
Október 3-án, vasárnap 19 órakor VVV Jazz klub. 
Vendégek: Márkus Tibor (zongora). Erkel Ferenc dí-
jas magyar dzsesszzenész. „A jazz a zenekultúra igen 
fontos területe. Szerves kapcsolata szinte minden ze-
nei műfajjal, művelőjének és hallgatójának széles látó-
kört tesz lehetővé, az improvizáció pedig az egyik legal-
kalmasabb eszköz a kreativitás fejlesztésére. Ezért pá-
lyám céljául tűztem ki a jazzkultúra minél szélesebb kö-
rű terjesztését mind elméleti, mind pedig gyakorlati 
szinten.” A Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskola, 
majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz-
zongora szakán végzett. Jazz fakultációt, jazzkurzust 
tartott. 2003. júniusában az Improvizatív Zeneműhely 
Egyesülettel egyhetes improvizációs tábort (Lamantin) 
szervezett Szombathelyen, amit minden évben megtar-
tottak. A 2007-től működő Sepsiszentgyörgyi Jazztábor 
(Románia első jazztábora) vezető tanára vagyok. 1992-
től annak megszűnéséig, 2008-ig az Erkel Ferenc Ze-
neiskola jazz-zongora, jazzelmélet és jazztörténet ta-
nára voltam. A megszűnést követően az iskola tevé-
kenységét a Tóth Aladár Zeneiskola, illetve a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola vette át, amely 
intézményekben a 2008/09-es tanévtől ugyanolyan mi-
nőségben folytatom munkámat. 2000. szeptemberétől 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszé-
kének adjunktusaként módszertant, tanítási gyakorlatot 
és kötelező zongorát tanítok. A műfaj aktív művelője is 
vagyok. Zenekaromnak (Equinox Jazzquartet) eddig 
négy CD-je jelent meg, melyek saját kompozícióimat 
tartalmazzák a magyar jazz élvonalbeli művészeinek 
közreműködésével. Komponál-tam még kísérőzenét 
pódiumműsorokhoz („Esőcsep-pek”, ”A vágyak 
idomítása”, „Novecento”), dokumen-tumfilmhez 
(„Zámolytól Strassburgig” Rend.:Szobolits Béla), 
kórusműveket (Jazz Voices számára), és nagy-
zenekarra (F.S.C.O.számára). Ezek előadásaiban köz-
re is működöm. Szerzői albumaimmal a zene megbont-
hatatlan egységét kívánom hangsúlyozni a műfajok 
hierarchiája nélkül. A solymári Apáczai Csere János 
Művelődési Házban 2001-től jazzklubot vezetek. 2005-

ben megválasztottak, 2007-ben, 2009-ben és 2011-ben 
újraválasztottak a Magyar Jazz Szövetség elnökévé. 
2010 óta szakértőként folyamatosan részt veszek az 
EMMI Szakközépiskolák Jazz tagozatai részére irá-
nyuló tananyagfejlesztő, vizsgafeladat kidolgozó mun-
kájában. 2010-ben a Magyar Köztársaság Arany Ér-
demkeresztjével, 2011-ben Artisjus-díjjal, 2015-ben 
Erkel-díjjal tüntettek ki.  
Soós Márton (nagybőgő): "1982-ben születtem Buda-
pesten. Az általános iskolai évek alatt hegedülni tanul-
tam a Járdányi Pál Zeneiskolában, majd 16 évesen tér-
tem át a basszusgitárra, egy évvel később kezdtem el 
bőgőzni. Első tanárom Kiss Attila volt. 2000-ben a Pos-
tás Művelődési Központban megrendezett Ifjúsági Jazz 
Fesztiválon a legjobb hangszeres előadónak járó kü-
löndíjat vehettem át. Ugyanebben az évben vettek fel a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszéké-
re, ahol Berkes Balázstól tanulhattam. Itt 2004-ben 
diplomáztam. A Balázs Elemér Grouppal először 2003-
ban, a Gyulai Jazz Fesztiválon játszhattam, akkor még 
helyettesként. A zenekar tagja 2007 januárjában let-
tem. Emellett jelenleg még az Oláh Szabolcs Quar-
tetben, és a Just In Time nevű együttesben zenélek, de 
játszottam már együtt többek közt Szakcsi Lakatos 
Bélával, ifj. Szakcsi Lakatos Bélával, Kőszegi Imrével, 
Juhász Gáborral, Dés Lászlóval és Fekete-Kovács 
Kornéllal is." (Forrás: www.balazselemergroup.hu) 
Jeszenszky György (dob). Jazz Klubunk „történeté-
nek” legsűrűbben közreműködő dobosa. Nagyon jó is-
merős, tisztelt vendégzenész klubtagjaink számára is. 
 

