Október 7. vasárnap 18 óra: Jazz klub.
Ritmusszekció: Csuhaj-Barna Tibor (bőgő), Jeszenszky György (dob). Házigazda: Vörös László (zongora).
Háziasszonyok: Strausz Eszter (fuvola, szaxofon) és
Vörös Niki (ének).
Belépődíj: 1.500,-Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes.
Vendégzenész: Juhász Gábor (gitár) Gramofon- és
Artisjus-díjas, jazzgitáros és zeneszerzõ. 1990 óta
tanít, jelenleg a Bartók Béla Zeneművészeit Szakközépiskola jazz gitár szakán. Több nemzetközi hírű
zenésszel játszott már együtt. Alapító tagja volt a Tin
Tin Quartetnek, és közreműködője számos neves jazz
zenész lemezének. „Saját neve alatt 2002-ben jelent
meg lemeze a dán Palle Mikkelborggal közösen, 60/40
címmel. 2006-ban megalapította a Juhász Gábor triót.
2008-ban Szalóki Ágival közösen készítette el a Vágy
muzsikál című albumot, amelyen Karády Katalin dalait
dolgozták fel. A műsor azóta is hallható színházakban
és koncerttermekben. 2009-ben 1978 címmel jelent
meg Juhász Gábor szerzői CD-je. A lemez 2010-ben
elnyerte az Év Magyar Jazz Hanglemeze díjat.
Rendszeresen koncertezik Gyémánt Bálinttal; a
gitárduó saját szerzeményei Budapest címmel jelentek
meg CD-n 2011-ben. Juhász Gábor, Lukács Miklós és
Szalai Péter 2013-ban rögzített koncertalbuma a
Making a Change címet viseli és John Coltrane: A
Love Supreme című művének feldolgozása gitárra,
cimbalomra és ütőhangszerre. Az albumon ezen kívül
Juhász Gábor saját szerzeményei és Lukács Miklós
egy Debussy feldolgozása is hallható. 2014-ben a
pannonhalmi Arcus Temporum fesztivál felkérésére
készítette el új zenei anyagát, amelyet Franz Schubert
Winterreise címû dalciklusa ihletett. 2015-ben az év
jazzgitárosa díjat nyerte el a jazzma.hu közönségszavazata alapján"
Beharangozó: a 2018. november 4-én, vasárnap 16
órakor soron következő jazz klub vendégzenésze:
Szaniszló Richard (vibrafon).

Természetjáróink októberi „talpalása” 14-én, az
esztergomi buszvégállomásról indul, a 8 óra 10
perces dobogókői járattal. Cél: Csobánka –
Szent-kút – Csúcs-hegy – Dera-szurdok –
Pilisszentkereszt és haza. Táv kb.: 18 km. Szint:
350-400 m. Költség: 1500 Ft.

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

Szentgyörgymezői
Olvasókör
2018. októberi
műsorfüzet

Kérjük az Olvasókör látogatóit, hogy házi
kedvenceiket ne hozzák be az intézmény
területére! Az udvarra sem!
NYITVA TARTÁSI REND:
Hétfő
9.30 – 20.00
Kedd
9.30 – 21.30
Szerda
9.30 – 20.00
Csütörtök
9.30 – 20.30
Péntek
9.30 – 20.00
Szombat
változó
A nyitva tartás a ház rendezvényeihez igazodik!
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. OKTÓBERI PROGRAMOK
5. péntek 10.00: Maminti klub
5. péntek 17.00: jubileumi kiállítás
6. szombat 10.00: Őszi kopogtató workshop
(Csak bejelentkezéssel!)
7. vasárnap 18.00: jazz klub
8. hétfő 16.30: képviselői fogadóóra
11. csütörtök 16.00: Beszélgető Kör a Nap-Út
Alapítvány szervezésében
12. péntek 18.00: Hoppál Bori előadása
14. vasárnap: természetjárás
25. csütörtök 19.00: társasjáték
26. péntek 18.00: filmvetítés
28. vasárnap 10.00: sakkverseny (NB II.)
28. vasárnap 16.00: Halloween tökfaragás
(Csak bejelentkezéssel!)
29. hétfő 14.00: szöszmötölő az Otthon Segítünk
Alapítvány szervezésében
ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK
Hétfő
10.00: meridiántorna
15.00: Kaméleon Stúdió (színjátszók)
18.00: Kertbarát Kör
Kedd
10.00 Baba-mama jóga
(Bejelentkezés: 06(20)422-7035)
17.00: Nőklub
18.00: Borbolya Néptánccsoport
19.30: Váralja Néptáncegyüttes
Szerda
13.00: Jazz-zongora órák
15.00: csuhézás, szalmafonás
19.00: Hatha jóga
(Bejelentkezés: 06(20)422-7035)

