
Január 5-én, vasárnap 18 órakor VVV Jazz klub az 
Olvasókörben. Vendégművészek:  
Luise Enzinger (ének): 1991-ben született Grazban. 
Kelet-Stájerország hegyei között nőtt fel, egy zenével-
telt házban. Tanult fuvolázni, gitározni és zongorázni, 
majd 16 éves korában kezdett ének-leckéket venni, 
jazz stílusban. Tanárai Simone Kopmajer osztrák jazz-
híresség, és Anush Apoyan örmény jazzénekes. 2017-
ben kitüntetéssel végezte zenei tanulmányait. 
A 2017 őszén alakult Quintoza zenekar tagjaként 
számos jazz koncerten és workshopon vett részt 
Bossa Nova, Blues, Swing és Pop Balladák 
stílusirányzatokat érintve. Szólókoncertjein saját 
zongora- és gitárjátékával kíséri magát. 
Péterfy Attila (basszusgitár) 1980-ban született 
Kaposváron. Először a Balatonlellei Általános Iskola, 
majd a fonyódi szakközépiskola padjait koptatta. Már 
gyerekkorában tudatosult benne, hogy a zene 
nélkülözhetetlen az életéből. Zenei tanulmányait az 
általános iskolában kezdte. 14 éves korában gitározni 
tanult, majd később váltott basszusgitárra. Pár év 
autodidakta tanúlás után 2000-től a Dr. Lauschmann 
Gyula Zeneművészeti Jazz szakközépiskolában 
folytatta tanulmányait. 2010-ben a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem, jazz-basszusgitár szakán 
végzett. Több kiváló magyar zenésszel dolgozott és 
dolgozik a mai napig is együtt. Tagja volt a B The First 
zenekarnak, melyet Pély Barnával közösen hoztak 
létre. Továbbá évekig dolgozott együtt a Vörös Niki 
Quartettel. Jelenleg állandó tagja a Keresztes Ildikó és 
Péter Szabó Szilvia zenekarának. 2014 óta Kovács 
Tamással zenei producerként és dalszerzőként is 
tevékenykedik. Keresztes Ildikó 2016-ban megjelent 
„Most” című nagylemez zenei munkálatait is ők 
vezényelték, amely 2017-ben aranylemez lett. A 
lemezre több általuk írt dal is felkerült. Néhány dal, 
melyben szerző vagy társszerző az országos ke-
reskedelmi rádiókban hallható. (B The First – Aztán 

miért.?, Követem a szívem, Keresztes Ildikó – Adj 
valamit, Rómeó)  
Szabó Sipos Ágoston (dob) 2015-ben végzett a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, jazz szakon. Elég 
vegyes a zenei ízlése, a fúvós New Orleans 
funkzenekarok kifejezetten a kedvencei közé 
tartoznak, de jazzt, rockot, elektronikus zenét és 
népzenét is hallgat 
 

Házigazda: Vörös László (zongora) 
Háziasszonyok: Strausz Eszter (fuvola, szaxofon) és 
Vörös Niki (ének) 
 

Belépődíj: 1.500,-Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes. 
 
Beharangozó: február 2-án, vasárnap 18 órakor a 
soron következő VVV Jazz klub vendégzenészei: 
Gyárfás István (gitár), Oláh Zoltán (bőgő), Cseh 
Balázs (dob) 
 

NYITVATARTÁSI REND: 
Hétfő   9.30 – 19.00 

Kedd   9.30 – 21.30 

Szerda    9.30 – 20.00 

Csütörtök  9.30 – 20.30 

Péntek   9-12, 14-18 

Szombat           9-12, 14-18 
 

A nyitvatartás a ház rendezvényeihez igazodik!  

 
 

Kérjük, a főbejáraton csak gyalogosan 
közlekedjenek, minden mással (bicikli, 

babakocsi, roller, kerekesszék stb.) 
használják a hátsó nagykapunál lévő – 

akadálymentesített – bejárati lehetőséget! 
Megértésüket köszönjük! 

 

 
Szentgyörgymezői 

Olvasókör 

 
2020. januári 
műsorfüzet 

 

 
 

 
 

Egy falat Kazahsztán és Kirgizisztán. 
Keil Rita világutazó előadásából 

 

 

 

 

 

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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 2020. JANUÁRI PROGRAMOK 
 

5. vasárnap 18.00: VVV Jazz klub 

10. péntek 10.00: Maminti klub 

15. szerda 17.00: „Ki vagyok én? – Önazonosság” 

Kovály Zsóka előadása 

16. csütörtök 16.00: Beszélgető Kör a Nap-Út  

Alapítvány szervezésében 

17. péntek 18.00: „Világutazunk” – Közép-Ázsia 

19. szombat 8.10: természetjárás 

22. szerda 18.00: Balassa Kórus hangversenye 

30. csütörtök 19.00: társasjáték a Játékkunyhóval 

31. péntek 17.00: Dalolókör Lovász Irénnel  
 

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 
Hétfő 

10.00: Meridiántorna 
15.00: Kaméleon Stúdió – színjátszók 
18.00: Kertbarát Kör 
20.00: szenior néptánc (ÚJ!) 

