Az Olvasókör Csapata nevében eredményes, boldog új
esztendőt kívánunk a lap Olvasóinak! Bár a 2017-es év alig
fejeződött be, egyfajta visszatekintés során megpróbálom
röviden értékelni az elmúlt évünket. Elsőként egy fél mondat az Olvasókörről, mint munkahelyről: története során
szerintem sosem volt ilyen szép, ilyen kompakt, ilyen jól
használható ez az épület! Két részletben, összesen nagyjából fél év alatt szorgos kezek kisebb csodát varázsoltak
körénk! Köszönet a financiális hátteret biztosító önkormányzatnak! Köszönet a felújítási munkálatok előtt, alatt és
azóta is érezhető képviselői támogatásért Erős Gábornak,
Szentgyörgymező képviselőjének! Igaztalan lennék, ha
azoknak a már említett szorgos kezeknek az irányítóját,
Tóth Krisztián fővállalkozót nem említeném meg. Tóth
Krisztiánt, aki már régen túlléphetett volna ezen a munkáján, de (szívességből, barátságból) még megfelelő méretű
létrával, szükséges szerszámokkal érkezik egyetlen telefonhívásunkra, hogy segítsen megteremteni a rövidesen
induló filmklub technikai hátterét. S tudom, hogy egy hoszszú vajúdást követően megszületett ötletünket - egy közel
20 m hosszúságú, tégla virágtartónkat - is el fogják készíteni az udvarunkon. Köszönet Lehoczki Lászlónak és munkatársának a kiváló úszókapuért, s azért a remek munkáért,
amivel nagytermünk akusztikai paraméterei sok-sok százalékkal javultak! Azt mondják, hogy a környezet képes hatással lenni az adott környezet használóinak viselkedés kultúrájára és viszont. A környezetünk jelentősen javult! A
szemmel jól látható pozitív változásoknak vannak és még
lesznek tartalmi vonzatai is.
A "vannak" kategória elemei: minden várakozást felülmúló
sikere a február óta havonta egyszer jelentkező jazz
klubnak. Köszönet érte a Vörös Niki Quartet zenészeinek, a
vendégzenészeknek, s „hangfelelősünknek”, Lauró
Árpádnak! Nem szeretnék megfeledkezni: Galántai Zsófi
festő - restaurátor művész 1 éve működő "Rajziskola és
Művészeti Műhelyéről", Szilágyi Júlia mozgásszervi
jógájáról, mely sokakat tett a ház látogatóivá, Kalocsai
Lászlónéról, aki hétfőn délelőttönként meridiántornára várja
az érdeklődőket. Öröm, hogy nálunk találtak otthonra vasút
modellezőink. A Horváth Zoli vezette társasjáték klub oda
vezetett, hogy a magyar crokinol-bajnokságnak immár
második alkalommal az Olvasókör volt a helyszíne. Idén
első alkalommal dorogi iskolások alkotó-táboroztak nálunk.

Az Ő kiállításukat nyitjuk meg elsőként a 2018-as
esztendőben. Köszönet vezetőjüknek, Tóth Major Krisztina
tanárnőnek!
A "lesznek" kategória elemei (csak felsorolásban): indul a
szövő foglalkozásunk, rövidesen a filmklubunk, nyáron 3
napos jazz fesztivál gazdái leszünk, ugyancsak 3 napos
népzenei fesztivált rendezünk, néhány negatív hangulatot
keltő megjegyzés ellenére kísérletet teszünk egy irodalmi
kávéház indítására, igyekszünk hatékony "inkubátorház"-zá
válni az Esztergomi Művészek Céhe számára, megtiszteltetéssel fogadtuk a "Komárom-Esztergom Megyei
Honismereti Egyesület székhelye" címet. Hagyományos
csoportjaink tagjainak, a csoportok vezetőinek külön köszönet, hogy a "hagyományos" jelzőt használhatom velük kapcsolatban. Nem fejeztem be, csak abbahagyom. Csoportjainknak, leendő csoportjainknak, közönségünknek, leendő
látogatóinknak boldog új esztendőt kívánok! S utolsó
mondatként: köszönet mindhárom kolléganőmnek azért,
hogy őszintén merem leírni: az Olvasókör Csapata
nevében!

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

NYITVATARTÁSI REND:
9.30 – 20.00
8.15 – 22.00 (ha van 8.30-as csoport)
9.30 – 22.00 (ha nincs)
13.00 – 20.00
10.00 – 20.00
10.00 – 20.00
változó

Meridiántornánkat Kalocsai Lászlóné vezeti. A részvétel
ingyenes! Érdeklődni: 06(30)478-9210
Zeneovi és zenebölcsi péntekenként Vörös Niki zenepedagógus vezetésével. Érdeklődni: 06(20)371-6000

Szentgyörgymezői
Olvasókör
2018. januári
műsorfüzet
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK MINDEN
EDDIGI ÉS MAJDANI LÁTOGATÓNKNAK!

