
 

Városmajori Szerelemes Kalandtúra 

Útlevél 

 TEGYÜNK A HÁZASSÁGUNKÉRT! 

Szeretettel hívunk minden majori szerelmest, házaspárt, 

illetve szerelmes házaspárt, hogy játsszon velünk és február 

22-ig minél több próbát teljesítsen az alább 7 közül. 

Szeretettel várunk továbbá minden házaspárt, hogy tartson 

velünk február 22-én este: előbb a házasságokért mondott 

18 órai » SZENTMISÉN, majd azt követően a Pannonia Sacra 

Katolikus Általános Iskola aulájában tartott » HÁZASSÁG 

ÜNNEPÉN, ahol játék, beszélgetés és szórakozás is jut majd a 

házaspároknak. A kalandtúrázó házaspárok pedig ajándékot 

is kaphatnak .  

A Házasság Ünnepe a 30 éves jubileumát ünneplő 

Városmajori Katolikus Egyesület (VÁKE) ünnepi évének 

egyik nyitó eseménye lesz. 

 SZEMNEK...   

Szer(v)ezzetek egy közös kulturális élményt! Nézzetek meg 

kettesben egy kiállítást, egy színházi darabot vagy egy jó filmet. 

Beszéljétek meg, hogy » melyik film/darab vagy éppen kiállítás 

jellemzi a kapcsolatotokat a leginkább! Pecsétet kérjetek a 

pénztárban, vagy írjátok alá ti magatok! 

 (ÉDES)SZÁJNAK... 

Egyetek egyet kettesben! Főzzétek meg párotok kedvence 

ételét, vagy menjetek el kettesben vacsorázni, cukrászdázni! (A 

Major cukrászdában /Maros u. 14./ ennek a levélnek a 

felmutatásával 10% kedvezményt kaptok, a Nuance Lunch 

Barban /Városmajor u. 44./ pedig egy kávéra vagy teára vagytok 

a hely vendégei.) Az aláírást kérjétek a pultnál! Beszéljétek meg, 

hogy » milyen ételekről juttok egymás eszébe!  

 FÜLNEK... 

Idézzetek fel egy közösen kedvelt zeneszámot. Hallgassátok 

meg újra, és elevenítsétek fel, hogy » milyen élmény kötődik az 

adott zenéhez, koncerthez, és beszéljétek meg 2020-ban ki milyen 

koncertre menne el szívesen! Majd mindketten írjátok alá! 

TESTNEK... 

Mozogjatok együtt! Lehet ez egy közös séta, sportolás, tornázás, 

vagy éppen táncolás. Beszéljétek meg közben, hogy » mi az az új 

tevékenység, amit szeretnétek egymással kipróbálni! Ha jól 

elfáradtatok, akkor mindketten írjátok alá! 

LÉLEKNEK... 

Vigyétek egymást az Úr elé imádságban, szentmisében. (Tipp: » 

Mi az, amin dolgoznom kell, hogy a kapcsolatunk jobb legyen? 

Miben fejlődhetnék, hogy jobb társsá válhassak?) Három-három 

ilyen lelki élményt követően írjátok alá! 

SZÍVNEK... 

Írjatok egy rövid szerelmeslevelet a párotoknak! Az a félmondat 

mindenképpen szerepeljen benne, hogy „köszönöm neked, 

hogy...”. Ha mindketten elolvastátok, írjátok alá! Beszéljétek 

meg, hogy » mi volt ezidáig a kedvenc egymástól kapott 

ajándékotok vagy meglepetésetek!  

+ 1 KÉP EMLÉKBE 

Készítsetek egy közös selfit a kalandtúrázás emlékére egy 

számotokra fontos helyen (a kép akár elő is hívatható vagy meg 

is osztható mások inspirálására). Beszéljétek meg, hogy » melyik 

az a magyarországi helyszín, ahol szívesen eltöltenétek együtt 

néhány napot! Ha megvan a fotó és az úticél, írjátok alá! 


