
November 3-án, vasárnap 18 órakor VVV Jazz klub 
az Olvasókörben. Vendégzenészek:  
Vidákovich Izsák (szaxofon): A középiskolai évei 
megkezdésével kezdett el szaxofonozni, akkor még 
klasszikus szakon. A Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközép-iskolában ismerkedett meg a jazz-
szaxofonozással, valamint itt kezdett el váltóhangszer-
ként fuvolán is tanulni. A Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen MA diplomát szerezett. Ezután felvették 
szaxofon-tanárnak a Molnár Antal zeneiskolába, ahol 
a diákok tanítása mellett az iskola big band zenekarát 
is vezeti. Később bővítette a hangszercsaládot, azóta 
szopránszaxofonon és ewin is játszik, ezek mellett pe-
dig különösen érdeklik az "antik népi fúvós hangsze-
rek", valamint játszik saját készítésű bambuszfuvolán 
is. Fő zenekara a "Seven Seconds in The Future", va-
lamint idén kezdett saját formációjával is dolgozni. 
Bata István (basszusgitár): 1979-ben született, gyer-
mekkorát Horgoson, a volt Jugoszláviában töltötte. Ze-
nét autodidaktaként kezdett tanulni. 20 éves korában a 
szegedi Hammido alapfokú zeneiskolában egy évig 
Magyar János tanítványa, majd 2000-tõl a Kőbányai 
Zenei Stúdió basszusgitár szakán tanult. A Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főiskola Jazz Tanszakán 2009-
ben szerzett diplomát Lattmann Béla növendékeként. 
A magyar és a balkáni népzene iránt gyerekkora óta 
érdeklődik. Jelenleg a bolgár-, török- és más Közel-
keleti rokon zenék foglalkoztatják komolyabban. 
Ugyanakkor nem zárkózik el többek között a minimal-
electro-, és egyéb kísérleti zenéktől sem. Az alábbi 
zenekaroknak tagja: Kéknyúl, Gereben Zita Quintet, 
Sena, Makám, Veni. Rendszeres tagja a Delov Jávor 
által vezetett Random Trip nevű improvízációs mű-
helynek.  
Hidász Tamás (dob): 2017-ben fejezte be 
tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
jazz tanszakán. Jeszenszky György, Benkó Ákos és 
Szendőfi Péter tanítványa. Több nemzetközi és 
magyar jazz valamint könnyűzenei produkcióval 

dolgozott és dolgozik együtt, mint pl. László Attila 
Quartet, Sárik Péter, Berki Tamás, Gáspár Laci, 
Recirquel. Egyik – Zeneakadémián formálódott – 
formációjával a Balogh Tamás Quintettel több magyar 
és nemzetközi jazz-versenyt nyert meg 
(Marosvásárhely, Prága, Budapest). Játékában nagy 
hangsúlyt fektet a mainstream jazz és kortárs neo-soul 
stílusok ötvözésére. 
 

Házigazda: Vörös László,  
Háziasszonyok: Vörösné Strausz Eszter és Vörös 
Niki  
Belépődíj: 1.500. - Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes. 
Beharangozó: december 1-jén, vasárnap 18 órakor 
soron következő VVV Jazz klub alkalmával a Vörös 
Niki Quartet lemezbemutató koncertje. 

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

területére! Az udvarra sem! 
 

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

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

akadálymentesített – bejárati lehetőséget! 
Megértésüket köszönjük! 

 

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!  
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 2019. NOVEMBERI PROGRAMOK 
3. vasárnap 18.00: VVV Jazz klub 

8. péntek 10.00: Maminti klub 

8. péntek 17.00: Puxler István kiállításmegnyitó 

9. szombat 16.00: Keszthelyi Klára kiállítása 

14. csütörtök 16.00: Beszélgető Kör a „Nap-Út”-tal 

20. szerda 17.00: „Lelki egészség” c. előadás 

22. péntek 17.00: Dalolókör Lovász Irénnel  

23. szombat 8.10: természetjárás 

24. vasárnap 16.00: adventi készülődés (Csak  

      bejelentkezéssel!) 

28. csütörtök 19.00: társasjáték a Játékkunyhóval 

29. péntek 18.00: adventi előzetes: székelyföldi mesék 

30. szombat 18.00: Lovász Irén koncert (Helyszín: 

Esztergomi Református templom) 
 

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 
Hétfő 

10.00: Meridiántorna  
15.00: Kaméleon Stúdió – színjátszók 
18.00: Kertbarát Kör 

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

Szerda 
14.00: Jazz-zongora órák 
15.00: szalmafonás, csuhé 

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

Péntek 
18.00: méhészek (nov. 15.) 

