
 

Szerelmes Kalandtúra útlevél 

(letölthető: www.vake.hu) 

2019. január 20. – február 9. 

A 8 próba közül válasszatok ki 6-ot, amelyeket meg tudtok 

valósítani! A Kalandtúra teljesítéséhez elég 6 próbát 

aláírni/aláíratni az illetékes személlyel! A főnyereményt 

február 9-én, a záróünnepségen sorsoljuk ki azok között, akik 

mind a hat próbát teljesítették. Idén is értékes meglepetésekkel 

várunk Benneteket!  

 CUKI FALAT   

A Major cukrászdában szeretettel várnak Benneteket egy 

meghitt találkozóra kettesben. Az alábbi kérdések közül 

beszéljetek át annyit, amennyire lehetőségetek, időtök van:  
- Mire vagy a legbüszkébb, amit elértél? 

- Melyik barátod hasonlít hozzád a leginkább? 

- Mi a legtanulságosabb számodra a szüleid kapcsolatából? 

- Ha bármit megváltoztathatnál gyerekkorodból mi lenne az? 

- Ha bepillanthatnál a jövőbe,  mire lennél kíváncsi? 

 IZIRÁJDER 

Elképzelhető, hogy van olyan feladat, esemény, munka, 

amelyről már régóta tudjátok (vagy sejtitek), hogy a másik 

örülne, ha „meg lenne csinálva”, „létre tudna jönni”, vagy „el 

lenne végezve”. Válasszatok egyet, és kölcsönösen tegyétek 

meg – a másik kedvéért! (ez lehet például egy polc 

felhelyezése; egy régen vágyott étel kipróbálása; egy közösen 

kedvelt vendég meghívása; de zokni stoppolás is ☺ 

 ÉRINTÉS 

Kérdezzétek meg egymástól kölcsönösen, hogy milyen 

érintésre vágyna a másik leginkább, - majd adjátok meg 

egymásnak. 

PREMIER 

Keressetek, vagy idézzetek fel egy filmet, amelyről (bármely 

szempontból) eszetekbe jut a kapcsolatotok! Nézzétek meg együtt! 

ÖRÖMHIRÜNK 

Válasszatok ki egy szentírási részletet, amelyet elmélkedjetek 

át együtt – ha sikerül, a kapcsolatotokra vonatkoztatva is.! 

KÚLKÚK 

Készítsetek el együtt – egy különleges, akár ritkán használt 

fűszerezésű – ételt! Természetesen utána fogyasszátok is el az 

elkészült művet! 

LAKÁSRANDI  

Nem csak egy kávézóban, bisztróban, vagy egy jó eseményen 

tudjuk jól érezni magunkat egymás társaságában, sőt! Próbáljátok 

ki, hogy a lakásotokban, egy előre megbeszélt helyszínen, saját 

magatok elképzelése és vágya szerinti körülmények között 

randiztok egymással. A találkozás keretében az alábbi kérdéseket 

(vagy a kérdések közül néhányat) beszéljetek át egymással: 
- Mi az, amivel mindig fel tudlak vidítani? 

- Mitől éreznéd magad jobban megbecsültnek kapcsolatunkban? 

- Miben változtattál korábbi önmagadon a kapcsolatunkért? 

- Belekezdtél valami újba a kapcsolatunk hatására?  

- Egy vitában kinek a pártjára állnál: az enyémre, vagy anyukádéra?  

EREDMÉNYHIRDETÉS  

Gyertek el 2019. február 9.-én este a közös 

záróünneplésre! További részletek később. Az aláírást 

Zoltán atyától kérjétek!  


