
V. Sárkányszelídítő Jazz Napok augusztus 
5. és 7. között.  

Fellépő zenekarok: 
Augusztus 5. péntek: 
19.00: Horváth 'Tojás' Gábor Trió 
21.00: Lantos Zoltán Samsara 
Augusztus 6. szombat: 
10.00: Kokopelli Jazz Matiné Septet  

(gyerekkoncert) 
17.00: Uher-Győrfi Bálint Quartet 
19.00: Harcsa Veronika - Gyémánt Bálint Duó 
21.00: Joe Fritz Quartet 
Augusztus 7. vasárnap: 
10.00: Bolba Éva és a Jazzterlánc Trió  

(gyerekkoncert) 
17.00: Varga Bendegúz Quartet 
19.00: Vintage Dolls 
21.00: MODERN ART ORCHESTRA 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk. 
 
Az V. Sárkányszelídítő Jazz Napok a „TOP-5.3.1-
16-KO1-2017-00006 Közösségépítő programok 
Esztergomban” projekt keretében valósul meg, 
ezért ingyenes! 
 
 
 

KÉRJÜK, HOGY RENDEZVÉNYEINKRE NE 

HOZZÁK MAGUKKAL HÁZI KEDVENCEIKET! 

MÉG AZ UDVARRA SEM! KÖSZÖNJÜK! 

 

Intézményi nyitvatartásunk a nyári hónapokban 

a csoportok működéséhez, valamint rendezvé-

nyeinkhez igazodik!  

Augusztus 27. szombat 17 órától 19.30-ig  
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 regisztráció szükséges: 06(30)962-4922 
 

Ilyen még nem volt az Olvasókörben! Várjuk 
családok, baráti társaságok jelentkezését! Egy nyolc 
részes "Kvíz-Játsz-Ma" sorozatot indítunk! Az első 
fordulót - "Nyergesújfalutól Visegrádig helyismereti 
és földrajzi játék I. rész" – 2022. augusztus 30-án, 
kedden 18 órai kezdettel rendezzük meg. Jöjjön el, 
hozza el szomszédját is! A vetélkedőre 4-6 fős 
csapatok jelentkezését várjuk, de ha egyedül, vagy 
másodmagával jönne az sem kizáró ok. Jelentkezni 
a 06(70)378-5011-es telefonszámon Süttő Péternél, 
vagy a cegesmegoldasok.hu Facebook felületén az 
erre létrehozott eseményen lehetséges. A belépő díj: 
2000,- Ft/fő/alk. Nyolc alkalmas bérlet 12500,-Ft/fő. 
Családi jegy (két felnőtt, két, vagy több gyerek) 5900,-
Ft/alk. Családi nyolc alkalmas bérlet: 40000,-Ft. 
Jöjjenek szeretettel várjuk a játékos kedvű csapatokat! 

 

Szentgyörgymezői 

Olvasókör 
 

2022. augusztusi 

műsorfüzet        

 

 

V. Sárkányszelídítő Jazz Napok 

 

 

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


2022. AUGUSZTUS HAVI PROGRAMOK 
 

5-7. V. Sárkányszelídítő Jazz Napok 

13. szombat: természetjárás  

13. szombat 19 óra: Zeneudvar –  

Szabó Enikő és zenekara 

20. szombat 9.00: „Új kenyér” ünnep  

(Kertbarát Kör szervezése) 

21. vasárnap 18 óra: filmvetítés 

27. szombat 17-19.30: szakrális körtánc  
     (Előzetes regisztráció szükséges!) 

28. vasárnap 19 óra: Zeneudvar –  

Szladik Tibor harmonika estje 

30. kedd 18 óra: "Kvíz-Játsz-Ma" sorozat 

 

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 
 Hétfő 

10.00: Meridiántorna  
15.00: Színjátszó csoport (ősztől folytatódik) 
18.00: Kertbarát Kör 

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

Szerda 
13.00: Jazz-zongora órák (ősztől folytatódik) 
16.00: Szalmafonás, csuhézás (ősztől) 

Csütörtök 
10.00: Szenior Örömtánc  
17.30: Jóga Indrával (ősztől folytatódik) 

Péntek 
18.00: Méhészek (ősztől folytatódik) 

Szombat 
13.00: Vasútmodellező klub (havonta egyszer) 

Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon 
 

 
Rövid, de szép természetjárás augusztus 13-án, 
szombaton Esztergomból a 7,30-kor induló 
busszal. Cél: Kiskovácsi – Holdvilág-árok – 
Pomáz és haza Esztergomba. Táv: kb. 13 km. 
Túravezető: Polacsek Mónika. Érdeklődni: 
06(30)432-5104, polcsi@freemail.hu   
 
Zeneudvar – Augusztus 13-án, szombaton 19 
órakor Szabó Enikő és zenekara. Nagyszerű 
zenészei, hangulatos dalaikkal megszólítják a 
fiatalokat és az idősebbeket is. A dalok  elgondol-
kodtatnak, néha megnevettetnek, néha meghat-
nak, sosem hagyják a hallgatót érzelmek nélkül. A 
dallamokban a magyar népzene, a jazz és a mo-
dernebb zenei műfajok elemei is megtalálhatóak. 
Szabó Enikő ezúttal is muzsikusbarátaival érkezik. 
A program a „TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00006 
Közösségépítő programok Esztergomban” projekt 
keretében valósul meg, ezért ingyenesek! Jó idő 
esetén az Olvasókör udvarán, rossz idő esetén a 
nagyteremben kerül megrendezésre. 
 
Filmes Étlapunk júniustól szeptemberig: 
"Előétel" Június – „Ízek palotája” 
"Főétel" Július – „Julie & Julia” 
"Desszert" Augusztus – „Csokoládé” 
"Bor" Szeptember – „Napsütötte Toscana” 
 

Filmvetítés minden hónap harmadik vasárnapján 
Hegedűs Roberta, média szakos pedagógus 
ajánlásával. Augusztus 21. vasárnap 18 óra 
„Csokoládé” című angol-amerikai romantikus 
vígjáték (121 perc, 2000.) A belépés ingyenes!  
A Csokoládé vidám mese arról, mennyire meg tud  
változtatni bennünket, ha megízleljük az élet 
örömeit. Egy titokzatos csokoládébolt megnyitása  
 

 

valóságos háborút robbant ki a francia kisváros-
ban, ahol az elfojtott vágyak és a félelem szen-
vedélyes csatába kezdenek az érzékek felszaba-
dító és ellenállhatatlan erejével. Lansquenet-ben 
ugyanis úgy tűnik, mintha száz éve semmi sem 
változott volna. Az üdítő fuvallatot Vianne Rocher 
érkezése hozza meg: A lányával céltalanul utazga- 
tó asszony csokoládéboltot nyit a faluban, amely 
édes ínyencségeivel felszabadítja a helybeliek 
(önmaguk előtt is) rejtett vágyait. Vianne-nek 
mágikus képessége van arra, hogy minden 
vásárlója számára kiválassza a személyre szóló 
finomságot, és egyesek csakhamar teljesen át is 
adják magukat érzékeik csábításának. Mások 
viszont, mint Reynaud grófja, a nemesség helyi 
dísze, elszánt ellenségévé válnak. Reynaud meg-
győződéssel vallja, hogy Vianne csokoládé-külön-
legességei erkölcsi romlásba taszítják a várost. 
Szembenállásuk meg is osztja a kisváros lakóit 
azokra, akik a régi rend biztonságát kívánják 
megőrizni, és azokra, akik végre élvezni akarják a 
szabadság újonnan felfedezett érzését. 
 
Zeneudvar – Augusztus 28-án, vasárnap 19 órakor 
Szladik Tibor harmonika estje. Szladik Tibor 
Nyergesújfaluról érkezik. A Szabolcsi Bence 
Zeneiskola harsonatanára. Harmonikán szívesen 
játszik komolyzenétől a csárdásig, polkától a 
keringőig, érintve a francia sanzonokat és a 
délszláv zenét. Műsorában ezekből a műfajokból 
válogat néhány csokorra valót. A program a „TOP-
5.3.1-16-KO1-2017-00006 Közösségépítő progra-
mok Esztergomban” projekt keretében valósul 
meg, ezért ingyenesek! Jó idő esetén az 
Olvasókör udvarán, rossz idő esetén a 
nagyteremben kerül megrendezésre. 
 

http://www.evmk.hu/
mailto:polcsi@freemail.hu

