
 

2018. június 3. vasárnap 18 óra: Jazz klub. 
Támogatóink: Spori Print Nyomda, Szivek 
Pincészet (Kesztölcről) 
 
Vendégzenekar: A Seventeen Big Band 2000. év 
decemberében alakult. A tagok a budapesti XVII. 
kerületi zeneiskola jelenlegi és volt diákjai, 
valamint a műfajt szerető lelkes, tehetséges 
zenészek. A zenekar alapítója és karmestere 
Szász Zsolt. Évente számtalan meghívásnak 
tesznek eleget Budapesten és más 
magyarországi városokban. Sok zenei fesztivál, 
jazz klub fellépés, céges party, olaszországi, 
csehországi és görögországi koncertturnék is 
állnak mögöttük. Megalakulásuk óta az ország 
több jazz fesztiválján is felléptek - 
Hajdúböszörményben, Harkányban, Barcson, 
Sajószögeden, Nyírbátorban és Keszthelyen. Az 
évente megrendezett Budapesti Big Band 
Fesztivál állandó résztvevői, ahol 2017 öszén az 
„A” kategóriában kiemelt arany fokozatot értek el. 
A zenekar állandó énekese Weninger Attila. A 
Zenekar célja a big band zene minél szélesebb 
körben való megkedveltetése minden korosztály 
számára, ezért műsorukban számtalan stílus 
megtalálható, többek között a swing, a mambo, a 
rock, a funky, filmzenék, musical feldolgozások és 
a hagyományos jazz standard feldolgozások. 
 
Belépődíj: 1.300,-Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes. 
 
Beharangozó: a 2018. július 1-jén, vasárnap 18 
órakor soron következő jazz klub vendégzenésze: 
Hunyadi László (ének, szaxofon). 
 
 

Pályázatot hirdetünk (rajz, festmény) a 11. 
Méz-Nap „In memoriam Mudrák Béla” esemény 
alkalmából felnőtt amatőrök (+18) számára.  
Témája: A méhek …… élete. A rendezvény 
szeptember 14-én, és 15-én lesz az 
Olvasókörben. A rajz, festmény mérete minimum 
A/4-es és maximum A/3-as lehet. Tetszőleges 
technikával készülhet. Az alkotások hátoldalára 
kérjük, tüntessék fel a készítő nevét, korát, címét 
és a telefonszámát. Beküldési határidő: 2018. 
szeptember 10. Alkotóként legfeljebb 2 művet 
fogadunk el. Díjak átadása szeptember 14-én, 
pénteken délután az esemény keretében az 
Olvasókörben. A beérkezett művek a rendezvény 
napjától a hónap végéig megtekinthetőek. 
 
A meridián gyakorlatok az egészség és a hosszú 
élet titkos receptje. Mindenkire hatásos és min-
denki által könnyen végezhető. A meridiántornát 
Kalocsai Lászlóné vezeti hétfőnként. A részvétel 
ingyenes! Érdeklődni: 06(30)478-9210. 
 
 

Június 4-én, hétfőn 16.30-tól 17.30-ig: Erős 
Gábor, Szentgyörgymező városrész önkormány-
zati képviselőjének fogadóórája. 
 

 

NYITVATARTÁSI REND: 

Hétfő    9.30 – 20.00 

Kedd   9.30 – 22.00 

Szerda   13.00 – 20.00 

Csütörtök 10.00 – 20.30 

Péntek  10.00 – 20.00 

Szombat  változó 

 

 

Szentgyörgymezői 

Olvasókör 
 

2018. júniusi 

műsorfüzet 
 

 

A fotón a: Seventeen Big Band. 

 

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 
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 2018. JÚNIUSI PROGRAMOK 
 

1. péntek 18.00: Világjárók klubja 

3. vasárnap 18.00: jazz klub 

4. hétfő 16.30: képviselői fogadóóra 

8. péntek 10.00: Maminti klub 

8. péntek 18.00: kiállítás megnyitója 

14. csütörtök 17.00: Beszélgető Kör a 

Nap-Út Alapítvány szervezésében 

17. vasárnap 7.30: természetjárás 

18-22: Váralja Néptáncegyüttes „tábora” (zártkörű) 

25. hétfő 14.00: szöszmötölő az Otthon  

Segítünk Alapítvány szervezésében 

25-29: rajztábor (zártkörű) 
28. csütörtök 19.00: társasjáték 
29. péntek 18.00: dokumentumfilm vetítése 

30. szombat 19.00: II. negyedéves névnap 

(Kertbarát Kör zártkörű rendezvénye) 

 

 ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 
Hétfő 

10.00: Meridiántorna  
19.00: Kertbarát Kör 

Kedd 
15.00: Szövés (Bejelentkezés szükséges!) 
17.00: Nőklub 
17.30: Borbolya Néptánccsoport  
20.00: Váralja Néptáncegyüttes (felnőtteknek) 

Szerda 
13.00: Jazz-zongora órák 
15.30: Szalmafonás, csuhézás 

Csütörtök 
16.00: Rajziskola és művészeti műhely (jún. 14-ig) 
17.00: Vöröskereszt (június 7.) 
18.15: Jóga Indrával (Jún. 21-én elmarad!) 

