
Március 1-jén, vasárnap 18 órakor VVV Jazz klub az 
Olvasókörben. Vendégművészek: Bera Zsolt (harso-
na) 5 évesen kezdte a zenei pályáját előbb furulyán, 
később trombitán, majd 12 évesen harsonán játszott. 
1983-ban a szegedi Konzervatóriumba került, harsona 
szakra. 1984-ben megalakították a „Promenade Dixie-
land Band” zenekart. 1991-ben a diploma megszerzé-
se után Budapestre költözött, az „Oldsmobile Dixieland 
Band” vezetőjének invitálására. 1991-1994 között több 
részletben mintegy 7 hónapot töltött Gran Canárián 
(Kanári szigetek), ahol egy német tulajdonos dixie- 
kocsmájában napi 4 órán keresztül fújták, nem kis ta-
pasztalattal gazdagodva ezáltal. 1994-től, 23 éven ke-
resztül, 2017-ig volt tagja a „Hot Jazz Band” zenekar-
nak. A HJB zenekar tagjaként Európa majd’ minden 
országában fellépett, ahol neves művészek társaságá-
ban játszott. 2014 óta a „Bolba Éva és a JAZZterlánc” 
nevű zenekar tagja, amellyel gyerekeknek játszanak 
saját szerzeményeket, jazzes hang-vételben. 2017-től 
harsonázik a „Jazz Steps Band” együttesben. Mind-
emellett 2018 óta tagja a kecskeméti „Bohém Ragtime 
Jazz Band”-nek. 1994-2009 között a szentendrei Vuji-
csics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
rézfúvós tanára, valamint 2005-2008-ig az iskola Bar-
csay tagozatának tagozat-vezetője volt. 2010-óta a Bp. 
XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskolában tanítja a gye-
rekeket rézfúvós hangszereken játszani. 2014 óta az 
iskola rézfúvós- és ütő tanszakának tanszakvezetője. 
Czakó Péter (bőgő), és Herboly László (dob) 1970-
ben született, Budapesten. Az ütőhangszerek világába 
id. Schwarcz János vezette be. Az I.István Gimná-
ziumban és annak szimfonikus zenekarában eltöltött 
két év után a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközép-
iskolában tanult. 1990-ben II. díjat nyert az Országos 
Ütős versenyen. 1995-ben Schwarz Oszkár tanítvá-
nyaként diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán. 1992-1995 között a MÁV Szimfonikus 
Zenekar, 1994-96 között a Budapest Klezmer Band 
tagja. A klasszikus zene mellett a jazz világában is 
otthonosan mozog. 1997-99 között a hollandiai Hágai 

Királyi Konzervatórium ösztöndíjasa. 2000-ben másod-
diplomát szerzett a Zeneakadémia Jazz Tanszakán. 
1999-től a Járdányi Pál Zeneiskola ütőtanára. 1985-től 
számos zenés színházi produkció résztvevője, a 
kamaraszínházi előadásoktól az operáig, a kísérleti 
performanszoktól a rockopera és musical produkciókig 
bezárólag. 1999 óta a Budapesti Fesztiválzenekar 
rendszeres közreműködője, 2012-től az ütőszólam 
koordinátora. 

Házigazda: Vörös László (zongora) 
Háziasszonyok: Strausz Eszter (fuvola, szoprán 
szaxofon) és Vörös Niki (ének) 

Belépődíj: 1.500,-Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes. 

Március 2-án, hétfőn 16.30-tól 17.30-ig:  
Erős Gábor, Szentgyörgymező városrész 

önkormányzati képviselőjének fogadóórája. 
Elfoglaltság miatt változhat! 

 

NYITVATARTÁSI REND: 
Hétfő   9.30 – 19.00 

Kedd   9.30 – 21.30 

Szerda    9.30 – 20.00 

Csütörtök   9.30 – 20.30 

Péntek   9-12, 14-18 

Szombat                   9-12, 14-18 

A nyitvatartás a ház rendezvényeihez igazodik!  
 

Kérjük az Olvasókör látogatóit, hogy házi 
kedvenceiket ne hozzák be az intézmény 

területére! Az udvarra sem! 
 

Kérjük, a főbejáraton csak gyalogosan 
közlekedjenek, minden mással (bicikli, babakocsi, 

roller, kerekesszék stb.) használják a hátsó 
nagykapunál lévő – akadálymentesített – bejárati 

lehetőséget! Megértésüket köszönjük! 
 

Hang - lélek - hagyomány: Lovász Irén Dalolóköre 
március 20. péntek 17 óra az esztergomi közönségnek, 
ahol közös dalolás jótékony hatását tapasztalhatja meg, az 
éneklés testi-lelki öröméért, egészségünk és harmóniánk 
fenntartásáért, az ősök hagyatékának megismeréséért. 
Részvételi díj alkalmanként 1.000, - Ft/fő.  

