November 4. vasárnap 18 óra: Jazz klub.
Ritmusszekció: Bögöthy Ádám Viktor (bőgő),
Jeszenszky György (dob). Házigazda: Vörös László
(zongora). Háziasszonyok: Strausz Eszter (fuvola,
szaxofon) és Vörös Niki (ének).

A meridián gyakorlatok az egészség és a hosszú élet
titkos receptje. Mindenkire hatásos és mindenki által
könnyen végezhető. A meridiántornát Kalocsai
Lászlóné vezeti hétfőnként. A részvétel ingyenes!
Érdeklődni: 06(30)478-9210.

Belépődíj: 1.500,-Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes.

November 29-én 19 órától Társasjáték est a Játékkunyhóval. A klub nyitott: kezdők és haladók egyaránt
találnak játékot és játékpartnert. „Igyekezünk minden
játéktípusból a jobbakat, népszerűeket beszerezni.
Táblás, kártyás, családi, készségfejlesztő, összetett,
kooperatív, „könny-kicsordulós” vidámság – minden
fellelhető nálunk. Próbáljátok ki, szeretettel várunk
minden játszani vágyót! Támogatói díjunk 200,-Ft”

Vendégzenész: Szaniszló Richárd (vibrafon).
Tanulmányait 1984-ben kezdte Kecskés Istvánné
ütőtanárnőnél a jászberényi Palotásy János
Zeneiskolában. 1989/90-es tanévben nyolcadikosként
került a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi
Konzervatóriumába, ahol az érettségi után főiskolai,
majd egyetemi éveit töltötte. 2000-ben végezett
ütőhangszeres művésztanárként akadémiai szakon.
Tanárai Siklósi Gábor ütőhangszer, Horváth Barnabás
és Németh Rudolf zeneelmélet, Meszlényi László
zenetörténet, Wéninger Richárd, Várady László, és
Szabó István ütőhangszer. A klasszikus tananyag
mellett mindig nagy érdeklődéssel foglalkozott a
kortárs- és jazz zenével, különösen a vibrafon és
marimba hangszerek hangzásvilágán keresztül. Már
az egyetemi évek alatt is születtek saját kompozíciói,
amelyeket nagy sikerrel mutatott be zenésztársaival
különböző formációkban. Olyan muzsikusokkal és
zenekarokkal dolgozott együtt, mint a Barcza Horváth
József Trió, Szakcsi Lakatos Róbert, Lakatos Pecek
Géza, Bágyi Balázs Trió, Cseke Gábor, Pusztai
Csaba. 2000-ben a Jazz 2000 Nemzetközi
Jazzfesztiválon vibrafonos szólistaként különdíjban
részesült. 2002-ben az I. Jazz-zeneszerző versenyen
Ördögtánc című szeptett kompozíciójával a döntőbe
jutott. 2004-ben Sophia című szerzeményével az
amerikai Nashville-ben rendezett ISC versenyen
középdöntős volt, ahol Pat Metheny és B.B. King
voltak a zsűritagok. 2004 decemberében jazz-vibrafon
kurzust tartott Debrecenben.
Beharangozó: a 2018. december 2-án, vasárnap 16
órakor soron következő jazz klub vendégzenésze:
Subicz Gábor (trombita).

Szentgyörgymezői
Olvasókör
2018. novemberi
műsorfüzet

November 5-én, hétfőn 16.30-tól 17.30-ig: Erős
Gábor, Szentgyörgymező városrész önkormányzati képviselőjének fogadóórája.

Kérjük az Olvasókör látogatóit, hogy házi
kedvenceiket ne hozzák be az intézmény
területére! Az udvarra sem!
NYITVATARTÁSI REND:
Hétfő
9.30 – 20.00
Kedd
9.30 – 22.00
Szerda
9.30 – 20.00
Csütörtök
9.30 – 20.30
Péntek
9.30 – 20.00
Szombat
változó
A nyitva tartás a ház rendezvényeihez igazodik!

