
2019. április 14. vasárnap 18 óra: VVV Jazz klub. 
Vendégzenészek:  
Csurkulya József (cimbalom) Édesapja a magyarpé-
terlakai id. Csurkulya József, aki máig az egyik leghíre-
sebb cimbalmosnak számít Erdélyben. 2006-tól a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamaraművész és 
cimbalomtanári szakán tanult, ahol 2010-ben diplomá-
zott. Hangszerészképző Iskolát is végzett cimbalomké-
szítő tagozaton. Közben 1999-től állandó tagja lett a 
magyar, balkáni és közel-keleti népzenéből táplálkozó 
Besh o droM együttesnek. Repertoárjában a klasszi-
kus- és népzene (magyar és román egyaránt), vala-
mint a jazz egyaránt megtalálható, de szívesen kalan-
dozik a különböző modern elektronikus zenei irányza-
tok között is. Ifj Csurkulya József zenéjére hatást gya-
korolt többek között Stan Getz, Oscar Peterson, Step-
hane Grappelli, Michel Camilo, Pat Metheny, Chick 
Corea, John Scofield és Dave Weckl.  
 

Csuhaj-Barna Tibor (bőgő). A Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem jazzbőgő szakát elvégezve számos 
élvonalbeli zenekar basszistája (Brass Age, Binder 
Trió, Regős Quartet, Lakatos Ágnes Band). Tagja a 
Vasmalom folkzenekarnak is, mely népszerű szereplő-
je a külföldi népzenei fesztiváloknak. Jelenleg East 
Side Jazz Company és az Equinox quartet bőgőse. 
 

Jeszenszky György (jazzdob). Előbb Afrikából kapott 
egy djembén kezdett játszani, majd kubai congadobo-
kat vásárolt magának. "Tizenéves koromban, az általá-
nos iskola hetedik, nyolcadik osztályában már elég so-
kat doboltam otthon. Az akkori divatos zenéket, a Deep 
Purple, Jimi Hendrix, Santana szerzeményeit hallgat-
tam" - mesélte egy interjúban korai zenei ízléséről. A 
Jazztanszakon Kovács Gyula és Nesztor Iván volt a 
tanára. Sokat köszönhet többek között Binder Károly-
nak, Dandó Péternek, Gadó Gábornak, Regős István-
nak, Süle Lászlónak és Baló Istvánnak. Utóbbi hívta 
meg a fiatal muzsikust egy dobegyüttesbe játszani. 
Játszott vagy játszik többek között az East Side Jazz 

Companyben, a Regős István Quartetben, a Trio 
Acousticban, az Equinoxban, a Grencsó Kollektívában 
és a Tóth Viktor Tercettben, illetve a Pocsai Kriszta 
Quintetben és Lakatos Ágnes triójában. A külföldi 
sztárok közül kísérte többek között Bosko Petrovičot, 
Eldad Tarmut és Peter Curtist. Rendszeres fellépései 
mellett aktívan tanít több zeneiskolában. 
 

Házigazda: Vörös László (zongora). 
Háziasszonyok: Vörösné Strausz Eszter (fuvola, 
szaxofon) és Vörös Niki (ének). Belépődíj: 1 500.- 
Ft/fő. 14 éves kor alatt: ingyenes. 
 

Beharangozó: a 2019. május 5-én, vasárnap 18 óra-
kor a soron következő VVV Jazz klub vendégzenészei: 
Komjáti Áron (gitár), Soós Márton (bőgő), Cseh Balázs 
(dob). 

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 
  

Hétfő 
10.00: Meridiántorna  
11.00:    (ÚJ!) 
15.00: Színjátszók 
19.00: Kertbarát Kör 

Kedd 
15.00: Szövés (Bejelentkezés szükséges!) 
17.00: Nőklub 
18.00: Borbolya Néptánccsoport (gyerekeknek) 
19.30: Váralja Néptáncegyüttes (felnőtteknek) 

Szerda 
10.00: Baba-mama jóga (Bejelentkezés: 06/20/422-7035) 
13.00: Jazz-zongora órák 
15.30: Szalmafonás, csuhézás 
17.00: Kismama jóga (Bejelentkezés: 06/20/422-7035) 
19.00: Hatha jóga (Bejelentkezés: 06/20/422-7035) 