 

Szentgyörgymezői 
Olvasókör 

 

2020. márciusi 
műsorfüzet 

 

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 
 

 2020. MÁRCIUSI PROGRAMOK 
 

1. vasárnap 18.00: VVV Jazz klub 

6. péntek 10.00: Maminti klub 

6. péntek 17.00: Galántai Zsófia kiállítás megnyitó 

8. vasárnap 18.00: nőnap „Férfikórussal” 

11. szerda 18.00: Kovály Zsóka előadása 

12. csütörtök 17.00: Beszélgető Kör a Nap-Út  

Alapítvány szervezésében 

13 péntek 18.00: Örök tél – filmvetítés 

14. szombat 10.00: Textil intimbetét workshop  
       (Bejelentkezéses!) 

14. szombat 18.00: „Egy évem Argentínában” 
15. vasárnap: természetjárás 

20. péntek 17.00: „Hang-lélek-hagyomány”  

20. péntek 18.30: Mona Lisa mosolya - filmvetítés 

21. szombat 16.00: „A női lélek színei” 

26. csütörtök 19.00: társasjáték a Játékkunyhóval 

27. péntek 19.00: "Azért a kis bolondságért...” –  

28-29. Kriston Intimtorna (Csak bejelentkezéssel!) 
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ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 
Hétfő 

10.00: Meridiántorna 
15.00: Kaméleon Stúdió – színjátszók 
18.00: Kertbarát Kör 
20.00: Szenior néptánc 

Kedd 
15.00: Szövés 
17.00: Nőklub 
18.00: Borbolya Néptánccsoport 
19.30: Váralja Néptáncegyüttes 

Szerda 
10.00: karbantartó torna 
13.00: Jazz-zongora órák 
15.00: Szalmafonás, csuhé 

Csütörtök 
10.00: Szenior örömtánc 
16.00: Rajziskola és művészeti műhely 
18.15: Jóga Indrával  

Péntek 
18.00: Méhészek (március 20.) 

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

Maminti Klub (anyáknak és babáknak) március 6-án, pén-
teken 10 órakor. A foglalkozást Szentgyörgymező védő-
nője, Nagy Adél vezeti. A részvétel ingyenes. 
Március 6. péntek 17 óra: „Megújulás II.” címmel Galántai 
Zsófia festőrestaurátor-művész kiállításának megnyitója 
vetített képes előadással. A szentgyörgymezői Szent 
György templom belsőjének megújulása. A szószék, az 
orgona, a festett szentély valamint a Mária a gyermek 
Jézussal táblakép restaurálásának vetített előadása. A 
belépés ingyenes! 
Március 8. vasárnap 18 óra: Nőnapi ünnepség. „Férfi han-
gok”: rendkívüli hangverseny. A belépés ingyenes! 
Március 11. szerda 18 óra: Kovály Zsóka (lelkész, mentál-
higiénés szakember) előadása „Szerda esték a lelki 
egészségért az Olvasókörben. Téma: Hétköznapi függő-
ségeink. A belépés ingyenes! 
Beszélgető Kör a Nap-Út Alapítvány szervezésében 
Rendes Niki ökológussal március 12-én, csütörtökön 17 
órakor. Téma: Természet érték-e? Érdeklődés: +36 70 
3842-451, info@naputalapitvany.hu. EFOP-1.3.5-16-2016-

