
Június 5. hétfő 18 óra: Jazz klub.  
Vendégzenészek: Balogh Lázár (harsona). 
Gyerekkorában kezdett harsonázni, azonban a 
szakmai érettségi megszerzése után más 
utakat keresett. 2003-ban karmester, 2008-
ban orgonaművész-tanári diplomát szerzett a 
Zeneakadémián. Budapesten, a rákoskeresz-
túri Bartók Béla Művészeti Iskola tanári 
szimfonikus zenekarának alapító művészeti 
vezetője, valamint a RÁZENE Városi 
Fúvószenekar karmestere, jelenleg az iskola 
igazgatóhelyetteseként dolgozik. Orgonista-
ként Budapest és más városok templomaiban 
ad rendszeresen koncerteket szólistaként és 
kórusok kísérőjeként egyaránt. 
Az Erkel Ferenc Jazz-zeneművészeti Szak-
közép-iskola tanáraként ismerkedett meg a 
magyar jazz-élet legkiemelkedőbb tanár-
egyéniségeivel, és kezdett foglalkozni a műfaj-
jal. Itt ismerkedett meg Vörös Lászlóval is, 
akinek együtteseivel mindig szívesen ragadja 
meg a lehetőséget a közös zenélésre. 
Sélley Szabolcs (szaxofon). Zenei tanulmá-
nyait 6 éves korában kezdte klarinéton, amely-
ről pár év után alt szaxofonra váltott és Koll-
mann Gábor tanítványaként igyekezett minél 
több zenei ismeretet elsajátítani, de sokat 
köszönhet Gyárfás István és Elek István 
kurzusainak is. 2007-ben a III. Országos 
Szaxofonverseny jazz kategóriájá-nak győz-
tese volt korcsoportjában. Az elmúlt években 
számos zenei formációban megfordult a big 
bandektől a filmzenei produkcióig. 2015-ben 
megalapította saját formációját Blank Canvas 

Group néven, mely mellett jelenleg a JUNK 
zenekar tagja.  
Az est további vendégei:  
Ritmusszekció: Csuhaj-Barna Tibor (bőgő), 
Jeszenszky György (dobok). Házigazda Vörös 
László (zongora), háziasszony Strausz Eszter 
(fuvola, szaxofon) és Vörös Nikolett (ének). 
Előzetes: július 5-ei klubvendég: Hunyadi 
László (ének, szaxofon), Takács Donát 
(basszusgitár) és Jeszenszky György (dobok). 
 

 
 

Június 12-én, 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 

 

 
 

 
Szentgyörgymezői 

Olvasókör 
 

2017. júniusi 
műsorfüzet 

 

 
 

Molnár Adrienn rajza, Facebook: ennkataska 
 
 

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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JÚNIUSI PROGRAMOK 
 

2. péntek 10.00: Maminti klub 
3. szombat 8.00: természetjárás 
5. hétfő 18.00: jazz klub 
12. hétfő 16.30: Erős Gábor képviselői  

  fogadóórája 
18. vasárnap 9.00: kenutúra 
24. szombat 9.00: Scrapbook klub 
26-30. között: rajztábor (zártkörű) 
29. csütörtök 19.00: társasjáték est 

 

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 
 

Hétfő 
 

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

 

Kedd    
 

10.00: anyujóga (babával vagy egyedül) 
16.30 Gyermek néptánc (jún. 13-ig) 
17.00 Nőklub 
17.30 Borbolya Néptánccsoport (jún. 13-ig) 
19.00 Váralja utánpótlás 
20.00 Váralja Néptáncegyüttes 

 

Szerda   
 

15.00 Jazz-zongora órák 
15.30 Szalmafonás, csuhézás 
18.00: mozgásszervi jóga 

 

Csütörtök 
 

16.30: zeneovi (június. 8. és 22.) 
18.00 jóga Indrával  
20.10 társastánc klub 

Péntek 
 

16.00: Rajziskola és Szent György  
Ikonfestő Műhely 

17.00: Vöröskereszt (június 2.) 
 

Szombat 
 

13.00 vasútmodellező klub (alkalmanként) 
 

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. 
 

Maminti Klub: anyáknak és babáknak. Bemutat-
kozik az Arec-Sótanya. A porlasztásos só-terápia 
segít az allergiában, kruppban, asztmában, vala-
mint a pikkelysömörös és ekcémás betegeken. 
Egy rövid ismertető után az aktuálisan felmerülő 
témában beszélgetünk. Időpont: június 2. péntek, 
10 óra. A részvétel ingyenes. A szakmai vezetést 
Huberné Erdélyi Mária védőnő vette át Mészáros 
Attiláné védőnőtől.  

 

P. Tóth Major Krisztina „Két oldal” c. kiállítása 

június végéig látogatható. 
 

Június 5-én, hétfőn 18 órai kezdettel: JAZZ 
KLUB! Belépődíj 1 000.- Ft. 

 

Bakancsos kalandozás: június 3-án, szombaton. 
Irány: Dorog – Gete – Tokod. Szalonnát hozzatok: 
jó idő esetén sütögetés a Getén. 
Indulás az esztergomi buszvégállomásról a 8 órás 
busszal. Túravezető: Polacsek Mónika.  
 

Mozgásszervi jóga anyáknak babával, kisgyer-
mekkel vagy egyedül keddenként 10-től 11-ig. 
Mozgásszervi jóga hölgyeknek és uraknak 
szerdánként 18-tól 19-ig. Az órákon gyógytornász 
szemléletű jógagyakorlás lesz, kiegészítve Pilates 
gyakorlatokkal és gerinctornával.  
Megfelelő terem biztosítása érdekében beje-
lentkezés szükséges!  
Elérhetőség: (20) 545 4275 vagy e-mail-en: 
juli.szilagyi@gmail.com 
 

Június 18-án Ipolytölgyes-Zebegény 
kenutúra. Ára: 2.400.- Ft/fő. FIGYELEM! Ez a 
túra csak kenukkal (a nagy hajó nélkül!) történik 
és nem „nyugdíjas”, inkább sportos. Jelentkezés 
írásban a Szentgyörgymezői Olvasókör címén: 
sz.olvasokor@gmail.com.! Telefonon, facebookon 
NEM fogadunk jelentkezést! Jelentkezés elfoga-
dása: csak befizetést követően! Találkozás az 
ipolytölgyesi templomnál 9 órakor. Utazás: 
egyénileg. 
 

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. 

„Igyekezünk minden játéktípusból a jobbakat, nép-

szerűeket beszerezni. Táblás, kártyás, családi, 

készségfejlesztő, összetett, kooperatív, könny-

kicsordulós vidámság – minden fellelhető nálunk. 

Célunk a felnőtt korosztályt kimozdítani otthonról, 

értelmes közösségi kikapcsolódást biztosítva. 

Rendkívül jó közösségi, baráti légkör alakult ki! 

Próbáljátok ki, szeretettel várunk minden játszani 

vágyót! Támogatói díjunk 200,- Ft” 
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