Június 12-én, vasárnap 19 órakor VVV Jazz Klub.
Vendégek: Fritz József (klarinét), magyar
jazzklarinétművész. Az általa vezetett Fritz Jazz Band
az 50-60 évvel ezelőtti standard darabok feldolgozásaival vált ismertté. A világ harminc legjobb jazzklarinétosa
között tartják számon. Zenészcsaládból származik, így
ő maga is korán a zene világába csöppent. Hétévesen
kezdett hegedülni, bár ehhez szemernyi tehetsége sem
volt. Tizenkét évesen talált rá valódi hangszerére, a klarinétra, emellett játszik fuvolán, szaxofonon. Klarinétos
pályafutása során id. Herrer Pál és Balogh József
tanítványa volt, majd a Benczúr utcai jazziskolában Pap
József volt a tanára. Rengeteg formációban játszott ill.
játszik: Pannon Jazz Group, Pannon Jazz Stars, Bohém
Ragtime Band, Freemen Jazz Band, Fritz-Gáspár Duo,
Fritz-Marosi Quartet, Fritz-Marosi-Molnár Trio, stb., de
legfontosabb zenekara a saját maga által vezetett Fritz
Jazz Band, más néven Joe Fritz Band, Joe Fritz Trio.
1996-ban egy párizsi nemzetközi klarinétversenyen
több nemzetközi hírű jazzklarinétossal került kapcsolatba (Buddy DeFranco, Paquito D'Rivera, Eddie Daniels),
és ettől kezdve már folyamatos kapcsolatot ápolt a
szakma legnagyobbjaival. 1997-ben Joe Fritz – hiába
hívták – nem ment ki Amerikába továbbtanulni, mert az
évi 14 ezer dolláros tandíjat nem tudta volna kifizetni.
1998-ban Mazura Jánossal Olaszországban a Gardatónál utcazenész fesztivált (pontosabban megosztott
első díjat) nyert. A díj egy tuba volt. A magyar zenei
piacon egyedülálló módon a jazzklarinétozás legnagyobb alakjainak tiszteletére zenekarával lemezsorozatot készített. (Forrás: https://hu.wikipedia.org )

Valamint Oláh Zoltán (bőgő), és Cseh Balázs
(dob), akik nem először zenélnek a klubban.

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.

2022. JÚNIUS HAVI PROGRAMOK
4. szombat 19 óra: Zeneudvar – Kövi Szabolcs
7. kedd 18 óra: „Világutazunk” – előadással
egybekötött kiállítás megnyitó
12. vasárnap 19 óra: VVV Jazz klub
17. péntek 19.00: Manaslu expedíció
18. szombat 18 óra: Zeneudvar – AZNAP Projekt
19. vasárnap 18 óra: filmvetítés
25. szombat : természetjárás
26. vasárnap 16-18.30: szakrális körtánc
Egészséges Lélek, Egészséges Élet Alapítvány
szervezésében:
1. szerda 17.00: „Kamaszok az éjszakában –
Alkohol, drogok és más függőségek” című előadás
10., 17., 24. péntek 10 óra: Baba-Mama klub

Szentgyörgymezői
Olvasókör
2022. júniusi
műsorfüzet

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK
Hétfő: 10.00: Meridiántorna
18.00: Kertbarát Kör
Kedd: 15.00: Szövés (van még szabad
szövőkeretünk)
17.00: Nőklub
Szerda: 13.00: Jazz-zongora órák
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
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!
KÉRJÜK, HOGY RENDEZVÉNYEINKRE NE HOZZÁK
MAGUKKAL HÁZI KEDVENCEIKET!
MÉG AZ UDVARRA SEM! KÖSZÖNJÜK!

„VULKÁNKITÖRÉSEK TESTKÖZELBŐL”
című kiállításból

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

„Zeneudvar 2022.” nyitó koncertje június 4-én,
szombaton 19 órakor Kövi Szabolcs „Pánsíp és
okarina” címmel veszi kezdetét. „Kövi Szabolcs zenész, zeneszerző, spirituális világzenét játszik.
Tanult hangszere a fuvola, de emellett számtalan
más fúvóshangszert is megszólaltat, pánsípokat,
okarinákat, egzotikus furulyákat. Egy átlagos
koncertjén 10-15 féle hangszert szerepeltet. Ezen
az előadáson a főszerepet a pánsíp és az okarina
játssza, kellemes, egzotikus és klasszikus
harmóniákkal varázsolja el a feltöltődésre vágyó
közönséget. Lélekben egy kicsit közelebb
kerülhetnek távoli tájakhoz, szinte érezhetik
a végtelen mezők, nagy hegyek friss levegőjének
illatát...” Belépő: 1.000,- Ft/ 1 alkalom, vagy
„Zeneudvar 2022.” sorozat bérlete: 4.000,- Ft/ 8
alkalom. Jó idő esetén az Olvasókör udvarán, rossz
idő esetén a nagyteremben kerül megrendezésre.
„TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00006 Közösségépítő programok Esztergomban” projekt keretében valósul meg.