Molnár Adrienn rajza, Facebook: ennkataska
2500 Esztergom, Andrássy u. 23.
telefon: 33/413-464
mobil: 30/355-4243, 30 /355-3150, 30/300-8041
e-mail: sz.olvasokor@gmail.com
honlap: www.olvasokor.uw.hu

2018. JANUÁRI PROGRAMOK
5. péntek 17.30: kiállításmegnyitó
7. vasárnap 16.00: jazz klub
8. hétfő 16.30: képviselői fogadóóra
11. csütörtök 16.00: Beszélgető Kör a Nap-Út
Alapítvány szervezésében
12. péntek 17.30: kiállításmegnyitó
14.vasárnap 8.10 óra: természetjárás
16. kedd 20.00: Váralja szülinap
25. csütörtök 19.00: társasjáték
28. vasárnap 16.00: szatszang
.
ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK
10.00: Meridiántorna
15.00: Színjátszók
18.00: Kertbarát Kör

Hétfő

Kedd
8.30: gerinctorna (Bejelentkezés szükséges!)
10.00: Mozgásszervi jóga (Bejelentkezés szükséges!)
15.00: Szövés (január 9.)
17.00: Nőklub
17.30: Borbolya Néptánccsoport (gyerekeknek)
20.00: Váralja Néptáncegyüttes (felnőtteknek)
Szerda
15.00: Jazz-zongora órák
15.30: Szalmafonás, csuhézás (január 10.)
18.00: Mozgásszervi jóga (Bejelentkezés szükséges!)
Csütörtök
16.00: Rajziskola és művészeti műhely
17.00: Vöröskereszt (I. 4-én)
18.15: Jóga Indrával
15.45: Zeneovi
16.45: Zenebölcsi

Péntek

Szombat
13.00: Vasútmodellező klub (havonta egyszer)
Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon

Január 5-én, pénteken 17.30-kor a dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskola rajz szakköröseinek kiállításmegnyitója az
Olvasókörben. A kiállítás témája: "Az első tábor az Olvasókörben". A kiállítást megnyitja: Sitku Pál, az iskola igazgatója. Közreműködők: a Zrínyi diákjai (furulya, fuvola.) A kiállítás a hónap végéig tekinthető meg előzetes egyeztetéssel
(a terem vegyes használata teszi ezt indokolttá).
2018. január 7. vasárnap 16 óra: Jazz klub.
Támogatóink: Spori Print Nyomda, Szivek Pincészet
(Kesztölcről)
Vendégzenész: Honti Péter (tenor és szoprán szaxofon,
fuvola). A zene már gyerekkorától meghatározó szerepet
töltött be életében. Jazz zenei tanulmányait Kollmann
Gábornál kezdte, majd a Zeneakadémia Jazz Tanszakán
Borbély Mihálytól és Elek Istvántól tanult. Már ez idő alatt
számos formáció tagja volt (Hofecker Dániel Quintett, Paar
Juli, Transylvanian Moonwalk, Funktastic) és sok sikeres
koncertet adott. Nyitottságából adódóan otthonosan mozog
mind a jazz, a népzene és a világzene területén. Külföldi
útjai során koncertezett - többek között - Cipruson,
Horvátországban,
Olaszországban,
Ausztriában,
Spanyolországban, Portugáliában, Skóciában, Angliában, a
Kanári-szigeteken. Madeirán többször adott önálló estet La
Palma szigetének fővárosában. Zenéjét a műfaji
megkötöttségektől mentes dallam és harmóniavilág
jellemzi.
Ritmusszekció: Csuhaj-Barna Tibor (bőgő), Jeszenszky
György (dob). Házigazda: Vörös László (zongora).
Háziasszonyok: Strausz Eszter (fuvola, szaxofon) és
Vörös Niki (ének). Belépődíj: 1 300.- Ft/fő. 14 éves kor
alatt: ingyenes.
Beharangozó: a 2018. február 4-én, vasárnap 16 órakor
soron következő jazz klub vendégművésze: Lakatos Ágnes
(ének).

Január 8-án, hétfőn 16.30-tól 17.30-ig: Erős Gábor,
Szentgyörgymező városrész önkormányzati képviselőjének fogadóórája.

Beszélgető Kör a Nap-Út Alapítvány szervezésében 2018.
január 11-én, csütörtökön 16 órakor a Szentgyörgymezői
Olvasókörben. Adj egy kis időt Magadnak! Téma: elfogadás. Érdeklődés: Winter Erzsébet, +36 70 3842451,
info@naputalapitvany.hu
EFOP-1.3.5-16-2016-00024
„KÖZ-PONT” Esztergomi közösségek fejlesztése.
PIDL VANDA és a Szentgyörgymezői Olvasókör meghívják
Önt és barátait „A láthatatlan ablak” című kiállítás megnyitójára a Szentgyörgymezői Olvasókörbe 2018. január 12én, pénteken 17.30 órára. A kiállítást megnyitja: P. Tóth
Major Krisztina. A kiállítás a hónap végéig tekinthető meg
az intézmény nyitva tartási ideje alatt. Előzetes egyeztetés:
30/355-4243, 30/355-3150
Természetjárás 01. 14. vasárnap. Indulás a 8,10-es Dobogókői busszal: Pilisnyereg – Fekete hegy – Sasfészek turistaház – Kétbükkfa –Dobogókő és haza. Kb.: 10-12 km.
Költség: 500 Ft / Fő. Túravezető: Polacsek Mónika. Érdeklődni: 06/30/432-5104.
Január 28-án, vasárnap 16 órakor Szatszang
A szatszang szó egyik jelentése: jó társaság. Sri
Paramhansza Szwámi Maheshwaranandaji mondta: ha két
ember a Legfelsőbbről beszélget, az már szatszang.
Szatszangra hívunk mindenkit, akit megérint a jóga, akiben
felébredt az érdeklődés nemcsak a jóga fizikai szintje,
amellyel jógaórákon találkozhatunk, hanem mindazon
kulturális háttér iránt, amelyből a jóga tudománya táplálkozik. A belépés ingyenes!
Csoportjaink 2018-ban január 2-tól ismét működnek. A
leghosszbb „téli álma” néptáncosainknak van, ők január 16án kezdenek. Felnőtt táncosaink rögtön egy ünneppel:
ezen a napon tartjuk a VÁRALJA 17. születésnapi ünnepségét.
IDŐPONT VÁLTOZÁS!!! A Rajziskola és Művészeti
Műhely az eddig megszokott pénteki napok helyett januártól kezdve csütörtökönként 16.00 órától tartja foglalkozásait.