Csütörtök 
10.00: Szenior Örömtánc (ÚJ!) 
16.00: Rajziskola és művészeti műhely  
18.15: Jóga Indrával  

Szombat 
13.00: Vasútmodellező klub (havonta egyszer) 
           Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon 

Szentgyörgymezői 
Olvasókör 

 

2019. áprilisi  
műsorfüzet 

 

 
 

2500 Esztergom, Andrássy u. 23. 
telefon: 33/413-464 

mobil: 30/355-4243, 30 /355-3150 
e-mail: sz.olvasokor@gmail.com 

honlap: www.olvasokor.uw.hu 

 
NYITVATARTÁSI REND: 

     Hétfő  9.30 – 20.00 

     Kedd  9.30 – 21.30 

     Szerda   9.30 – 20.30 

     Csütörtök  9.30 – 20.30 

     Péntek  9.30 – 18.00 

     Szombat   változó 

 KÉRJÜK, HOGY RENDEZVÉNYEINKRE NE 
HOZZÁK MAGUKKAL HÁZI KEDVENCEIKET! MÉG 

AZ UDVARRA SEM! KÖSZÖNJÜK! 

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


2019. ÁPRILISI PROGRAMOK 
 

5. péntek 10.00: Maminti klub 

5. péntek 17.00: Vincze László - kiállításmegnyitó 

6. szombat 10.00: virágkötés (Bejelentkezéses!) 

11. csütörtök 16.00: beszélgető kör  

12. péntek 18 óra: filmvetítés - A Föld 

14. vasárnap 18.00: VVV Jazz Klub 

25. csütörtök 19.00: társasjáték a Játékkunyhóval 

26. péntek 17.00: Lovász Irén Dalolóköre 

26. péntek 18.00: Föld Napja: Zöld Életmód 

27. szombat 9.00: természetjárás 

27. szombat 10-18 óra: Szent György Nap 
 

Maminti Klub: anyáknak és babáknak. Téma: 
Ismerkedjünk a kisgyermekkornak megfelelő köny-
vekkel, játékokkal, zenei anyagokkal. A klub vendége 
az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány. A 
beszélgetést Szentgyörgymező védőnője, Nagy Adél 
vezeti. Időpont: április 5. péntek, 10 óra. A részvétel 
ingyenes.  
 

Április 5-én, pénteken 17 órai kezdettel „Vincze László 
85” kiállításmegnyitó. A Művészt köszönti: Bánhidy 
László, Esztergom Város alpolgármestere, az E.M.C. 
elnöke. Megnyitja: dr. Meskó Bánk irodalomtörténész. 
Közreműködik: Vincze Zsuzsanna – hegedűművésznő. 
A kiállítás – a terem vegyes használata miatt előzetes 
egyeztetéssel, illetve pénteken és szombaton 9-12 és 
14-18 óra között – 2019. április 27-ig látható az 
Olvasókörben. A részvétel ingyenes! 
 

Húsvéti virágkötés Időpont: április 6. szombat 10 óra 
A gyerekeket külön foglalkozás várja, amíg a nagyok 
ügyeskednek. Kérjük, hogy részvételi szándékát feltét-
lenül jelezze a Trixi’s Decor facebook oldalán, ahol to-
vábbi részleteket is találhat az eseményről vagy 
 a 06(70)430-6673-as telefonon! 
 

Április 11-én, csütörtökön 16 órakor beszélgető kör a 

Nap-Út Alapítvány szervezésében. Téma: április 

bolondja. EFOP-1.3.5-16-2016-00024 „KÖZ-PONT” 

Esztergomi közösségek fejlesztése. Érdeklődés: 

info@naputalapitvany.hu 06(70) 3842-451.  

