
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reménysugár Kulturális 

Egyesület 

2021. júliusi hírlevél  

 



Kedves Tagjaink, Barátaink! 

Júliusban egy kicsit lecsendesedünk, nyári nyitva tartásunkat is ehhez igazítottuk. 

Hétfőtől péntekig 8:00-16:00 óráig várjuk látogatóinkat a Király u. 9-be. 

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! 
 

Múzeum utca plusz – Pécsi Origami Kör – július 3. szombat 19:00-21:00 

Az idei Múzeum utca Plusz program keretén belül ismét találkozhattok a Pécsi Origami Körrel a Vasarely udvarban 
(Káptalan u. 3.), ahol világító bogarakat hajtogathattok. 

Gubanc – Modern Női fonó – július 9. és 23., péntek 16:00-18:00 

Ebben a hónapban kéthetente várjuk a lányokat, asszonyokat, hogy együtt inspriálódjunk egymás kreatív munkájából. 
Körvezető: Zombai Zita és Gyenese Andrea. 

Street Art fotófal – július 19.-25. 

A Király u. 9. alatti kapualjban a Pécsi Origami Kör által készített több mint 300 darabból álló pillangó street art-ot 
láthatjátok, amely előtt fotózkodhattok is. 

Animáció más Slammel – július 25., vasárnap 11:00 

A Total Art Egyesület által meghirdetett – rajfilmek ihlette művek – nyertes alkotásait bemutató közönségtalálkozó és 
díjkiosztó ünnepsége. 

Életöröm Műhely – Erőállat táncmeditáció – július 31. szombat 14:00-19:00 

Csatlakozz a Belső Erődhöz Tudatosan! Ennek az állapotnak az előhívásához az ErőTáncon a Zen-It Dinamikus 
Táncmeditáció a Totemállatokat hívja segítségül. Ez a Táncunk egy vezetett imaginációs utazás, szabad, extatikus 
táncmeditáció, ahol lehetőséged nyílik megismerni azt az erő állatot, erő-lényt, aki szeretne hozzád kapcsolódni, hogy 
segítsen az erőd megtalálásában. 
Vezeti: Rónaháti Júlia tánc- és önismereti-tréner. Részvételi díj: 5.500 Ft. 
 
 
 

Augusztusi előzetes: 

 

31. Nemzetközi és Országos Origami Találkozó – Pécs 

Idén is a papírhajtásé lesz a főszerep augusztus 6-8. között a Miroslav Krleža Horvát Iskolaközpontban (7624 Pécs, Szigeti 

út 97.), amelyre a jelentkezési határidő 2021. július 15. A jelentkezési lapot a mellékletben találjátok, valamint 

honlapunkról is le tudjátok tölteni. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 
 

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. 
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