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2021. októberi hírlevél  

 



Kedves Tagjaink, Barátaink! 

Októberben is szeretettel várunk benneteket programjainkon! 
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! 
 

Japán italkultúra – 2021. október 2. szombat, 13:00 és 16:00 

Japán sörök és párlatok kóstolója és a japán italkultúra szokásairól szóló előadás. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezési 
határidő: 2021. szeptember 28. Regisztrálni az rkegyesulet@gmail.com email címen lehet. Részvételi díj: 3.000 Ft/fő. 
 

Papírszínházak régen és ma – Komlós Attila gyűjteményének kiállítása 

Bevezetőt mond: Komlós Attila. Közreműködik: Molnár Zsuzsa – előadóművész. 
A kiállítás 2021. október 30-ig látogatható a Közösségi Tér nyitvatartási idejében. A belépés díjtalan. 
 

Líra Műhely – 2021. október 13. 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. A belépés díjtalan. 
 

Hobby Angol – műkedvelőknek és újrakezdőknek – 2021. október 4., 11., 18.,25. hétfő, 10:00-11:00 

Szeretettel várunk mindenkit, aki rég feledésbe merült angol tudását szeretné felfrissíteni, szinten tartani. Az első alkalommal 
szintfelmérőn vehetnek részt az érdeklődők. A csoport minimum 5 fő jelentkezésekor indul. 
Klubvezető: Zsemberovszky Márta. Belépő: 500 Ft/ alkalom – az első alkalom ingyenes szintfelmérő. 
 

Gubanc – Modern Női fonó – 2021. október 15., 29. péntek, 16:00-18:00 

Kéthetente összegyűlünk és különböző, a nők életéhez kapcsolódó témákról beszélgetünk. Eközben tanulunk egymástól, akárcsak a  
régi idők fonóiban a lányok és asszonyok. Hozd be a meglévő kötésedet, horgolásodat, hímzésedet, és alkossunk együtt! Inspirálódjunk 
egymás kreatív munkájából. A belépés díjtalan. 
 

Belvárosi Bolhapiac – 2021. október 16. szombat, 09:00-13:00 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: 2021. október 12. Jelentkezni elektronikus formában, az 
rkegyesulet@gmail.com email címre küldött levéllel lehet. A belépés díjtalan. 
 

Hangfürdő – 2021. október 25. hétfő, 17:30-18:30 

Ha kilépnél kicsit a hétköznapi taposómalomból, akkor most lehetőséged van egy 60 perces csoportos hangfürdőn való részvételre, 
ahol megtapasztalhatod a hangok és rezgések jótékony hatását, tibeti hangtálak és egyéb terápiás hangszerek segítségével. 
Vezeti: Varga Dóra – zeneterapeuta. Belépő: 2000 Ft/alkalom. 
 

Női Kör – 2021. október 28. csütörtök, 18:00-21:00 

Lépések az önelfogadás, az önbecsülés, az önmegvalósítás útján. Teremtsd újjá azt az önazonos, tündöklő nőt, aki valójában vagy! A 
kört vezeti: Rónaháti Júlia tánc- és művészetterápiás önismereti tréner, szakrális szertartásvezető, valamint Kecskés Krisztina női 
körvezető. Részvételi díj: 4.500 Ft/alkalom. 
 

Álomidők Táncmeditációs Műhely – 2021. október 29. péntek, 17:30-20:30 

Az általam vezetett szabad tánc a dinamikus mozgás felszabadító erejének és a meditációnak a különleges ötvözete. 
Nincsenek előre megalkotott lépések, ráhangolódunk a zenére és megengedjük testünknek, hogy a maga örömére mozduljon. Hagyjuk, 
hogy kifejeződjenek valódi igényeink és érzelmeink. Vezeti: Rónaháti Júlia tánc- és önismereti-tréner. Részvételi díj: 4.500 Ft. 
 

Meditáció – 2021. október 30. szombat 14:00-17:00 

Sok szeretettel várunk mindenkit komlói és pécsi közösségünk 44. találkozójára, amelynek témája: Győzzük le halálfélelmünket! 
Tartják: Herczeg Carmen Lucia Bécsből és Fogolyán Kristóf fuvolaművész. A belépés díjtalan. 
 

NOVEMBERI ELŐZETES: 
Izland – Haller Szabolcs fotóművész kiállításának megnyitója 

A kiállítást megnyitja: Kalmár Lajos – fotógráfus. 
A kiállítás 2021. november 29-ig látogatható a Közösségi Tér nyitvatartási idejében. A belépés díjtalan. 
 

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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