Szeptember 5-én, vasárnap 19 órakor VVV Jazz klub.
Vendégek: Hajdu Klára (ének). „A fiatal énekesnő
zenei tanulmányait óvodás korában kezdte, majd zenei
általános iskolában és zeneiskolában tanult, zongorázott és kórusban énekelt. Szülei már gyermekként megismertették vele a jazz muzsikát. 15 éves korától 5 éven
át tanult jazz éneklést Szegeden. 2001-ben a SONY
MUSIC és a BRAVO közös tehetségkutató versenyén
szólóének kategóriában első, összesítettben harmadik
helyezést ért el. 2003 és 2005 között a székesfehérvári
Dr. Lauschmann Gyula Zeneművészeti Jazz Szakközépiskola jazz-ének szakán tanult. Ezalatt több zenekarban énekelt, vokálozott. 2004-ben felkérték, legyen
a női énekese Magyarország egyik legnépszerűbb
jazz-zenekarának, a Balázs Elemér Groupnak, ahol Winand Gábor mellett énekelhetett. Saját zenekarát, a
Hajdu Klára Quartetet 2008 tavaszán alapította Balázs
József zongoristával, Soós Márton bőgőssel és Cseh
Balázs dobossal. A fiatal generáció tehetséges zenészeiből álló zenekar számos klubban és fesztiválon
adott koncertet. 2009 nyarán diplomázott kiváló eredménnyel a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzének szakán. Előadóművészete mellett Klára keresett
pedagógus is, tanított többek közt a Budai Művészképzőben, a Lamantin Improvizációs táborban, hangképzője volt a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló
Közgazdasági Szakközépiskola kórusának. 2009
szeptemberétől a budapesti Tóth Aladár Zeneiskolában
tanít jazz-éneklést. 2010 novemberétől a Talentum
Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Táncművészeti és Zeneművészeti Szakképző Iskola ének tanára. 2012 szeptemberében a
Vienna Konservatorium, a bécsi főiskola budapesti
kihelyezett tagozatának jazz-ének tanára lett. 2013
februárjától felkészítő tanárként dolgozik a tv2 Az ének
iskolája című gyermek tehetségkutató műsorában.
2013 októberében megjelent a quartet első nagylemeze Come With Me címmel.”
Bögöthy Ádám (bőgő): „Zenei tanulmányait gitáron
kezdte, 2006-tól a váci Pikéthy Tibor Zeneművészeti

Szakközépiskola jazz-gitár szakos hallgatója, tanárai
Bende Zsolt, Nagy János. Eközben magánúton kezdett
el jazz-bőgőt tanulni. 2009-től a Kodolányi János
Főiskola jazz-gitár szakos hallgatója. 2010-től a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz-bőgős tanulója
lett, ahol Csuhaj-Barna Tibor tanítja.”
Jeszenszky György (dob): „Családjában nem voltak
hivatásos zenészek, a hangszere iránti érdeklődés
viszonylag későn alakult ki nála. Előbb Afrikából kapott
egy djembét, és azon kezdett játszani, majd kubai congadobokat vásárolt magának. "Tizenéves koromban,
az általános iskola hetedik, nyolcadik osztályában már
elég sokat doboltam otthon. Az akkori divatos zenéket,
a Deep Purple, Jimi Hendrix, Santana szerzeményeit
hallgattam" - mesélte egy interjúban korai zenei ízléséről. Számos jelentős ma is aktív, illetve már megszűnt
magyar jazz-zenekar tagja. Több mint húsz lemezen
hallható a játéka. Rendszeres fellépései mellett aktívan
tanít több zeneiskolában.”
(forrás: https://info.bmc.hu/)

Szentgyörgymezői
Olvasókör
2021. szeptemberi
műsorfüzet

Házigazda: Vörös László (zongora),
Háziasszonyok: Vörösné Strausz Eszter (fuvola,
szoprán szaxofon) és Vörös Niki (ének)
Belépődíj: 1.500,-Ft/fő. 14 éves kor alatt ingyenes.

Zichó Viktor: „Csoma útján két keréken”

NYITVATARTÁSI REND:
Hétfő
9 – 12, 13 – 20
Kedd
9 – 12, 13 – 18
Szerda
9 – 12, 13 – 20
Csütörtök 9 – 12, 13 – 20.30
Péntek
9-13
Szombat 9-12 14-18

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

Nyitvatartásunk változhat, igazodik a
rendezvényeinkhez!

Rendezvényeink csak a mindenkori pandémia helyzetre - vonatkozó
kormányrendeletek alapján látogathatók!

2021. SZEPTEMBERI PROGRAMOK

PÓT-GYERMEKNAP ÉS MÉZ-NAP

4. szombat 10-17: Pót – Gyereknap és Méz – Nap
5. vasárnap 19.00: VVV Jazz klub
10. péntek 17.00: Lovász Irén dalolóköre
17. péntek 18.00: Irodalmi Kávézó
18. szombat 18.00: „Világutazunk” –Csoma útján
két keréken
25-26. szombat-vasárnap: agykontroll
gyerekeknek (Csak bejelentkezéssel!)

