
 

 

Szerelemes Kalandtúra útlevél 

Január 24. – február 14. 

A 9 próba közül válasszatok ki 7-et, amit 
meg tudtok valósítani! A Kalandtúra 
teljesítéséhez elég 7 próbát aláírni/aláíratni az illetékes 
személlyel! A főnyereményt február 14-én, az esti szentmise 
után sorsoljuk ki azok között, akik mind a hét próbát 
teljesítették! Idén is értékes meglepetésekkel várunk Titeket!
  

 CUKRÁSZDA   

Menjetek el kettesben egy cukrászdába, a Major 
cukrászdában ennek a levélnek a felmutatásával 10% 
kedvezményt is kaptok! Az aláírást kérjétek a pultnál! (1122 
Budapest, Maros u. 14.) 

A HELY  

Keressetek fel egy helyet, ami valamiért a férfinak/nőnek régi 
vágya! Lehet ez egy múzeum, egy erdei út, egy fürdő, egy séta-
helyszín, a férfi/nő írja alá az útlevelet! 

FÉNYKÉP 

Készítsetek magatokról egy közös fényképet, hívjátok elő, 
tegyétek egy helyre, ahol látjátok!  Ti írjátok alá! 

LEGSZEBB PILLANATAINK  

Írjatok le egymásnak 3 olyan pillanatot, amit eddigi közös 
életetekben a legszebbnek tartotok, osszátok meg egymással! 
Ha megvannak az élmények, írjátok alá! 

 PÉKSÉG  

Töltsetek el egy kellemes délutánt kávé, tea, süti mellett egy 
közeli pékségben! A Lipóti Pékségben vendégek vagytok 1-1 
süteményre, és hozzá italra, érezzétek jól magatokat! Az 
útlevelet mutassátok fel! Az aláírást kérjétek a pultnál! (61-es 
villamos János kórházi megállójánál) 

APRÓ FIGYELMESSÉG 

Biztos van olyan dolog, amire a másik már régóta kér, vágyik 
rá! Most lepd meg a párodat egy apró figyelmességgel! Pl.: 
házimunkában besegítés, ruhád elpakolása, tubus jó helyen 
kinyomva ;), gyerekek reggeli elvitele stb. Mindketten írjátok 
alá, ha észrevettétek a másik meglepetését!  

FARKASSZEM  

Próbáljatok meg min. 3 percig csak egymás szemébe nézni, 
csendben, nem szólva egy szót sem!  Beszéljétek meg, milyen 
érzés volt! Mindketten írjátok alá! 

2 POZITÍV/1 NEGATÍV  

3 napig (tovább is ér ☺) figyeljetek arra, hogy 2 pozitívum 
után mondjatok csak 1 negatívumot a másiknak!  Mindketten 
írjátok alá, ha sikerült! 

GYEREKKOROM   

Mesélj el párodnak egy olyan gyerekkori történetet, amit még 
nem hallott Tőled!  Mindketten írjátok alá! 

Sok szeretettel várunk Titeket a február 14-ei szentmisére, 
amit 9 órakor mutat be Zoltán atya Értetek is! Este filmet 
nézünk, beszélgetünk és eredményt hirdetünk! Kalandra fel! 