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

Maminti Klub: anyáknak és babáknak. Téma: 
Elsősegélynyújtás csecsemő- és kisgyermek-
korban. Vendég, előadó: Deérné Soós Helga, 
védőnő. Időpont: november 8.  péntek, 10 óra. A 
részvétel ingyenes. 
 

November 8-án, pénteken 17 órakor Puxler István 
„HÁZUNK” TÁJA című fotókiállítását Mónos Gábor, 
AFIAP-QPSA fotóművész nyitja meg. Közreműködik 
Juhász Jusztina fuvolán, Málnai József zongorán. A 
kiállítás hétfőtől csütörtökig, előre egyeztetett 
időpontban, illetve pénteken és szombaton 9-12, 14-
18 óra között tekinthető meg december 2-ig az 
Olvasókörben.  
 

November 9-én, szombaton 16 órakor Keszthelyi 
Klára „SZÍNES ÜVEGVARÁZS” című üvegképeinek 
kiállítása. Megnyitja: P. Tóth Major Krisztina művész-
tanár. Közreműködők: Lőrinczné Csizmadia Katalin és 
Juhász Jusztina fuvolaművészek. A kiállítás hétfőtől 
csütörtökig előre egyeztetett időpontban, illetve pénte-
ken és szombaton 9-12, 14-18 óra között tekinthető 
meg december 2-ig az Olvasókörben. 
 

Beszélgető Kör a Nap-Út Alapítvány szervezésében 
november 14-én, csütörtökön 16 órakor. Téma: 
Elengedés Érdeklődés: +36 70 3842-451, 
info@naputalapitvany.hu. EFOP-1.3.5-16-2016-00024 
„KÖZ-PONT” Esztergomi közösségek fejlesztése. 
 

November 20-án 17 órakor „Lelki egészség: mi az, 
ami a lelket megbetegíti és mi az, ami 
egészségesen tartja?” címmel Kovály Erzsébet 
ingyenes előadása. 
 

November 22-én, pénteken 17 órakor folytatódik a 
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, hagyomá-
nyainkban és önmagunkban rejlő értékek és erők 
felfedezéséért rendszeresen összegyűlhetünk közö-
sen dalolni!". Részvételi díj alkalmanként 1.000,- Ft/fő. 
 

November 21-től 5 csütörtöki napon 16 órától 
ikonfestés és adventi készülődés a Rajziskola és 
művészeti műhely foglalkozásain Galántai Zsófia, 
festőrestaurátor vezetésével. 
 

Természetjárás november 23-án, szombaton 8.10-es 
busszal Dobogókő. Útvonal: Pilisszentlélek – Fehér-
sziklák – Béla-tető – Pilismarót. Távolság kb. 15 km. 
Túravezető: Polacsek Mónika. 
 

Adventi készülődés november 24-én, vasárnap 16 
órai kezdettel Trexler Kingával. Kérjük, hogy részvételi 
szándékát feltétlenül jelezze a Trixi’s Decor facebook 
oldalán, ahol további részleteket is találhat az 
eseményről vagy a 06(70)430-6673-as telefonon! 
 

November 29-én, pénteken 18 órai kezdettel adventi 
előzetes: találkozás Ilyés Szabó Anna székelyföldi 
mesemondóval és meséivel az Olvasókörben. 
Történetmesélés a hagyományaink szerint. Az estet 
ajánljuk felnőtt közönségünknek! Belépés ingyenes.  
 

November 30-án, szombaton 18 órai kezdettel Lovász 
Irén „Égi hang” című koncertje az Esztergomi Refor-
mátus templomban (Esztergom, Petőfi Sándor u. 36.). 
Az est tiszteletadás az égi és a földi hang, az isteni és 
emberi világok találkozásának. A műsor az évek során 
elhangzott Égi Hang koncertek letisztult, kikristályo-
sodott, új hangszereléssel és darabokkal bővült válto-
zata. A konkrét műsort az évkör aktuális idejéhez iga-
zítjuk a jelesnapok rendjében. Akusztikus előadás. 
Közreműködők: Mizsei Zoltán (ének, udu, pszaltéri-
um, középkori hárfa, orgona, harmonium), 
Ágoston Béla (ének, duda, furulya, fuijara, saxofon). 

http://www.evmk.hu/
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