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

Világjárók Klubja. Vendégünk Obsuszt Roland 
motoros világjáró. Téma: „A rázósabb úton”, 
avagy veterán Harley-Davidsonnal a fél világ 
körül. Könyvbemutató. Útikönyv? Motoros pony-
va? Napló, vagy esetleg életmód-tanácsadás? 
Csak nézőpont kérdése, hisz mindenki megta-
lálhatja benne amit keres, ahogyan én is megta-
láltam azt túráim során. Egy veterán merev vázas 
Harley-Davidson nyergében több, mint 100 000 
kilométeren és 34 országon keresztül hajszoltam 
a célom, az utazást. Ellátogattam Skandinávia 
motorépítő műhelyeibe, Csernobil sugárfertőzött 
területére, a bajkonuri űrközpontba pedig egészen 
egyszerűen bemásztam.  
Sokáig gondolkodtam, vajon van-e értelme 
belekezdeni egy ilyen útikönyv megírásába. A 
biztatások és pozitív visszajelzések aztán meg-
erősítettek benne, igenis van. Most, kilenc hónap 
kihordási idő után megszületett a Rázósabb Úton, 
melyben tizenhárom év kalandjai elevenednek 
meg.  
Utam során sok nehézségbe ütköztem, de 
valahogy mindig arra kellett rájönnöm, hogy 
ezeknek célja és értelme volt. Ha nem fogy ki a 
benzinem a sivatag közepén, talán sosem talá-
lkozom Sylviával és Karstennel, a két német 
hippivel, akik akkor már nyolc hónapja úton voltak. 
Ha nem kell két napot eltöltenem a tarazi 
rendőrségen, sosem futok össze Ruszlánnal, aki 
egyedüliként épített Harley-val jár Kazahsztánban. 
Ha pedig Karstenék nem kapnak defektet a 
találkozásunk után három héttel, bizonyára ők 
sem találkoznak Ruszlánnal, és nem tudtak volna 
jót derülni sörözés közben a közös magyar 
ismerősükön. Sok hasonló történet bontakozik 
majd ki, fény derül a mexikói szörny, a Chupa-
cabra titkára, megismerkedhetsz az Európa pere-

mén élő buddhistákkal, és kiderül az is, hogyan 
másztam be a világ egyik legszigorúbban őrzött 
űrállomására. Tarts velem és fedezzük fel merev 
vázon a világot – hátfájás nélkül! 
 
Maminti Klub: anyáknak és babáknak. Téma: A 
nevelés művészete. Mikor kell „nem”-et mondani! 
Beszélgetés a Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival 
és Huberné Erdélyi Mária védőnővel. Időpont: június 
8.  péntek, 10 óra. A részvétel ingyenes.  
 

2018. június 8-án, pénteken 18 órakor az Esztergomi 
Művészek Céhe restaurátorainak dokumentációs 
kiállításmegnyitójára kerül sor. Kiállítók: Dudás 
Jelena (festőrestaurátor), Galántai Zsófia 
(festőrestaurátor), Franta Dezső (iparművészeti 
restaurátor), Funk Péter (farestaurátor), Szabó Judit 
(textilrestaurátor). A kiállítást Szakács Márton festő-
restaurátor-művész nyitja meg. Közreműködik a 
Strigonia Vonósnégyes. A kiállítás - a terem vegyes 
használata miatt - előzetes egyeztetéssel tekinthető 
meg. Június 29-én, pénteken 18 órakor a restaurált 
munkákról készült dokumentumfilm vetítéssel 
zárják kiállításukat, melyre minden érdeklődőt 
szeretettel várnak. A belépés ingyenes! 
 

Beszélgető Kör a Nap-Út Alapítvány szervezésében 
június 14-én, csütörtökön 17 órakor. Adj egy kis időt 
Magadnak! Téma: Irányelveink. Érdeklődés: (Winter 
Erzsébet) +36 70 3842-451, info@naputalapitvany.hu. 
EFOP-1.3.5-16-2016-00024 „KÖZ-PONT” Esztergomi 
közösségek fejleszté 
 

Természetjárás június 17-én, vasárnap. Cél: 
Piliscsaba Kopár Csárda – Vörös –hegy – Fehér-hegy 
– Pilisszentlászló – Piliscsév. Indulás: az  esztergomi 
buszpályaudvarról a 8 órakor induló budapesti 
busszal. Táv: kb. 18 km.  Költség: 1.200,- Ft/fő. 
Túravezető: Polacsek Mónika. Érdeklődni: 06/30/432-
5104. polcsi@freemail.hu 

http://www.evmk.hu/
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