 

Április 26-án, pénteken 17 órakor indul a Hang - lélek - 

hagyomány: Lovász Irén Dalolóköre. "Lovász Irén 

népdalénekes, néprajzkutató, egyetemi docens több, 

mint tíz éve foglalkozik a dalolás terapikus lehetőségei-

vel. Ezt tükrözi nagy sikerű Gyógyító hangok c. lemez 

sorozata, hazai és nemzetközi kutatásai, zeneterápiás 

egyetemi előadásai, valamint tíz éve működő dalolókö-

re. Az évek során kikísérletezte, kidolgozta és folyama-

tosan alkalmazza saját hangterápiás elméletét és mód-

szerét, mely a magyar néphagyományban gyökerezik, 

de más archaikus kultúrák tudására, éneklési gyakorla-

tára, valamint nemzetközi kutatásokra és saját tapasz-

talataira épül. Most az esztergomi közönségnek is le-

hetősége van a rendszeres közös dalolás jótékony 

hatásainak megtapasztalására: Az éneklés testi-lelki 

öröméért, egészségünk és harmóniánk fenntartásáért, 

az ősök hagyatékának megismeréséért, hagyomá-

nyainkban és önmagunkban rejlő értékek és erők felfe-

dezéséért rendszeresen összegyűlhetünk közösen da-

lolni!". Havi egyszeri alkalommal! Részvételi díj alkal-

manként 1.000,- Ft/fő. 
 

Föld Napja alkalmából: „A Föld” című német-angol-
amerikai természetfilm (90 perc, 2007.) vetítése. „Ez 
a lélegzetelállítóan gyönyörű természetfilm egy felejt-
hetetlen utazásra viszi a nézőt, az Északi-sarktól indul-
va a Déli-sark felé, követve a Nap útját és az évszakok 
változásait. A film főszereplői olyan csodálatos teremt-
mények, akiknek a mindennapjain keresztül bepillan-
tást nyerhetünk bolygónk varázslatos, de sokszor ke-
gyetlen világába. Lenyűgöző képeket láthatunk egy téli 
álmából ébredő jegesmedve családról; elefántokról, 

akik a sivatagon átkelve, számtalan veszéllyel szembe-
nézve igyekeznek, hogy elérjék az Okavango folyót; és 
bálnákról, aki bejárják az óceánokat, hogy élelemhez 
jussanak. A film egyszerre ünnepli a földi élet szépsé-
gét, és figyelmeztet az ember felelősségére, annak 
megőrzése érdekében.” A belépés ingyenes! 
 

Föld Napja alkalmából: Zöld Életmód Rendes Nikivel 
április 26-án, pénteken 18 órakor. Vetítéssel egy-
bekötött előadás és beszélgetés, bevált gyakorlatok 
Tavaszi Zöldüléshez. Hogyan lehet műanyag nélkül 
élni? Hogyan csökkenthetjük öko-lábnyomunkat apró 
és egyszerű trükkökkel? Hogyan hatnak fogyasztási 
szokásaink a környezetünkre és az egész Földre? Mi 
az az erdőfürdő? Egyszerű, pénztárca- és környe-
zetbarát, egészséges bevált szokások megosztása, 
beszélgetés. Rendes Niki: www.belsoerdo.org (öko-
lógus, környezeti nevelő, Afrika kutató, nemzetközi 
rálátása van környezetvédelmi folyamatokra, „Nulla 
hulladék” életmód gyakorlója, közösségi kertész.) A 
belépés ingyenes! 
 

Szent György Nap 2019. április 27. szombat  
10.00: IV. Kondár Béla emlék sakkverseny gyerekek-
nek 
14.30-16.30: Mini Lovagi Torna - kis lovagokat és 
hercegnőket vár az Esztergomi Otthon Segítünk Ala-
pítvány! „Győzzük le együtt a sárkányt! Alkossunk 
hozzá varázseszközt!” 
16.30-17.30: ATARU TAIKO Ütőegyüttes 
17.30: sárkányrítus az Aranysólyom Lovagrenddel 
Közreműködik Lányi György dudával. A sárkányt a 
dorogi Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjai készítik.  
 

Természetjárás április 27-én, szombaton. Autós túra! 
Jelentkezés szükséges április 24-ig! Indulás 9 
órakor megbeszélés szerint autókkal. Cél: Budakalász 
– Ezüst-hegy. Túravezető: Polacsek Mónika. Érdek-
lődni: 06/30/432-5104. 

mailto:info@naputalapitvany.hu
http://www.belsoerdo.org/

