
 
Április 30-án, pénteken 17 órakor a Föld Napja 
alkalmából „Ökofalvak a nagyvilágban” címmel 
vetítettképes előadás, beszélgetés. „A jelenlegi 
globális - környezeti és társadalmi- kihívások 
egyre több emberben (klíma)szorongást váltanak 
ki, mely gyakran megbénít és arra késztet, hogy 
dugjuk fejünket a homokba. Ennél sokkal 
kellemesebb és aktívabb, valós megoldást 
kínálnak az alulról jövő, közösségi kezdemé-
nyezések, melyekhez mi is csatlakozhatunk, sőt mi 
is kezdeményezhetjük őket lakóhelyünkön. Ilyen 
megoldások nyomába eredünk a Föld körül, 
megismerkedünk inspiráló öko közösségekkel és 
kezdeményezésekkel.  Szeretettel várlak: Rendes 
Niki (környezeti nevelő)” A részvétel ingyenes! 
 
 
 

KÉRJÜK, HOGY RENDEZVÉNYEINKRE NE 

HOZZÁK MAGUKKAL HÁZI KEDVENCEIKET! 

MÉG AZ UDVARRA SEM! KÖSZÖNJÜK! 

 

NYITVATARTÁSI REND: 
 

Hétfő  9 – 12, 13 – 19 
Kedd  9 – 12, 13 – 20.00 
Szerda 9 – 12, 13 – 21.30 
Csütörtök 9 – 12, 13 – 20 
Péntek 9 - 13 
Szombat  9-12 ,   14-18 
 

Nyitvatartásunk változhat, igazodik a 
rendezvényeinkhez! 

 

2022. ÁPRILISI PROGRAMOK 
 

1. péntek 11:11:11: „Egy kacsintásnyi napfény” 
3. vasárnap 6-19 óra között: Országgyűlési  

Képviselők Választása 
8. péntek 17 óra: kamarakiállítás megnyitója 
9. szombat 17 óra: kiállításmegnyitó 
10. vasárnap: természetjárás 
10. vasárnap 18 óra: VVV Jazz klub 
11. hétfő 18 óra: „Költészet Napja” 
22. péntek 18 óra: filmvetítés  
23. szombat 10-17 óra: „Játsszuk ki a sárkányt!” 
30. szombat 17 óra: „Ökofalvak a nagyvilágban” 
 

Egészséges Lélek, Egészséges Élet Alapítvány 
szervezésében: 
1., 8., 29. péntek 10.00: Baba-Mama klub 
6. szerda 17.30: „Életünk krízisei – A krízis, mint 

lehetőség” című előadás 
 
 

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 

 Hétfő 
10.00: Meridiántorna  
18.00: Kertbarát Kör 

Kedd 
15.00: Szövés (van még szabad szövőkeretünk) 
17.00: Nőklub 

Szerda 
10.00: Karbantartó női torna 
13.00: Jazz-zongora órák 
16.00: Szalmafonás, csuhézás 
19.30: Esztergom Néptáncegyüttes próbája 

Csütörtök 
10.00: Szenior Örömtánc 
17.30: Jóga Indrával  

Szombat 
13.00: Vasútmodellező klub (havonta egyszer) 

Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon 

 

Szentgyörgymezői 

Olvasókör 
 

2022. áprilisi 

műsorfüzet        

 

 

A Spät József kiállításából 

 

 

 

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 
 

http://www.evmk.hu/
mailto:sz.olvasokor@gmail.com
http://www.olvasokor.uw.hu/


Bolondok Apja „Egy kacsintásnyi napfény” című 
megállításának kinyitója. Program kezdete: 2022. 
április 1. péntek, 11 óra 11 perc 11 másodperc. 
Program vége: 2022. április 1. péntek, 11 óra 11 
perc 11 másodperc. Helyszín: Szentgyörgymezői 
Körolvasó választásra lezárt nagyterme (helyett az 
udvar). A megállítást kinyitja: az Ízlelés Öröme (ha 
addigra visszajön). Zenei közreműködők: a Hang 
Hullámhosszán Hajózók. A megállítás csak 
csukott szemmel látható a program végéig, de arc 
használata kötelező! Belépés: dorombolással 
egybekötött (a Tigris évére való tekintettel, de 
macskát tilos behozni!) 
 

Április 8-án, pénteken 17 órakor az Olvasókörben 
Berekmériné Ilona kamarakiállításának meg-
nyitója. A kiállítást Kalocsai Lászlóné nyitja meg. 
Közreműködők: Grósz Borbála (hegedű) és 
Maradi Adrienn (hegedű). A kiállítás – a terem 
vegyes használata miatt – előzetes egyeztetéssel, 
vagy szombaton 9-12 és 14-18 óra között április 
végéig látogatható az Olvasókörben. A részvétel 
ingyenes! 
     
