: https://forms.gle/ETSJGYoZVMyCrYeA8
A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége és a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület közös programja.
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

17:00 • Szerenád a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar művészeivel
és ünnepi megnyitó
Köszöntőt mond: Engert Jakabné alpolgármester
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, előcsarnok

18:00 -19:00 • Család és gyermeknevelés a gender ideológiák árnyékában

Újságírók és pszichológusok bevonásával tárják fel a gender mozgalmaknak a valódi arcát, céljait
és veszélyeit. Arra is választ keresnek majd, hogy mit tehetünk szülőként a gyermekeink védelme
érdekében. - Kecskeméti Hit Gyülekezete programja
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, élő közvetítés:
https://youtu.be/FvcKiDSKkkg

FEBRUÁR 10–20.

Szerelemfal

Gyertek el a Hírös Agóra Kulturális Központ előtt felállított Szerelemfalhoz, készítsetek fotót párban és tegyétek be a közös albumotokba! Távol van a kedvesed, de minden gondolatod körülötte
forog? Fotózd le magad és egy szeretetüzenettel küldd el neki, hogy szebb legyen a napja!

FEBRUÁR 10–18.

Rajzpályázat

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület és a Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és
Önkéntes Ház szervezésében.
Mottó: „A család a hozzánk legközelebb eső kórház, a gyerekeink első iskolája, és egyben a
legjobb, legszebb öregek otthona is” (XVI. Benedek pápa).
Technika: szabadon választott: ceruza, toll, tus, kréta, szén, vízfesték, akvarell, pasztell stb.
készült szabadkézi (rajz)alkotás. Méret: A4. Korcsoportok: általános iskola alsó és felső tagozat.
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Az alkotások hátoldalán kérik feltüntetni a tanuló nevét, életkorát, osztályát, az oktatási
intézményének nevét, az alkotás címét, az elkészítés technikáját, illetve a felkészítő tanár
nevét és elérhetőségét.
Leadás: Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház (Reile G. u. 22., H 8:0012:00-ig, SZ 13:00-17:00-ig, CS 10:00-12:00-ig). Beadási határidő: 2022. február 18. péntek.
További információ: 20/310-18-50, vagy 20/332-38-50.
A pályázat védnöke: Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város
polgármestere.
A helyezést elért diákok értékes tárgyjutalomban és oklevélben részesülnek.
FEBRUÁR 10. – MÁRCIUS 20.

Szerelmi kalandtúra állomás a Kecskeméti Fürdőben

Bármely belépőjegy megvásárlása párok esetében a Szerelmi kalandtúrán 1 pontot ér.

Szerelmi kalandtúra állomás a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban

A belépőjegy megvásárlása párok esetében a Szerelmi kalandtúrán 1 pontot ér.
Legenda: négy arkangyal vigyáz a dombra és Kecskemét városára, a dombtetőn található a
Szerelmesek fája. Aki házasságkötése előtt a párjával kézenfogva megkerüli, örökké együtt marad szeretetben, békességben.

„Ahogy Ő néz, ahogy Ő lát” - sorkereső játék helyi költők szerelmes verseiben
Helyszínek: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Helyismereti gyűjtemény,
www.bacstudastar.hu

Filmbe illő pillanataink

A párok feladata jelenetírás megadott forgatókönyv séma alapján.
Időpont egyeztetése szükséges: 76/500-574
Helyszínek: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kreatív stúdió,
www.bacstudastar.hu

FEBRUÁR 11. PÉNTEK

17:30 Randi a múzeumban

1930-as években játszódó, élő történelmi, kosztümös rejtvényfejtő kalandjáték, melyre párok jelentkezését várják. Bejelentkezés előzetes regisztrációval a +36 30 963 92 87-es telefonszámon,
jegyár: 3200 Ft/pár. (A részvételhez az oltások igazolása szükséges.)
Helyszín: Ráday Múzeum, Kálvin tér 1.

21:00-01:00 Éjszakai fürdőzés

Bővebb információ: www.kecskemetifurdo.hu
Helyszín: Kecskeméti Fürdő

FEBRUÁR 11-20.

