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Kedves Tagjaink, Barátaink! 

Az augusztus elején megrendezésre kerülő 31. Nemzetközi és Országos Origami Találkozó után egy kicsit mi is 

pihenünk, hogy felkészüljünk az őszi időszakra. Ezért a Reménysugár Kulturális Egyesület – PKK Belvárosi 

Közösségi terében augusztus hónapban nem tartunk rendezvényt. 

Mindenkinek további szép nyarat és jó pihenést kívánunk! 
 

 

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.). 

Augusztus 7-én, szombaton 9-től 18 óráig a következő programokkal várjuk az érdeklődőket: 

- Origami foglalkozások egyszerre több helyszínen, kezdőknek és haladóknak. 

- Origami papírok és kellékek boltja. 

- Horvát origami művészek és magyar alkotók közös kiállítása. 

Belépő: 2.000 Ft/fő. 

 

Tanszergyűjtés – MEGHOSSZABBÍTVA! 

2021. augusztus 9-19. között várjuk a tanszer felajánlásokat, amiket az Ormánságba juttatunk el. A felhívást 
Kalmár Lajos fotóművész tette közzé Facebook oldalán, amelyhez csatlakozik a Reménysugár Kulturális 
Egyesület is. 

Amire szüksége van minden tanulónak – korosztálytól függetlenül: 

- füzetek 
- tollak, ceruzák, radírok 
- vonalzók, kőrzők, hegyezők 
- ecsetek, festékek (víz- és tempera festék) 
- filctollak, zsírkérták 
- író- és rajzllapok 
- iskolatáskák, tornazsákok 
- tolltartók 

Kérünk benneteket, hogy lehetőségeitekhez mérten segítsétek az ottani gyerekek beiskolázását. 

Az adományokat a Reménysugár Kulturális Egyesület székhelyén gyűjtjük 2021. augusztus 9-19-ig, 
hétköznapokon 08:00-15:00 között. Ettől eltérő időpontban, előzetes telefonos egyeztetés után is le tudjátok 
adni a felajánlásokat. 
FONTOS: csak új, alig használt és tiszta adományokat fogadunk. 
Elérhetőségeink: 
Cím: 7621 Pécs, Király u. 9. 
Tel.: +36 20 434 9021 
E-mail: rkegyesulet@gmail.com 
Segítségeteket előre is köszönjük! 
 

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. 

 

A címlapon Igor Petlevski, a Horvát Origami Kör tagjának egyik alkotása szerepel. 

  

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


 

  



 


