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Kedves Tagjaink, Barátaink! 

Novemberben is igyekszünk színes programokat kínálni! Mindenkit szeretettel várunk! 
A hatályos rendeleteknek megfelelően látogatható intézményünk. 
Megértéseteket és együttműködéseteket köszönjük. 
 

Pécsi Origami Kör – 2021. november 4., 18. csütörtök, 17:00-19:00 

Célunk, hogy az origamit minél szélesebb körben népszerűsítsük. Körünk kéthetente tart klubfoglalkozásokat, amelyen az origami 
alapjain túl, új ötletekkel, papírfajtákkal ismerkedünk. A belépés díjtalan. 
 

Hobby Angol – műkedvelőknek és újrakezdőknek – 2021. november 15., 22.,29. 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. 
 

Izland – Haller Szabolcs fotóművész kiállításának megnyitója – 2021. november 8. hétfő, 18:00 

A kiállítást megnyitja: Kalmár Lajos – fotóművész. Közreműködik: Molnár Zsuzsanna – előadóművész. 
A kiállítás 2021. november 30-ig tekinthető meg a Közösségi Tér nyitvatartási idejében. A belépés díjtalan. 
 

Líra Műhely – 2021. november 10. 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. 
 

Csütörtök esti zenei utazás – a Pánsíp-Zongora-Dal Trió előadása – 2021. november 11. csütörtök, 18:00 

Az est során elhangzanak latin- és világhírű dallamok, megzenésített versek. Belépő: 1000 Ft/fő. 
 

Gubanc – Modern Női fonó – 2021. november 12., 26. 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. 
 

Élménybeszámoló – Izland – 2021. november 13. szombat, 10:00 

Haller Szabolcs fotóművész izlandi útjáról és a képek születésének körülményeiről mesél. A belépés díjtalan. 
 

Mámor nyila (18+) – 2021. november 19. péntek, 18:00 

Kortárs táncszínház az élő zene és szöveg segítségével. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztráció: 
hagenmozgasmuhely@gmail.com-on november 17. 12.00 h-ig! 
 

A tea, mint érzet – Béndek Tamás fotográfus kiállítás-megnyitója – 2021. november 23. kedd 18:00 

A tárlat 2021. december 18-ig látogatható a Közösségi Tér nyitvatartási idejében. A belépés díjtalan. 
 

Ugye…, majd…, biztos…? – A Varázstükör Playback Színházi Társulat előadása – 2021. november 24. szerda 19:00-20:30 

Történetek a beteljesült és a csalódással járó várakozásainkról. Belépő: 1600 Ft, diák/nyugdíjas: 1000 Ft. 
 

Meditáció – 2021. november 27. szombat 14:00-17:00 

Sok szeretettel várunk mindenkit komlói és pécsi közösségünk 45. találkozójára, amelynek témája: Hálaadás. 
Tartják: Herczeg Carmen Lucia Bécsből és Fogolyán Kristóf fuvolaművész. A belépés díjtalan. 
 

Hangfürdő – 2021. november 29. hétfő, 17:30-18:30 

Megtapasztalhatod a hangok és rezgések jótékony hatását, tibeti hangtálak és egyéb terápiás hangszerek segítségével. 
Vezeti: Varga Dóra – zeneterapeuta. Belépő: 2000 Ft/alkalom. 
 

DECEMBERI ELŐZETES: 
Pécsi Origami Kör – 2021. december 2. csütörtök, 17:00-19:00 

Célunk, hogy az origamit minél szélesebb körben népszerűsítsük. Körünk kéthetente tart klubfoglalkozásokat, amelyen az origami 
alapjain túl, új ötletekkel, papírfajtákkal ismerkedünk. A belépés díjtalan. 
 

Belvárosi Bolhapiac – 2021. december 4. szombat, 09:00-13:00 

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: 2021. december 1. Jelentkezni elektronikus formában, az 
rkegyesulet@gmail.com email címre küldött levéllel lehet. 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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