
Május 7. vasárnap 16 óra: Jazz klub.  
Vendégzenész: Márkus Tibor (Erkel Ferenc-díjas 
magyar dzsesszzenész. Pályája céljául tűzte ki a 
dzsesszkultúra minél szélesebb körű terjesztését 
mind elméleti, mind pedig gyakorlati szinten.  
A Tóth Aladár Zeneiskola, illetve a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola jazz-zongora, 
jazzelmélet és jazztörténet tanára. A Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén 
adjunktusi minőségben módszertant, tanítási 
gyakorlatot és kötelező zongorát tanít. 
Zenekarának (Equinox Jazzquartet) eddig négy 
CD-je jelent meg, melyek saját kompozícióit 
tartalmazzák a magyar jazz élvonalbeli 
művészeinek közreműködésével. 
Komponált még kísérőzenét pódiumműsorokhoz, 
dokumentumfilmhez, valamint kórus- és 
nagyzenekari műveket. Ezek előadásaiban közre 
is működik. 
Szerzői albumaival a zene megbonthatatlan 
egységét kívánja hangsúlyozni a műfajok 
hierarchiája nélkül. A 2000. évben jelent meg 
"Waves of Time " című szerzői lemeze, ennek 
folytatásaként 2007-ben megvalósította 
"Bábszínház" című, 3 zenekarra (jazz, rock, 
klasszikus) írt concerto grossóját. Ezek a művek 
jellegüknél fogva alkalmasak oktatásra, illetve 
ismeretterjesztésre is. 2005-ben szólózongorás 
albuma, a „My Pieces” látott napvilágot.) 
Az est további vendégei:  
Ritmusszekció: Kovács Zoltán (bőgő), Jeszenszky 
György (dobok). Házigazda Vörös László (zongo-
ra), háziasszony Strausz Eszter (fuvola, szaxofon) 
és Vörös Nikolett (ének). 
Előzetes: június 5-ei klubvendég: Balogh Lázár 
(Harsona), és Sélley Szabolcs (Szaxofon). 

 
Minden héten hétfőn 15.00 – 17.00 óra között: 
Könyvtári órák. Kölcsönzési lehetőség: új 
könyvek, szakirodalom, hangos könyvek, filmek 
gyerekeknek is a Városi Könyvtár állományából. 
 

Rajziskola és Szent György Ikonfestő Műhely 
péntekenként 16.00 órától gyerekeknek és 
felnőtteknek. A foglalkozásokat Galántai Zsófia 
festőrestaurátor- művész vezeti. Érdeklődni 
telefonon: a 06(20)8289-257, e-mail-en: 
zsofia@galantai.com  

 
 

Május 8-án, hétfőn 16.30-tól 17.30-ig:  
Erős Gábor,  

Szentgyörgymező városrész  
önkormányzati képviselőjének fogadóórája. 

 
 

NYITVATARTÁSI REND: 

Hétfő   9.00 – 20.00 

Kedd   9.00 – 22.00 

Szerda    9.00 – 20.45 

Csütörtök  9.00 – 22.00 

Péntek   9.00 – 20.00 

Szombat   változó 
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Facebook: Esztergomi Vasútmodellező Klub 
 
 

 
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 
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MÁJUSI PROGRAMOK 
 

 
5. péntek 10.00: Maminti klub 
5. péntek 17.00: kiállítás megnyitó 
7. vasárnap 7.30: természetjárás 
7. vasárnap 16.00: jazz klub 
8. hétfő 16.30: Erős Gábor képviselői fogadóórája 
25. csütörtök 19.00: társasjáték est 
27. szombat 10.00: gyereknap 
28. vasárnap 10.00: gyereknap 

 

 
ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 

 

Hétfő 
 

15.00: Kaméleon Stúdió (színjátszók) 
15.00 – 17.00: Könyvtári órák  
19.00: Kertbarát Kör 

 
Kedd    

 

