
 

 

 

 

 

 
  

Reménysugár Kulturális 

Egyesület 

2021. decemberi hírlevél  

 



Kedves Tagjaink, Barátaink! 

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel ebben az évben is elhalasztjuk egyesületi karácsonyunkat. 
A Reménysugár Kulturális Egyesület – PKK Belvárosi Közösségi Tere december 21-éig várja látogatóit. 
2022 januárjának első hetében rövidített nyitvatartással, 8-15 óra között látogatható intézményünk. 2022. január 10-től a 
szokásos időben várjuk látogatóinkat. 
Intézményünkben a maszk és a kézfertőtlenítő használata kötelező! Megértéseteket és együttműködéseteket köszönjük. 
 

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. 
 

Világít-Ó! – 2021. december 4., 11., 18. szombat, 16:00-17:00 

Világító hajtogatások a Pécsi Origami Körrel. Belépő: 500 Ft, amely 1db világító dísz elkészítését tartalmazza. 
 

Hobby Angol – műkedvelőknek és újrakezdőknek – 2021. december 6.,13. 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. 
 

Nagyapa meséi – Faltis Alexandra IBBY díjas grafikusművész, illusztrátor kiállításának megnyitója – 2021. december 6. hétfő, 18:00 

A kiállítást megnyitja: Kaczkó Magdolna festőművész. 
A képek Petrőczi Éva: Nagyapa meséi című könyvének illusztrációt. A kiállítás 2022. január 21-ig tekinthető meg a 
Közösségi Tér nyitvatartási idejében. A belépés díjtalan. 
 

Líra Műhely-ONLINE – 2021. december 8. szerda, 18:00-19:30 

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. 
 

Gubanc – Modern Női fonó – 2021. december 10. 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. 
 

Minden kedves Tagunknak békés, boldog karácsonyt és sikeres, 
egészségben gazdag új évet kívánunk! 

 

JANUÁRI ELŐZETES: 

Pécsi Origami Kör – 2022. január 13. 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. 
 

Gubanc – Modern Női fonó – 2022. január 21. 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. 
 

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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