RENDKÍVÜLI BEMUTATÓ!!! Június 7-én, kedden 18
órai kezdettel a Benedek Endre Barlangkutató és
Természetvédelmi Egyesület (BEBTE) „VULKÁNKITÖRÉSEK
TESTKÖZELBŐL.
Túra
DélOlaszország tűzhányóin” című, vetített képes
előadása az Olvasókörben. Előadó: Lieber Tamás.
Egyben a túra résztvevői közös fotókiállításának
megnyitója. A túra résztvevői és kiállítók: Bartal
János, Czanek Balázs, Dankó Barnabás, Dankó
Kristóf, Érdi-Krausz Erika, dr. Kutas Gyula, Lenkei
Péter. A részvétel ingyenes! A kiállítás – a terem
vegyes használata miatt – előzetes egyeztetéssel,
vagy szombaton 9-12 és 14-18 óra között június 27ig látogatható.

Június 17-én, pénteken 19 órakor Világutazunk
Female Yetivel: „Manaslu expedíció”. „Érdekel,
hogyan is működnek a 8000-es expedíciók? 2021.

szeptember 28-án álltam a világ 8. legmagasabb
csúcsán, a 8163 m magas Manaslun a nepáli
Himalájában (amit véletlenül kétszer is megmásztam). Mindössze 5 hónapom volt a felkészülésre,
ami nagyrészt egy panel lépcsőházában történt.
Az expedíció legérdekesebb aspektusait szedtem
össze: pl. alaptábori életről, halálról, halottról,
félelemről, oxigénhiányos környezet testi hatásairól, kifogyott oxigénről, csúcsról és sorban
állásról, elkövetett hibákról és persze - ami mindig
érdekes téma nálam - a WC-zés. Egy mindenki
számára élvezhető, kevésbé tudományos szempontból megközelített előadás." A vetített képes
előadás ingyenes!
Zeneudvar – AZNAP Projekt koncertje június 18-án,
szombaton 18 órai kezdettel. „Dunakanyari néprajztransz keleties vonásokkal, egy kis emszivel és egy
csipetnyi jazzmatekkal fűszerezve.” – írják zenéjükről.
A zenekar tagjai: Bakai Márton (hegedű), Magyarkúti
Magulya Balázs (nagybőgő), Németh Bali Kristóf
(dob), Németh Zsófa Nóra (fuvola, furulya), Orbán
Szilárd (citera, trombita), Őri Kiss Botond (zongora),
Őri Kiss Pistu (kongák), Stanislaw Lazarus (doromb,
mc). Belépő: 1.000,- Ft/ 1 alkalom, vagy „Zeneudvar
2022.” sorozat bérlete: 4.000,- Ft/ 8 alkalom. Jó idő
esetén az Olvasókör udvarán, rossz idő esetén a
nagyteremben kerül megrendezésre. „TOP-5.3.1-16KO1-2017-00006
Közösségépítő
programok
Esztergomban” projekt alapján.
Filmvetítés Hegedűs Roberta, média szakos
pedagógus ajánlásával. Június 19. vasárnap 18 óra:
„A séf” című amerikai vígjáték (114 perc, 2014.). A
belépés ingyenes! Történet: „Carl Casper (Jon
Favreau) egy híres séf, aki mindent tud az ételről, de
egyre kevesebbet a fiáról és az életről. A twitterről
pedig azt sem tudja, hogy eszik-e vagy isszák.
Döbbenten veszi tudomásul, hogy ezrek olvasták a

sületlenségeket, amit egy komisz ételkritikus pikírt
kritikájára válaszolt. Mikor munkanélküli lesz, volt neje
(Sofía Vergara) unszolására elhatározza, elfogadja
a nagyképű volt pasijának (Robert Downey Jr.) a
segítségét és megvalósítja egy régi álmát: nekivág
Amerikának egy büfékocsival. Az útra elkíséri a kisfia
és hűséges séf barátja (John Leguizamo), hogy
együtt segítsenek Caspernek rájönni miért is érdemes
élni. Természetesen a kubai szendvicscsodákon
kívül.”
Természetjárás: június 25-èn, szombaton irány a
Börzsöny telekocsikkal! Erre jelentkezni kell!
Találkozó Kismaroson, a 8.45-kor induló erdei
kisvonatnál: Királyrét – Nagy-hideg-hegyi turistaház,
majd vissza és megnèzik az új kilátót is. Túravezető:
Polacsek Mónika polcsi@freemail.hu Érdeklődni:
06(30)432-5104.
Június 26-án, vasárnap 16 órakor szakrális körtánc
Kovács Anikó mozgás- és irodalomterapeuta vezetésével. „A tánc eredetét tekintve rituális történés, az élet
modellezése. Az emberi élet rituális ábrázolása.
Könnyedség, öröm, felszabadítás, gyógyulás, és
ragyogó énünk kifejezése, életünk kiteljesítése. A
Körtánc hagyomány egyik lényegi eleme maga a kör
forma, az összetartozás, az egység, a teljesség tere.
Megtaláljuk a lépéseinket magunkban és az egészben.
Merítünk a táncokban, zenékben és dalokban (népi és
modern) rejlő Bölcsességekből, a belső rendünkbe
visszavezető erejéből. A kör közepén a lényeg, az
esszencia, és ekörül zajlik a mozgás. Az Életünk állandó
tánc a Közép körül, a láthatatlan Egy körül. A
Középpontból élünk, a Nyugvóponthoz térünk vissza
újra és újra. A kör emlékeztet erre az eredetre. A Világ
törvénye a mozgás/változás, a Közép törvénye a
nyugalom. A test elkezd emlékezni, sejtszintű
emlékezés. Ez egy gyönyörű, emberformáló folyamat.
Nőknek és férfiaknak, 18-99 éves korig egyaránt.”
Előzetes bejelentkezés szükséges!Tel:06(30)962-4922