Nyereményjáték a Kecskeméti Fürdőben

2022. május 31-ig érvényes fürdőbelépőket sorsolnak ki azon párok között, akik a fürdő bármely
medencéjénél egy közös fényképet készítenek magukról és azt elküldik a fürdő Facebook oldalára. Bővebb információ: www.kecskemetifurdo.hu
Helyszín: Kecskeméti Fürdő
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FEBRUÁR 12-20.

Tubarózsa múzeumi élménycsomag

A múzeumi randi során a párok szórakoztató feladatokkal fedezhetik fel a Cifrapalotát és kiállításait. A csomag ingyenesen kérhető a pénztárnál. A Házasság Hete alatt a Cifrapalotába látogató
és ott regisztráló párok sorsoláson vehetnek részt, melyen páros mozijegyet nyerhetnek a Malom
Mozi jóvoltából (nyitva tartás: K-Vas.10:00-17:00).
Helyszín: Cifrapalota

FEBRUÁR 13. VASÁRNAP

Valentin napi szerenád

Lepd meg kedvesed egy romantikus szerenáddal! Évszázadokkal ezelőtt is bevált, ma is tökéletes
meglepetés egy romantikus szerenád kedvesednek Valentin-napra. Rendeld meg és mi házhoz
visszük a szerelmes, romantikus dalokat a Kecskemét Brass előadásában. Sőt! Felvesszük az
életre szóló pillanatot és elküldjük e-mailen kisfilmként.
Jelentkezés 2022. február 10-ig az ildiko.koos@hirosagora.hu e-mail címen (kérjük add meg
neved, a helyszínt és a telefonszámot). Az ajánlat az első öt jelentkezőnek ingyenes, valamint
kizárólag Kecskemét közigazgatási területén belül érvényes!

15:00 Gellérthegyi álmok/Dunakanyar egyfelvonásosok

1+1-es jegyvásárlási akció az előadásokra: egy megvásárolt jegy mellé a másodikhoz ingyen
juthat hozzá az a pár, aki névvel ellátott szerelmi lakatot helyez el a színház jegypénztárával
szemben található kerítésre, és ezt egy szelfivel igazolja.
Bővebb információ:
https://kecskemetinemzeti.hu/hu/eloadasok/aktualis.html?eloadas_id=13241
https://kecskemetinemzeti.hu/hu/eloadasok/aktualis.html?eloadas_id=13242
Helyszín: Ruszt József Stúdiószínház
A Szerelmi Kalandtúra alatt (febr. 10. – márc. 20.) minden páros színházi látogatás pontot ér.
A látogatók részt vesznek egy sorsoláson, melyen páros belépőt lehet nyerni az 1x3 néha 4 vígjátékra.

19:00 Azért a kis bolondságért… (18+) Fabók Mancsi Bábszínháza

Fabók Mancsi Bábszínházának vásári bábjátéka végig kiséri, hogyan lesz a szerelmi tűzkeresztségen éppen csak átesett leánykából e téren sokat tapasztalt, meglett asszony.
Belépőjegy ára elővételben: 2500,- Ft, a helyszínen: 3000,- Ft
A Szerelmi Kalandtúra teljes ideje alatt (febr. 10. – márc. 20.) további három előadás közül bármelyik megtekintése 1 pontot ér. (március 15. kedd 17:00 János Vitéz (12+), március 20. vasárnap
09:30 és 11:00 Rókus Mókus (1+), március 20. vasárnap 10:30 A háromágú tölgyfa
tündére (4+), az előadások után tesztkérdések várják a párokat, amely során megtudhatják,
készen állnak-e a családalapításra)
Helyszín: Ciróka Bábszínház

FEBRUÁR 13-20.

Családi körben – irodalmi kvízjáték nyereményekkel
a www.bacstudastar.hu oldalon

4

FEBRUÁR 14. HÉTFŐ

17:30 Randi a múzeumban

1930-as években játszódó, kosztümös rejtvényfejtő kalandjáték, melyre párok jelentkezését várják. Bejelentkezés előzetes regisztrációval, a +36 30 963 92 87-es telefonszámon,
jegyár: 3200 Ft/pár.
Helyszín: Ráday Múzeum, Kálvin tér 1.

