December 2. vasárnap 16 óra: Jazz klub.
Ritmusszekció: Bögöthy Ádám Viktor (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.
Vendégszólista: Subicz Gábor (trombita).
1983. október 5-én született Debrecenben. 2002-ben
kezdett érdeklődni a jazz iránt, Budapestre költözött,
ahol Fekete-Kovács Kornél növendéke lett. 2003-tól
egy évig járt a Kőbányai Zenei Stúdióba, majd
felvették az LFZE Jazz Tanszakára, ahol 2008-ban
diplomázott.
2008 májusában a Bartók Rádió országos Tomsits
Rudolf jazz-trombita tehetségkutató versenyén
harmadik helyezett, különdíjas és közönségdíjas lett.
Júliusban a balatonfüredi jazzfesztiválon Molnár
Sándor Quintetjével első helyezést értek el.
Vendégként sok helyen, sokféle formációban nyílik
alkalma játszani, például a Harcsa Veronika Quartettel
és az Erik Sumo Banddel, melyeknek egyben hangszerelője is, továbbá Márkus Tiborral, vagy a
Debrecen Jazz Banddel. Alakulása óta gyakran játszik
a Fekete-Kovács Kornél vezette Modern Art
Orchestrában. A zenekar keretein belül olyan világhírű
zenészekkel játszhatott már együtt, mint Julian Joseph
és triója, Wallace Roney, Ed Mann, Mike Keneally,
Tom Trapp, vagy a hazaiak közül Dés László, Winand
Gábor, Szakcsi Lakatos Béla, illetve az UMZE
Kamaraegyüttes.
Számos pop-produkcióban is közreműködött.
Oszlopos tagja a Pannonia Allstars Ska Orchestrának,
amely a hazai könnyűzenei fesztiválok nagyszínpadainak visszatérő vendége. Alapító tagja a
debreceni Monchichi Potenciálnak, játszott többek
között a Skafunderz, Anselmo Crew és Esclin Syndo
zenekarokban. Stúdiómunkái között találhatók hazai

poplemezek (Yonderboi, Erik Sumo, Heaven Street
Seven, Rapülők, stb.) és filmzenék is.
SG5 nevű saját quintetjét 2008-ban alapította. A tagok
a hazai jazz illetve popélet ifjú tehetségeiből
verbuválódtak. A zenekar pszichedelikus jazz-funkot
játszik, de bátran kalandozik más területre is: a
kompozíciókban egyformán találunk dubot, drum and
bass-t, hiphopot és nujazzt.
Soron következő 2019. januári jazz klub felújítás miatt
elmarad. Februárban folytatódik.

December 3-án, hétfőn 16.30-tól 17.30-ig: Erős
Gábor, Szentgyörgymező városrész önkormányzati képviselőjének fogadóórája.

Szentgyörgymezői
Olvasókör
2018. decemberi
műsorfüzet
ÁLDOTT KARÁCSONYT, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK MINDEN EDDIGI ÉS MAJDANI
LÁTOGATÓNKNAK!

Kérjük az Olvasókör látogatóit, hogy házi
kedvenceiket ne hozzák be az intézmény
területére! Az udvarra sem!
NYITVATARTÁSI REND:
Hétfő
9.30 – 20.00
Kedd
9.30 – 22.00
Szerda
9.30 – 20.00
Csütörtök
9.30 – 20.30
Péntek
9.30 – 20.00
Szombat
változó
A nyitvatartás a ház rendezvényeihez igazodik!

"...Szeretetbül jöttél erre(j)a világro..."
(231. sz. imádság)
Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék
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. DECEMBERI PROGRAMOK
1. szombat 17.00: Végh Éva kiállítás
2. vasárnap 16.00: jazz klub
3. hétfő 16.30: képviselői fogadóóra
7. péntek 10.00: Maminti klub
8. szombat: IV. negyedéves névnap
(Kertbarátok zártkörű rendezvénye)
10. hétfő 14.00: szöszmötölő az Otthon Segítünk
Alapítvány szervezésében
13. csütörtök 16.00: Beszélgető Kör a Nap-Út
Alapítvány szervezésében
15. szombat 16.00: karácsonyi workshop
(Bejelentkezés szükséges!)
16. vasárnap 8.10: természetjárás
16. vasárnap 18.00: Máriáss Péter és barátai
. ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK
Hétfő
10.00: meridiántorna
15.00: Kaméleon Stúdió (színjátszók)
19.00: 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
15.30: szalmafonás, csuhézás
17.00: Kismama-jóga
(Bejelentkezés: 06(20)422-7035)
19.00: Hatha jóga
(Bejelentkezés: 06(20)422-7035)

