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Kedves Tagjaink, Barátaink! 

A június is sok színes programot tartogat. Reméljük, mindenki megtalálja a kedvére valót. 

A látogatás feltételei: 

- Védettségi igazolvány megléte. 

- A kihelyezett kézfertőtlenítő használata. 

- 18 év alatti személy csak oltási igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében tartózkodhat az 

épületben. 

Megértéseteket és együttműködéseteket köszönjük. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Pécsi Origami Kör– június 3. és 17. csütörtök 17:00-19:00 

A pécsi Origami Kör foglalkozása, amelyre mindenki szeretettel várunk. 

Gubanc – Modern Női fonó – június 4., 11. és 18., péntek 16:00-18:00 

Az eredetileg kéthetente összegyűlő Gubanc a koronavírus járvány miatti bezárás következtében hetente várja a 
lányokat, asszonyokat, hogy együtt inspriálódjunk egymás kreatív munkájából. Körvezető: Zombai Zita és Gyenese 
Andrea. 

Életöröm Műhely – Bőségtánc meditáció – június 4. péntek 17:30-20:30 

A Zen-It Dinamikus Táncmeditáció egy Életöröm Műhelyre hív, ahol a közös utazás során együtt fedezzük fel a bennünk 
élő erőket. Ezen a táncmeditáción kapcsolódunk a nyár minőségeivel, hogy virágzásba borítsuk az életünket. 
Vezeti: Rónaháti Júlia tánc- és önismereti-tréner. Részvételi díj: 4.500 Ft. 

Líra Műhely ONLINE – június 9. szerda 18:30-20:00 

A Líraműhely alkalmat kínál a „találkozásra” a vers, a költő és az olvasó között, miközben műhelybeszélgetést 
kezdeményez a kortárs költészetről és kultúráról. Az esemény előtt, Facebook oldalunkon közöljük majd a linket, 
amelyen keresztül csatlakozhattok az eseményhez. 

Színek és hangulatok – Terecskei Mariann kiállításának megnyitója – június 14. hétfő 18:00 

A kiállítást megnyitja: Arnóthné Papp Ildikó – fuvolatanár 
Fuvolán közreműködnek: Arnóthné Papp Ildikó, Haszonné Nepp Ivett, Terecskei Mariann. 
A kiállítás 2021. július 26-ig tekinthető meg a Közösségi Tér nyitvatartási idejében. 

Életöröm Műhely – 7 Csakratánc intenzív hétvége – június 18-20. péntektől vasárnapig 

Az energia, az alkotóerő, az összpontosítás, a szeretet, a kommunikáció, a bölcsesség és a lélek felfedezésének útja. 
Gyere és tarts velünk ezen a belső utazáson. A Zen-It Dinamikus Táncmeditáció egy Életöröm Műhelyre hív, ahol a közös 
utazás során együtt fedezzük fel a bennünk élő erőket. 
Vezeti: Rónaháti Júlia tánc- és önismereti-tréner. Részvételi díj: 25.000 Ft. 

Kézműves alkotótábor – június 28-július 2., 08:00-16:00 

Várjuk azon 7-12 éves korú gyerekek jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni különböző kézműves technikákkal. 
Akik imádnak pacsmagolni és mindig alkotnának valamit. 
Az 5 napos napközis tábor ára, amely magában foglalja az ebédet is: 26.500 Ft. Testvérkedvezmény: 10%. 
Jelentkezési határidő – a jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2021. június 15. Befizetés: 2021. június 20-ig – 
átutalás és részletfizetés lehetséges. 
Jelentkezni a Reménysugár Kulturális Egyesület elérhetőségein lehet. 
 
 
 

Továbbra is vigyázzunk egymásra! 
 
 

Programjainkról, klubjainkról és tanfolyamainkról bővebb információt új honlapunkon (http://remenysugarpecs.hu/) valamint a 

Facebook oldalunkon https://www.facebook.com/remenysugarpecs/ is találtok. 

A hírlevélről leiratkozni írásban, az rkegyesulet@gmail.com e-mail címen lehet. 

A progamváltozás jogát fenntartjuk. 

http://remenysugarpecs.hu/
https://www.facebook.com/remenysugarpecs/
mailto:rkegyesulet@gmail.com