Állókép a „Vándormadarak” című filmből

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

2018. NOVEMBERI PROGRAMOK
2. péntek 17.00: A. Bak Péter kiállítása
4. vasárnap 18.00: jazz klub
5. hétfő 16.30: képviselői fogadóóra
8. csütörtök 16.00: Beszélgető Kör a Nap-Út
Alapítvány szervezésében
9. péntek 10.00: Maminti klub
11. vasárnap 16.00: Ghete Gergő kiállítás
17. szombat 10.00: Trexler Kinga workshop-ja
17. szombat 18.00: Demeter László jubileumi
előadói estje
18. vasárnap: természetjárás
23. péntek 18.00: Vándormadarak (filmvetítés)
26. hétfő 14.00: szöszmötölő az Otthon Segítünk
Alapítvány szervezésében
29. csütörtök 19.00: társasjáték
. ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK
Hétfő
10.00: meridiántorna
15.00: Kaméleon Stúdió (színjátszók)
18.00: Kertbarát Kör
Kedd
10.00 Baba-mama jóga
(Bejelentkezés: 06(20)422-7035)
15.00: Szövés (A csoport megtelt!)
17.00: Nőklub
18.00: Borbolya Néptánccsoport
19.30: Váralja Néptáncegyüttes
Szerda
13.00: Jazz-zongora órák
15.00: szalmafonás, csuhézás
19.00: Hatha jóga
(Bejelentkezés: 06(20)422-7035)

Csütörtök
16.00: rajziskola és művészeti műhely
18.15: jóga Indrával
péntek
18.00: méhészek (november 16.)
Szombat
13.00: vasútmodellező klub (havonta egyszer)
Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon
Maminti Klub: anyáknak és babáknak. Téma:
Újdonságok a HIPP-től. Időpont: november 9.
péntek, 10 óra. A részvétel ingyenes.
November 2-án, pénteken 17 órakor „Utazás a
palettám körül” címmel A. Bak Péter festőművész
kiállításának megnyitójára kerül sor. A kiállítást
Kopócs Tibor festőművész, a Magyar Alkotó
Művészek Szlovákiai Egyesületének elnöke nyitja
meg. Közreműködik: a Strigónia Vonósnégyes. A
kiállítás – a terem vegyes használata miatt
előzetes egyeztetéssel – november 29-ig látható.
Beszélgető Kör a Nap-Út Alapítvány szervezésében november 8-án, csütörtökön 16 órakor.
Téma: Látszat és valóság. Érdeklődés: +36 70
3842-451, info@naputalapitvany.hu. EFOP-1.3.516-2016-00024 „KÖZ-PONT” Esztergomi közösségek fejlesztése.
November 11-én, vasárnap 16 órakor „1001 ARC”
címmel Ghete Gergő (textiltervező diák)
kiállításának megnyitójára kerül sor. A kiállítást
megnyitja: P. Tóth-Major Krisztina. Közreműködik:
Málnai József zongoraművész és Partos Dorka
(fuvola). A kiállítás – a terem vegyes használata
miatt előzetes egyez-tetéssel – november 29-ig
látható.

Készítsünk együtt adventi koszorút november
17-én, 10-12 óra között. A gyerekeket külön
foglalkozás várja, amíg a nagyok ügyeskednek.
Kérlek, hogy részvételi szándékodat feltétlenül
jelezd a Trixi’s Decor facebook oldalán! Ugyanitt
találhatsz további részleteket is az eseményről.
A
Hevesi
Sándor
Színtársulat
a
Szentgyörgymezői Olvasókörben. November 17én, szombaton 18 órai kezdettel Demeter László
„Zene az kell!” jubileumi önálló estje
látható/hallható.
Természetjáróink novemberi „talpalása” 18-án,
vasárnap a TESCO hátsó parkolójából indul 9.30kor. Úti cél: Strázsa-hegy - Tündérsziklák. A táv
kb.: 10 km.
November 23-án, pénteken 18 órakor „Vándormadarak” című francia-olasz-német-spanyolsvájci természetfilm (98 perc, 2001) ingyenes
vetítése.
„A lélegzetelállító képek élményén túl a filmet
nézve talán megértjük, hogy a Föld az egyetlen
egy tér, ahol élünk és talán azt is megtanuljuk,
hogyan legyünk szabadok, mint a madár. Jacques
Perrin kamerája a vándormadarakkal - ludakkal,
gólyákkal és darumadarakkal - együtt "repül". A
film a tavaszi vándorlással kezdődik, amely
Észak-Amerikából az Északi-sark felé vezet. A
repülés közösségi esemény minden egyes madár
számára. Mikor végre elérik a sarkkör vidékét,
fészket raknak, kiköltik a fiókákat, s később tanúi
lehetünk a kikelt fiókák első szárnypróbálgatásainak is. Ám a rossz idő, a vadászok és a
környezetszennyezés áldozatokat szed a
csoportból.” /www.mafab.hu/