16.30 Gyermek néptánc  
17.00 Nőklub 
17.30 Borbolya Néptánccsoport  
19.00 Kerekecske Ifjúsági Néptánccsoport 
20.00 Váralja Néptáncegyüttes 
 

Szerda   
 

15.00 Jazz-zongora órák 
15.30 Szalmafonás, csuhézás 

 
Csütörtök 

 

16.30: zeneovi (május. 11. és 25.) 
18.00 jóga Indrával  
20.10 társastánc klub 

Péntek 
 

16.00: Rajziskola és Szent György  
Ikonfestő Műhely 

17.00: Vöröskereszt (május 5.) 
 

Szombat 
 

13.00 vasútmodellező klub (alkalmanként) 
 

 
Maminti Klub: anyáknak és babáknak. Téma: A 
csecsemők mozgásfejlődése és a különböző 
eltérések korai felismerésének, fejlesztésének 
lehetőségei. Előadó: Kierblewskiné Bóta 
Zsuzsanna, gyógytornász. Időpont: május 5. 
péntek, 10 óra. A részvétel ingyenes. Valamint 
Mészáros Attiláné Évi védőnőnek, a Maminti klub 
szakmai szervezőjének 10 éves munkáját 
köszönjük meg. 

 

Május 5-én, pénteken 17 órai kezdettel P. Tóth 

Major Krisztina „Két oldal” c. kiállítását Dr. 

Zsembery Dezső és Polgár József nyitja meg. 

Közreműködik: Lőrinczné Csizmadia Katalin, 

Málnai József és Partos Dorka. A kiállítás május 

végéig látogatható. 
 

Május 7-én, vasárnap 16 órai kezdettel: 
JAZZ KLUB! Belépődíj 1 000.- Ft. 

 

Bakancsos kalandozás: május 7-én, vasárnap 

7.30-kor a budapesti busszal indulnak a 

természetjáróink Piliscsaba – Gomba-szikla – 

Antal árok – Solymár és haza útvonalra.  Kb: 15 

km. Túravezető: Polacsek Mónika.  

 

Minden hónap utolsó csütörtökén, májusban 

25-én 19 órától Társasjáték klub az 

Esztergomi Társasjáték Klubbal. A klub 

nyitott: kezdők és haladók egyaránt találnak 

játékot és játékpartnert. Próbáljátok ki, 

szeretettel várunk minden játszani vágyót! 

Támogatói díj: 200,- Ft. 
 

Május 27-én szombaton és május 28-án 

vasárnap a gyerekeké az Olvasókör: 

gyermeknapot tartunk, amire a felkészülést már 

napokkal előbb elkezdjük. Annyi biztos, ilyen még 

nem volt az Olvasókör falai között! A homo ludens 

kitűnő felnőtt korú képviselői várják sok szeretettel 

az „igazi” gyermekeket, s nem akármivel! A két 

nap slágere a vasútmodellek sokasága lesz. Egy 

nagy terepasztallá változik klubtermünk, 

vasútmodellekkel kapcsolatos kreatív műhellyé 

válik kézműves termünk, s ki tudja, mi vár még e 

két napon a tekepályára és az udvar térköves 

részére! 

Szombaton 10 órakor Bolba Éva és a 

JAZZterlánc koncertje adja meg az alaphangot, s 

aznap semmi nem tereli el a figyelmet a 

vonatokról, sínekről, az elsuhanó szerelvényekről! 

Vasárnap még mindig a vasút lesz a középpont-

ban, de bővülnek a lehetőségek: Horváth Zoltán 

(Játékkunyhó) társasjátékainál fókuszban a vasút!  

Ezt a két napot egy remek bábjátékkal zárjuk. 

Fabók Mariann a Vitéz László és Vas Juliska című 

mesejátékkal köszönti vendégeinket 16 órakor. 

Gyermeknapi programjaink ingyenesek. 