AZ OLVASÓKÖRBEN

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK
Hétfő
10.00: Meridiántorna
18.00: Kertbarát Kör
19.00: Örömnéptánc (pároknak)
Kedd
15.00: Szövés (van még szabad szövőkeretünk!)
19.30: Váralja Néptáncegyüttes próbája
Szerda
13.00: Jazz-zongora órák
15.00: szalmafonás, csuhézás (októbertől)
Csütörtök
10.00: Szenior Örömtánc
16.00: Rajziskola és művészeti műhely (legalább
10 jelentkező esetén indítjuk)
17.30: Jóga Indrával
Szombat
13.00: Vasútmodellező klub (havonta egyszer)
Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon
KÉRJÜK, HOGY RENDEZVÉNYEINKRE NE
HOZZÁK MAGUKKAL HÁZI KEDVENCEIKET!
MÉG AZ UDVARRA SEM! KÖSZÖNJÜK!

2021. szeptember 4-én, szombaton 10 – 17 óra
között
Program: Vasútmodell kiállítás
(Esztergomi Vasútmodellező Klub kiállítása TT és
H0 méretben).
Termelői mézvásár.
Társasjáték a Játékkunyhóval.
10 óra: Esztergomi Petőfi Sándor Általános Iskola
kiállításának megnyitója.
10 – 14 óra: „Bogárháton” Sasvári Zoltánnal.
10 – 14 óra: Kézműveskedés.
14 óra: Gryllus Vilmos gyerek-családi műsora.
16. óra: „Szalmaszál” zenekar gyermekkoncertje.
A rendezvény ingyenes!
Szeptember 6-án 19 órakor folytatódik az „öröm
néptánc”, amit az első pandémia előtt „Szenior
néptáncnak” neveztünk. A csoport segítői továbbra
is a Szénássy házaspár, Kati és Attila. Várunk
mindenkit, aki öröm(nép)táncolni szeretne! Javasoljuk, kérjük, hogy szingli táncosok szerezzenek
párt maguknak!
Szeptember 7-én, kedden megkezdődik a néptáncos évad: hosszú-hosszú szünet után új
művészeti vezetővel, 8 új táncossal és a „régi”
váraljásokkal kezdjük az évadot, s rögtön fellépésre készülünk. Velünk lesz állandó kísérő
zenekarunk, a Kóborzengő népzenekar is!
Kérünk minden váraljást, kezdjük együtt az évadot!
Szeptember 10-én, pénteken 17 órakor Hang lélek - hagyomány: Lovász Irén Dalolóköre az
Olvasókörben. „Az esztergomi közönségnek is le-

hetősége van a rendszeres közös dalolás jótékony
hatásainak megtapasztalására: az éneklés testilelki öröméért, egészségünk és harmóniánk
fenntartásáért, az ősök hagyatékának megismeréséért, hagyományainkban és önmagunkban rejlő
értékek és erők felfedezéséért rendszeresen
összegyűlhetünk közösen dalolni!". Részvételi díj
alkalmanként 1.000,- Ft/fő.
Irodalmi Kávézó szeptember 17-én, pénteken 18
órakor. Vendég: Halász Rita. Író, művészettörténész, a Szépművészeti Múzeumban dolgozik.
2017-től publikál rendszeresen irodalmi folyóiratokban, Élet és Irodalomban, a Jelenkor-ban, és
az Alföldben. Mély levegő címmel 2020 őszén jelent meg első regénye, amely rögtön a Libri irodalmi díj tíz döntős kötete közé került. Házigazda:
Reichert Gábor irodalomtörténész, az ELTE BTK
oktatója, az Új Forrás és az Irodalomtörténet című
folyóiratok szerkesztője. Jegy: 1.000,- Ft/fő, ami a
helyszínen megvásárolható.
Zichó Viktor „Csoma útján két keréken” című
vetített képes előadása az Olvasókörben 2021.
szeptember 18-án, szombaton 18 órakor. Címszavakban: „Kőrösi Csoma Sándor útján két keréken.
Bringázni indultam, börtönben hűsöltem, kórházban edzettem. Kerékpárral és gyalogszerrel Kőrösi
Csoma Sándor útján. Antiwellnessz expedíción
Ázsiában.” A részvétel ingyenes, de könyvvásárlásra lesz lehetőség!
Agykontroll 10-14 éves gyerekeknek szeptember
25-26. szombat-vasárnap. „Magabiztosabb, kiegyensúlyozottabb, céltudatosabb gyerekeket nevelünk.” Jelentkezés az oktatónál, Kovács
Erikánál. E-mail: info@kovacserika.com, telefonon:
06(20)211-3527, honlapja: www.kovacserika.com