Csütörtök
16.00: rajziskola
17.00: vöröskereszt (október 4.)
18.15: jóga Indrával
péntek
18.00: méhészek (október 19.)
Szombat
13.00: vasútmodellező klub (havonta egyszer)
Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon
Maminti Klub: anyáknak és babáknak. Téma:
Alapvető játékok tárháza. Beszélgetés a Játékkunyhó
vezetőjével. Időpont: október 5. péntek, 10 óra. A
részvétel ingyenes.
Október 5-én, pénteken 17 órakor kerül sor az 50 éves
Esztergomi Art Fotográfiai Stúdió jubileumi
kiállításának megnyitójára. A kiállítást Fábián László
író nyitja meg. Közreműködik: Vörös Niki (ének),
Vörösné Strausz Eszter (fuvola) és Vörös László
(zongora). A köszöntőt Bánhidy László Esztergom
Város alpolgármestere mondja. A megnyitó ideje alatt
Horn László gyűjtő „50 év fényképezőgépei” című alkalmi
kiállítása is megtekinthető. A kiállítás – a terem vegyes

használata miatt előzetes egyeztetéssel – október 30ig látható.
Őszi kopogtató készítés. Készítsünk együtt őszi
színekben pompázó ajtódíszt október 6-án, 10:0012:00 között. A gyerekeket külön foglalkozás várja,
amíg a nagyok a szárazvirágokkal ügyeskednek.
Kérlek, hogy részvételi szándékodat legkésőbb
október 3-ig jelezd a Trixi’s Decor facebook oldalán!
Ugyanitt találhatsz további részleteket is az
eseményről. Csak bejelentkezéssel! Későbbi
programjuk: október 28-án, vasárnap 16 órakor
Halloween tökfaragás.
Beszélgető Kör a Nap-Út Alapítvány szervezésében
október 11-én, csütörtökön 16 órakor. Téma: Ki

vagyok én? Érdeklődés: +36 70 3842-451,
info@naputalapitvany.hu. EFOP-1.3.5-16-2016-00024
„KÖZ-PONT” Esztergomi közösségek fejlesztése.
Október 12-én, pénteken 18 órakor Hoppál Bori,
testtudat oktató előadása: Érett asszonyok
bölcsessége – a menopauzáról pozitívan. „A
változókori
hőhullámokról,
súlygyarapodásról,
csontritkulásról mindnyájan hallottunk, de tisztában
vagyunk-e azzal, hogy pontosan mi is zajlik a
testünkben? Hogyan változik az agyunk és az
idegrendszerünk ezek alatt az évek alatt? És mi zajlik
közben a női lélekben? Milyen új erőforrásokra
lelhetünk magunkban, hogy ne csak szenvedő alanyai,
hanem aktív részesei lehessünk ezeknek a
változásoknak? Ezekre a kérdésekre keresem a
válaszokat ebben a vetített képes előadásban azzal a
szent meggyőződéssel, hogy ahogy a menstruációra,
úgy a (pre)menopauzára is lehet másképpen tekinteni
és lehet az eddigi mintáktól eltérően is megélni.”
Belépődíj: 1.000,- Ft/fő
Október 26-án, pénteken 18 órakor Eredeti Fény Zen
Templom szervezésében: Ön-tér-kép / A magyar
nemzet lelkiállapota Jelenczki István dokumentumfilmjének vetítése. „Mintha a tudattalanunk mélyén
őrzött őseredeti dráma műfaji újjászületését látnánk,
amelyben a mai orvosok talán legmélyebbre merítő
gyógyító tudománya és a legősibb hit hegyeket
mozgató ereje együtt jelenik meg - tűéles, falon-átlátó
képsorokban, a röntgen-filmművészet nehéz
ólomköpenyében.
Ez több, mint egy jó film – ez egy soha nem látott,
mégis ősidők óta ismerős közösségteremtő rítus,
megtisztító szertartás-dráma, amelynek végén nincs
kedved hazamenni, mert szívesen maradnál együtt
azokkal, akik sírással küzdve, kitörő nevetések között
váltak érintetté - legjobb éneddel együttérző társaiddá
- a vetítés súlyos, katartikus percei alatt.” (Mészáros
Géza) Beléptidíj: 1.500,- Ft