19:00 És Rómeó és Júlia

Szereplők: Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter.
Belépődíj: 4000 Ft, Kecskemét Kártyával: 3500 Ft
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ

FEBRUÁR 14-19.

Imaséta a Református templomban– minden délután 16:00-19:00-ig
Öt állomás köré szerveződik a séta a teljes templomot bejárva.
Minden nap 17:00-18:00-ig: áhítat a házasságról.
A templom hétfőtől szombatig 16:00-19:00-ig tart nyitva.

FEBRUÁR 15. KEDD

16:30 Ketten az úton – vendégek: Danyi Judit és Hegedűs Zoltán
Beszélgetőtárs: Kriskó János szerkesztő, riporter
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, nagyterem

17:00-19:00 P
 ódiumbeszélgetés a LelkesítŐ Családterápiás Műhely
tagjaival: Egyedül nem megy… együtt könnyebb?

A beszélgetéshez előzetesen kérdések beküldése lehetséges: fodoram2010@gmail.com.
Helyszín: Kecskeméti SzC Szent-Györgyi Albert Technikum, aula

FEBRUÁR 15-18.

Keresd a szerelmet! – információkeresési játék tiniolvasóknak
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Tinivilág

Összeköt a szeretet – könyvtári foglalkozás a szeretetről, családról,
összetartozásról
Időpont egyeztetése szükséges: 76/500-567
Helyszín: Katona József Könyvtár, Gyermekvilág

FEBRUÁR 16. SZERDA

17:00 Sorstalanság - elfelejtett gyermekek

Beszélgetés egy házaspárral, akik évtizedek óta nevelőszülők. Mesélnek mindennapi harcaikról,
örömeikről, a gyermekek helyzetéről, kilátásairól, hogyan tudja a társadalom segíteni beilleszkedésüket. – Kecskeméti Hit Gyülekezete programja.
Online közvetítés: https://youtu.be/fpVojReZWfY
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17:30 Randi a múzeumban

1930-as években játszódó, kosztümös rejtvényfejtő kalandjáték, melyre párok jelentkezését várják. Bejelentkezés előzetes regisztrációval, a +36 30 963 92 87-es telefonszámon,
jegyár: 3200 Ft/pár. Helyszín: Ráday Múzeum, Kálvin tér 1.

19:00 Charlie Band koncert

Belépődíj: 5.900 Ft
Helyszín: Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ

FEBRUÁR 17. CSÜTÖRTÖK

16:30 Beszéljünk róla! – beszélgetőkör tiniolvasóknak
Téma: Szeretni és szeretve lenni
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

17:00 A jól működő párkapcsolat lelki alapja

Előadó: Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus-Püspöki Konferencia Családügyi
Bizottságának elnöke
Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, nagyterem

FEBRUÁR 18. PÉNTEK

17:00 Otthon a természetben c. tárlatvezetés

A belépő ára páronként kedvezményesen 1.200,- Ft.
Részvétel előzetes regisztráció alapján február 14-ig: bozso.muzped@gmail.com
Helyszín: Bozsó Gyűjtemény

Múzeumi páros – múzeumlátogatás

A Szerelmi Kalandtúra alatt (febr. 10. – márc. 20.) minden páros belépő vásárlása esetén 50 %
kedvezményt biztosítanak, amely a kalandtúrán 1 pontot ér.
Helyszín: Bozsó Gyűjtemény

17:30 Randi a múzeumban

1930-as években játszódó, élő történelmi, kosztümös rejtvényfejtő kalandjáték, melyre párok jelentkezését várják. Bejelentkezés előzetes regisztrációval, a +36 30 963 92 87-es telefonszámon,
jegyár: 3200 Ft/pár. Helyszín: Ráday Múzeum, Kecskemét, Kálvin tér 1.

21:00-01:00 Romantikus illatok szaunaestje

Mindhárom finn szaunában, minden órában virágos, relaxáló, ellazulást segítő illóolajos felöntésekkel várják a vendégeket. A szaunavilág összes szolgáltatása használható az este során,
a kültéri finn szaunában naturista szaunázást biztosítanak.
Bővebb információ: www.kecskemetifurdo.hu Helyszín: Kecskeméti Fürdő

FEBRUÁR 18-19.

