
 

 

 

 

 

 
 

  

Reménysugár Kulturális 

Egyesület 

2022. január hírlevél  

 



Kedves Tagjaink, Barátaink! 

 

B o l d o g  é s  e g é s z s é g b e n  g a z d a g  ú j  é v e t  k í v á n u n k !  
 

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. 
 

Nagyapa meséi – könyvbemutató - 2022. január 11. kedd, 17:00 

Petrőczi Éva író és Faltisz Alexandra IBBY-díjas grafikusművész közös könyvének dedikálással egybekötött bemutatója. A 
szerzőkkel Molnár Zsuzsa kulturális szervező beszélget. A belépés díjtalan. 
 

Pécsi Origami Kör – 2022. január 13., 27. 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. 
 

Mese és valóság – állatokról, növényekkel – Sz. Sárvári Katinka kiállításának megnyitója – 2022. január 24. hétfő, 18:00 

A kiállítást megnyitja: Körtvélyesi László fotóművész. 
Közreműködik: Bogárdi Aliz – hegedű, ének. A kiállítás 2022. február 16-ig tekinthető meg a Közösségi Tér nyitvatartási 
idejében. A belépés díjtalan. 
 

Történetek felfedezéseinkről – A Varázstükör Playback Színházi Társulat előadása – 2022. január 26. szerda 19:00-20:30 

Játékmester: Zánkay András. Belépő: 1600 Ft, diák/nyugdíjas: 1000 Ft. 
 

Hangfürdő – 2022. január 31. 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. 
 
 

FEBRUÁRI ELŐZETES: 

 

Gubanc – Modern Női fonó – 2022. február 4., 18. 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. 
 
Pécsi Origami Kör – 2022. február 10., 24. 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. 
 
Nemzedékek – Benkő László és Benkő Luca közös kiállításának megnyitója – 2022. február 21. hétfő, 18:00 

A kiállítás 2022. március 18-ig tekinthető meg 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.   

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


 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 