Csütörtök
16.00: rajziskola és művészeti műhely
felnőtteknek és gyerekeknek 10 éves kortól
18.15: jóga Indrával
Szombat
13.00: vasútmodellező klub (havonta egyszer)
Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon
Maminti Klub: anyáknak és babáknak. Kötetlen beszélgetés Szabó-Nagy Adél védőnővel és a többi
édesanyával. A téma: "Téli időszak megbetegedései"
Időpont: december 7. péntek, 10 óra. A részvétel
ingyenes.
2018. december 1-jén, szombaton 17 órakor „Égető
gondolatok” címmel Végh Éva festőművész
kiállításának megnyitója a Szentgyörgymezői Olvasókörben. A kiállítást Dankó József Dorog oktatásért
felelős alpolgármestere nyitja meg. Közreműködők:
Csizmadia Katalin és Juhász Jusztina fuvolaművész.
A kiállítás december 21-ig látható (a terem vegyes
használata miatt előzetes egyeztetéssel).
Beszélgető Kör a Nap-Út Alapítvány szervezésében
december 13-án, csütörtökön 16 órakor. Téma: Népi
szokások, hagyományok a mai korban. Érdeklődés:
+36 70 3842-451, info@naputalapitvany.hu. EFOP1.3.5-16-2016-00024 „KÖZ-PONT” Esztergomi közösségek fejlesztése.
Karácsonyi workshop december 15-én, 16-18 óra
között. A gyerekeket külön foglalkozás várja, amíg a
nagyok ügyeskednek. Kérjük, hogy részvételi
szándékát feltétlenül jelezze a Trixi’s Decor facebook
oldalán www.facebook/trixi’s decor, (ahol további
részleteket is találhat az eseményről) vagy a
06(70)430-6673-as telefonon!

Természetjáróink december 16-án, vasárnap a 8 óra
10 perckor indulnak a dobogókői busszal (Esztergomból a buszvégről). Utána Dömösre sétálnak el.
Táv: 12-15 km. Költség: a busz ára. Érdeklődni a
túravezetőnél, Polacsek Mónikánál a 06(30)432-5104
-es telefonszámon, vagy a polcsi@freemail.hu e-mail
címen lehet.
December 16-án, vasárnap 18 órai kezdettel hallható
Máriáss Péter és barátainak „Föl is föltekinte” című
koncertje. A belépés díjtalan!
Máriáss Péter dalaihoz a magyar népköltészet egyik
legkevésbé ismert rétegéből, az archaikus népi
imákból meríti ihletét. A naiv, népies szövegek mély,
megrázó igazságokat tárnak fel, tömören és
művészien fogalmazzák meg a keresztény hit legnagyobb titkait, melyekről méltó módon szólni nem is
lehet másként, mint ezzel a sajátos gyermeki egyszerűséggel. Fennmaradt régi imádságaink gyönyörű
archaikus nyelvezetén átsüt a zsoltárok és himnuszok
világa, ez jelzi, hogy népünk lelkében átvette a kereszténységet és annak értékrendjét, gondolkodásmódját
anélkül, hogy önmagát meg kellett volna tagadnia.
Dallamvilágában a középkori egyházi és a magyar
népzene ötvözetét teremti meg, de hangszerhasználatában utal napjaink zenéjére is jelezvén, hogy
az elhangzottak ma is ugyanolyan igazak, mint
keletkezésük idején. Ez a zene a ma embere számára
nagyon aktuális kérdéseket, életérzéseket, vágyakat,
Isten keresést fogalmaz meg. Ugyanakkor zeneileg és
szövegileg a magyarság legrégibb gyökereihez nyúl
vissza, s magában foglalja, megjeleníti a korabeli
ember vallásról, Egyházról, transzcendens világról
való elképzeléseit. Világzenének mondható, de ennél
több: őseink imádságait szólaltatja meg a 21. század
emberének ajkán, hidat építve múlt és jelen között.
Máriáss Péter zenéje több mint önkifejezés: ezek az
imádságok népünket a legkegyetlenebb időkön is
átsegítették, hitbeli, érzelmi tartópillérekké váltak.