Párkapcsolati Műhely

Vidám, interaktív párkapcsolati tréning együttjáróknak, jegyes- és házaspároknak a Parázs
Központ szervezésében. A program ingyenes, pénteken 18:00-21:00-ig,
szombaton 9:00-18:00-ig tart. Vezetik: Dr. Finta József, Néma Attila és Ella
Bővebb infó: www.parkapcsolatimuhely.hu, www.parazskozpont.hu
Helyszín: Lestár tér 2.
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FEBRUÁR 19. SZOMBAT

10:00-16:00 A hennáról mindent

Kis csoportos (5 fős), 6 órás intenzív kezdő hennafestő kurzus. Foglalkozásvezető: Nagy Niki, hennafestő – interior design. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet a Hírös Agóra jegypénztáraiban február 15-ig (A foglalkozás megtartására minimum 4 fő jelentkezése esetén kerül sor!).
Bővebb információ: Acsai Rita, rita.acsai@hirosagora.hu, 20/4212-589. Részvételi díj: 20.000 Ft
Helyszín: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon

11:00 Babahancurka – családi mondókázás

Helyszín: Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Gyermekvilág

14:00-17:00 Szerelmes pitetál készítése

Az elkészült edényben az „egytepsis” ételeket nemcsak megsütni, hanem feltálalni is lehetséges.
Foglalkozásvezető: Lőrincz Luca keramikus. Részvételi díj: 5500 Ft/workshop csomag (az ár egy
tál készítését foglalja magában). Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet a Hírös Agóra
jegypénztáraiban február 2-ig (A foglalkozás megtartására minimum 10 fő jelentkezése esetén
kerül sor!). Bővebb információ: Acsai Rita, rita.acsai@hirosagora.hu, 20/4212-589
Helyszín: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon

15:00 Megpillantás, megismerés, barátság, szerelem, házasság és még
tovább…. - út a görögkatolikus papi házasság felé.
Balázs Mihály újszentelt görögkatolikus áldozópap és Balázsné Antal Krisztina görögkatolikus
papné előadása.
Helyszín: Kecskeméti Görögkatolikus Kápolna és Közösségi Ház (Zimay L. u. 4.)

FEBRUÁR 20. VASÁRNAP

Házaspárok megáldása
Az aktuális pandémiás szabályok betartásával személyes részvétellel a szentmisén/istentiszteleten.
Evangélikus templom 10:00
Barátok temploma 9:30, 11:30, 18:00
Református templom 18:00
Szentcsalád plébánia 8:00, 10:00, 18:00
Görögkatolikus kápolna 10:00
Piarista templom 6:15, 7:30, 8:30,
Nagytemlom 7:00, 9:00, 10:30, 18:00
9:45, 12:00, 18:30

16:00-18:00 Pár-akadály

A jelentkező párok részt vehetnek a kreatív és érzelmileg megmozgató pár-akadály-pálya 6 állomásán. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött: arvaitom@gmail.com
Helyszín: A Hetednapi Adventista Egyház gyülekezeti épülete, Kecskemét, Liszt Ferenc u. 28.

18:00-19:30 A viharálló párkapcsolat 7 titka

A pandémia okozta párkapcsolati próbatételek megoldása – a 7 titok megfejtése.
Az interaktív előadást vezetik: Ambrus Anett pár- és családterapeuta jelölt, és Árvai Tamás lelkipásztor. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött: arvaitom@gmail.com
Helyszín: A Hetednapi Adventista Egyház gyülekezeti épülete, Kecskemét, Liszt Ferenc u. 28.

FEBRUÁR 20. VASÁRNAPTÓL

A párkapcsolat 12 próbája

A program lehetőséget biztosít párok részére, hogy a Házasság Hetén túl is foglalkozzanak
a kapcsolatukkal egymást követő 12, e-mailen megkapott próba formájában. (Hetednapi Adventista
Egyház programja) A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött: arvaitom@gmail.com.
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