Április 9-én, szombaton 17 órakor Spät József 
Esztergom, Szentgyörgymezőről elszármazott 
képzőművész kiállításának megnyitója az 
Olvasókörben. A kiállítást Bánhidy László 
művésztanár nyitja meg. Közreműködik a VVV 
jazztrió. A kiállítás – a terem vegyes használata 
miatt – előzetes egyeztetéssel, vagy szombaton 9-
12 és 14-18 óra között április végéig látogatható az 
Olvasókörben. A részvétel ingyenes! 
 

Természetjárás: Április 10-én, vasárnap  a 6.45-
ös epöli busszal indulnak Esztergomból. Útvonal: 
epöli sziklák, Őr-hegy, Bajna, majd megláto-

gatják  a Sándor-Metternich-kastélyt és utaznak 
haza. Túravezető: Polacsek Mónika. Érdeklődni: 
06(30)432-5104, polcsi@freemail.hu 
 

Április 10-én, vasárnap 18 órakor VVV Jazz klub. 
Vendégek: Kovács Linda (ének), Bögöthy Ádám 
Viktor (bőgő), Serei Dániel (dob). 

Házigazda: Vörös László (zongora),  
Háziasszonyok: Vörösné Strausz Eszter (fuvola, 
szoprán szaxofon) és Vörös Niki (ének) 
Belépődíj: 1.500,-Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes. 
 

Április 11-én, hétfőn 18 órakor Költészet Napja. 
Az ünnepet a Németh Judit & Parragi György Duó 
köszönti megzenésített versekkel. Közreműködik: 
Vereckei Attila (elektroakusztikus basszusgitár, 
vokál) és Müller Mátyás (versmondó). A részvétel 
ingyenes! 
 

Április 22-én, pénteken 18 órakor David 
Attenborough „Egy élet a bolygónkon” című 
angol életrajzi film, (dokumentumfilm, 83 perc, 
2020.) vetítése. Az Emmy-díjas narrátor, David 
Attenborough visszatekint és előremutat. A 
legendás műsorvezető elmeséli életének és a Föld 
evolúciójának a történetét, miközben gyászolja az 
elveszett vadont, és elmondja, hogyan képzeli el a 
jövőt. „David Attenborough vagyok, 93 éves. 
Igazán különleges életem volt. És ezt csak 
mostanában kezdtem megbecsülni. Az élővilág 
egy egyedülálló, látványos csoda. Ám az emberek 
életvitelének köszönhetően… hanyatlásnak indult. 
Az emberek túlszaporodtak a bolygón. A 
vadállatokból haszonállatokat csinálunk. Ez a film 
a tanúvallomásom és a jövőről alkotott képem. 
Arról szól, miként követtük el a legnagyobb hibát. 
És hogy még helyrehozhatjuk, ha időben 

cselekszünk. A bolygónk a pusztulás felé tart. Meg 
kell tanulnunk együttműködni a természettel, nem 
pedig keresztbe tenni neki. És én elmondom, 
hogyan.” A vetítés ingyenes! 
 

„Játsszuk ki a sárkányt” április 23-án, szom-
baton 10-17 óra között játékos családi nap a 
Játékkunyhóval. Most a családi társasjátéko-
zással nemes ügyet támogathatsz! Társasjátékos 
programunkkal csatlakozunk az InDaHouse 
Hungary Egyesület országos adománygyűjtésé-
hez, a TÁRSASMARATON programhoz, melyben 
borsodi falvakban élő gyermekek játékos 
fejlesztéséhez gyűjtünk támogatást rendezvé-
nyünkön. További infó a Játékkunyhó FB oldalán. 
Egészséges Lélek, Egészséges Élet Alapítvány 
programjai: 
9:30-11:00 Baba-mama klub: Kerekítő Mondókás 
Móka. 4 hónapos kortól 3 éves korig várjuk a gye-
rekeket és szüleiket.  
11:00-12:30 Baba-mama klub: Kerekítő Manó tor-
na 1-5 éves gyerekeknek és szüleiknek. A 
foglalkozásokat Renner Andrea óvónő, gyógy-
pedagógus, Kerekítő foglalkozásvezető tartja.   
12:30-14:00 Baba-mama klub: Elsősegélynyúj-
tás csecsemők és kisgyermekek részére Egresy- 
-Gaál Tamara mentőtiszt iránymutatásával.  
14:00-15:30 Családi mesekör: OTTHON: Mese - A 
három pixi meg a róka, otthon mint tér, otthon, mint 
érzés, otthon, otthon és világ, alkotás: "házépítés", 
mi van a házadban, mitől lesz otthon az otthon. 
15:30-17:00 Családi mesekör - EGYÜTT: Mese- A 
lépegető óriásfa, a család mint megtartó erő, a 
biztonság helye, a kapcsolódásban rejlő erő és 
biztonság, alkotás: varázsfa rajzolása. 
A családi mesekör foglalkozásokat Kreil Melinda 
meseterapeuta, testtudat-terapeuta, coach tartja. 

mailto:polcsi@freemail.hu