Kedd 
15.00: Szövés 
17.00: Nőklub 
18.00: Borbolya Néptánccsoport 
19.30: Váralja Néptáncegyüttes 

Szerda 
10.00: karbantartó torna 
13.00: Jazz-zongora órák 
15.00: szalmafonás, csuhé 

Csütörtök 
10.00: Szenior örömtánc 
16.00: Rajziskola és művészeti műhely 
18.15: Jóga Indrával  

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

Január 6-án hétfőn 20 órakor indul a szenior nép-
tánc. Mivel a Váralja Néptáncegyüttes tagjai 
zömében tizen- és huszonévesek, így egy 
idősebb generáció számára is lehetővé tesszük, 
hogy - a fellépések terhe nélkül - magyar 
néptáncot tanulhassanak. A különböző 
dialektusokat - városunk Babits-díjas néptáncosai, 
a VÁRALJA művészeti vezetői - Szénássyné 
Katalin és Szénássy Attila tanítja. 
 

Maminti Klub (anyáknak és babáknak) január 10-
én, pénteken 10 órakor. A foglalkozást Szent-
györgymező védőnője, Nagy Adél vezeti. A 
részvétel ingyenes. 
 

Január 15-én, szerdán 17 órakor „Ki vagyok én? 
– Önazonosság” címmel Kovály Erzsébet ingye-
nes előadása. 
 

Beszélgető Kör a Nap-Út Alapítvány 
szervezésében január 16-án, csütörtökön 16 
órakor. Téma: Újjászületés. Érdeklődés: +36 70 
3842-451, info@naputalapitvany.hu. EFOP-1.3.5-
16-2016-00024 „KÖZ-PONT” Esztergomi 
közösségek fejlesztése. 
 

Keil Rita világutazó vetített képes előadása az 
Olvasókörben. „Egy falat Kazahsztán és 
Kirgizisztán. Történelmünk része a nomád 
életmód. Biztosan mindenki eljátszott már a 
gondolattal, milyen élete lehetett vándorló 
őseinknek. Belső-Ázsiában, rokon népeinket 
meglátogatva ebből is kaphatunk egy morzsányi 
ízelítőt. 2020. január 17-én 18 órakor kezdődően 
virtuális sétára hívlak benneteket, belekóstolunk a 
végletekbe. A modern nagyvárostól, a 
szocializmus nyomain át egészen a vad 
sztyeppékig.” 

Természetjárás január 19-én, vasárnap 8.10-kor 
induló dobogókői busszal. Útvonal: Kétbükkfa-
nyereg – Fekete-kő – Sasfészek turistaház – 
Kesztölc. Távolság kb. 10-15 km. Túravezető: 
Polacsek Mónika. 
 

Január 22-én, szerdán 18 órakor a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából a Balassa Bálint 

Kórus hangversenye. 

 
Január 31-én, pénteken 17 órakor Hang - lélek - 
hagyomány: Lovász Irén Dalolóköre az 
Olvasókörben. „Most az esztergomi közönségnek 
is lehetősége van a rendszeres közös dalolás 
jótékony hatásainak megtapasztalására: az 
éneklés testi-lelki öröméért, egészségünk és 
harmóniánk fenntartásáért, az ősök hagyatékának 
megismeréséért, hagyományainkban és önma-
gunkban rejlő értékek és erők felfedezéséért 
rendszeresen összegyűlhetünk közösen dalolni!". 
Részvételi díj alkalmanként 1.000,- Ft/fő. Fél év 
tapasztalatai alapján 2020. januártól „szemesz-
teresítjük” ezeket a foglalkozásokat: mivel 
egymásra épülő foglalkozásokról beszélünk, 
fontos a résztvevők viszonylag állandó 
összetétele. Tehát: 2020 januárjától fél évre előre 
kell „beiratkozni”, ezzel együtt 6x1 000.- Ft 
részvételi díjat befizetni. Ez természetesen nem 
zárja ki az esetleges új résztvevők fogadását! 
Január 23., február 20., március 19., április 23.,  
május 28., június 18. Minden esetben 17 órás 
kezdéssel. 
 

Kérjük az Olvasókör látogatóit, hogy házi 
kedvenceiket ne hozzák be az intézmény 

területére! Az udvarra sem! 

http://www.evmk.hu/
mailto:info@naputalapitvany.hu