00024 „KÖZ-PONT” Esztergomi közösségek fejlesztése. A 
belépés ingyenes! 
„Örök tél” című magyar történelmi dráma (filmvetítés) már-
cius 13. péntek 18 óra. A vetítést Hegedűs Roberta média 
szakos pedagógus ajánlásával vetítjük! A belépés ingye-
nes! A film története 1944 decemberében kezdődik, amikor 
szovjet katonák egy dél-dunántúli sváb faluból elhurcolják a 
munkaképes nőket “egy kis munkára”, három hét kukorica-
törésre. Irén (Gera Marina), aki férjét várja haza a frontról, 
abban a tudatban válik el kislányától és szüleitől, hogy 
hamarosan újra találkoznak. Ám a megszállóknak kegyetlen 
tervük van a nőkkel: marhavagonokban egy szovjet 
munkatáborba szállítják őket, ahol embertelen körülmények 
között a helyi szénbányában kell kényszermunkát végez-
niük. Irén itt találkozik egy Rajmund nevű férfival (Csányi 
Sándor), aki megtanítja neki, hogyan lehet a poklot túlélni. 
Kettejük között különleges kapcsolat szövődik.  
Textil intimbetét workshop Rendes Niki ökológussal. 
Bejelentkezéssel! Csináld Magad foglalkozás. Környezet-
barát és egészségre ártalmatlan megoldásokkal ismerke-
dünk és megvarrhatod első mosható betétedet. Átnézzük 
az anyagokat, rétegeket, sablonokat és kézzel 
elkészítheted az első betétedet, mely után már akár 
varrógéppel is magabiztosan állhatsz neki továbbiak 
megvarrásának. Varró tudás nem szükséges! Nincs 
meghatározott részvételi díj. Ajánlott hozzájárulás 3.000,- 
Ft, vagy amennyit rá tudsz szánni. Az alapanyagokat, 
eszközöket én biztosítom. Érdeklődni, jelentkezni: 
06(70)232-4644, vagy a  rendesniki@belsoerdo.org 
elérhetőségeken. 
„Egy évem Argentínában” címmel Ruzsits Dorottya vetített 
képes előadása március 14. szombat 18 óra. "Milyen is 
lehet egy olyan országban lakni, amely több, mint 10000 
km-re van a hazánktól? Elsőre ijesztőnek hangzik ennyire 
távol lenni sok ideig, de egyben egy hatalmas élményt 
kaphatunk, és rengeteg tapasztalatot gyűjthetünk. Képekkel 
vetített előadásom során kiderül, mik a legfontosabbak egy 
argentin ember számára, milyen a gondolkodásmódjuk, 
milyen szokásaik vannak, mennyire különböző a kultúrájuk 
a miénktől és, hogy mi is az az asado és a mate?" Az 
előadás ingyenes! 
Természetjáróink a Gerecse Süttő lombkorona tanösvény 
+ túra útvonalat járják be március 15-én, vasárnap. Autós 

túráról lévén szó jelentkezni kell Polacsek Mónika túraveze-
tőnél a 30/432-5104 telefonon. 
 „Mona Lisa mosolya” című amerikai romantikus vígjáték 
vetítése március 20. péntek 18.30. A vetítést Hegedűs Ro-
berta média szakos pedagógus ajánlásával vetítjük! A belé-
pés ingyenes! Katherine Watson (Julia Roberts) abban a 
hiszemben vállalja el a munkát a leányiskolában, hogy az 
állam legjobb és legtehetségesebb diákjai élni fognak majd 
a lehetőségeikkel. Ám a lányok, köztük a vezéregyéni-
ségek, Nancy Abbey (Marcia Gay Harden), Joan (Julia 
Stliles) és Betty Warren (Kirsten Dunst) számára sokkal 
értékesebb egy eljegyzési gyűrű és a háziasszony szerep, 
mint a tudományos műveltség. Katherine érkezése felboly-
gatja az iskola és a diákok életét, tanítványainak előbb-
utóbb dönteniük kell, merre akarnak tovább menni. 
21. szombat 16 óra: „A NŐI LÉLEK SZÍNEI” Dalok és áriák 
szerelemről, szenvedélyről, végzetről Dunai Éva, a Magyar 
Állami Operaház énekművésze előadásában. Közre-
működik: Fenyves Krisztián (zongora). A belépés ingyenes! 
Március 27. péntek 19 óra: "Azért a kis bolondságért...” - 
magyar népi pajzánságok Fabók Mariann és Keresztes 
Nagy Árpád előadásában (Csak 14 éven felülieknek, de 
leginkább felnőtteknek ajánljuk!) A belépés ingyenes! 
„Pajzán históriánk forrásai a magyar népi szerelmes 
történetek, szerelmi kiokosítók hol szomorú, hol víg 
gyűjtései. Vásári bábjátékunk végigkíséri, hogyan lesz a 
szerelmi tűzkeresztségen éppen csak átesett leánykából, e 
téren sokat tapasztalt, meglett asszony. A virágnyelven 
elbeszélt, legjobb ízű népi humorral fűszerezett történet fő 
témája „Ádámságunk” és „Évaságunk”, az emberi élet 
különböző szakaszaiban. Szeretettel ajánljuk alig-serdült és 
korosabb nézőinknek egyaránt.” 
Március 28-29. hétvége 8.00-15.00: Intimtorna Dr. Skultéti 
Judittal Bővebben: https://intimtorna.hu/hu/trenerek/dr-
skulteti-judit (Az intimtornára bejelentkezés szükséges) 
„Női asztal” egész márciusban. A női ajándékdoboz ötletét 
gondoltuk újra. Van egy asztal, ahova nőknek való kisebb 
dolgok hozhatók és/vagy vihetők el, aminek valaki más örül-
het. Nem kell kidobni, ne is porosodjon otthon feleslegesen! 
„Ajándékozzuk oda valaki másnak!” A tárgyak/eszközök 
ajándék minőségűek legyenek, de nem kell becsomagolni! 
Látható és választható legyen! 
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