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. 
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2021. OKTÓBERI PROGRAMOK 
 

2. szombat 17.00: CÉH kiállítás megnyitó 

3. vasárnap 19.00: VVV Jazz klub 

8. péntek 17.00: Lovász Irén dalolóköre 

10. vasárnap 18.00: „Világutazunk” – Dél-Korea 

15. péntek 18.00: Irodalmi Kávézó 

31. vasárnap 7.30: természetjárás 

 
ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 

  

Hétfő 
10.00: Meridiántorna  
15.00: színjátszók 
18.00: Kertbarát Kör 
19.30: Örömnéptánc (pároknak) 

 

Kedd 
10.00: ringató (okt. 12-től) 
15.00: Szövés (van még szabad szövőkeretünk!) 
17.00: nőklub 
19.00: Esztergom Néptáncegyüttes próbája 

 

Szerda 
10.00: karbantartó női torna 
13.00: Jazz-zongora órák 
16.00: szalmafonás, csuhézás 

 

Csütörtök 
10.00: Szenior Örömtánc 
17.30: Jóga Indrával  

 

Péntek  
18.00: méhészek (okt. 15.) 
 

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

Október 2-án, szombaton 17 órai kezdettel Eszter-
gomi Művészek Céhének 30 éves jubileumi 
kiállításának megnyitó rendezvénye az Olvasókör-
ben. A kiállítást  megnyitja, köszöntőt mond: Bánhi-
dy László, az Esztergomi Művészek Céhének el-
nöke. Közreműködik: Strigonia Vonósnégyes. A 
kiállítás – a terem vegyes használata miatt előzetes 
egyeztetéssel, illetve szombaton 9-12 és 14-18 óra 
között – 2021. október végéig látható az Olvasó-
körben. A kiállítás 23-án zárva!  
 
Október 8-án, pénteken 17 órakor Hang - lélek - 
hagyomány: Lovász Irén Dalolóköre folytatódik 
az Olvasókörben. „Az esztergomi közönségnek is 
lehetősége van a rendszeres közös dalolás 
jótékony hatásainak megtapasztalására: az ének-
lés testi-lelki öröméért, egészségünk és harmó-
niánk fenntartásáért, az ősök hagyatékának megis-
meréséért, hagyományainkban és önmagunkban 
rejlő értékek és erők felfedezéséért rendszeresen 
összegyűlhetünk közösen dalolni!". Részvételi díj 
alkalmanként 1.000,- Ft/fő.  
 
Csong An Szunim (Virágh Szabolcs) az Eredeti 
Fény Zen Templom apátja „Belső és külső 
ösvény – Utazás Koreába és vissza a 
szülőföldre, 27 év távlatából” című, Dél-Koreáról 
szóló vetített képes előadása az Olvasókörben 
2021. október 10-én, vasárnap 18 órakor. A 
részvétel ingyenes, de adománnyal segíthető 
munkássága! 
 
Irodalmi Kávézó október 15-én, pénteken 18 
órakor. Vendég: Krulik Zoltán író, költő,  
zeneszerző, a Makám együttes alapítója. „A 
zenélés, a komponálás, a költészet az életem, 
egyben a hivatásom és a "hobbim" is.” vallja 

magáról. Házigazda: Reichert Gábor irodalom-
történész, az ELTE BTK oktatója, az Új Forrás és 
az Irodalomtörténet című folyóiratok szerkesztője. 
A részvétel ingyenes! 
 
Természetjárás: október 31-én, vasárnap. Indulás 
a 7,30-as busszal Pomáz felé. Cél: Csobánka – 
Oszoly-csúcs – Csúcs-hegy – Pilisborosjenő. Táv: 
kb. 15 km. Túravezető: Polacsek Mónika. 
Érdeklődni: 06(30)432-5104, polcsi@freemail.hu 
 

ÚJ CSOPORT!!! Október 12-én 10 órától, 
keddenként ringató foglalkozás indul 
kisgyermekes családoknak. Ölbeli játékok, dalok, 
jártatók, lovagoltatók fél órában. Foglalko-
zásvezető: Tóta-Fülöp Antónia. Bővebben: 
www.ringato.hu 
 
ÚJ CSOPORT!!! Október 13-án 10 órától, minden 
héten szerdán 10 órától 11-ig betegséget megelőző 
– minden testrészt átmozgató – karbantartó női 
torna korhatár nélkül. Klubvezető: Kalocsai 
Lászlóné. 
 

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 

Nyitvatartásunk változhat, igazodik a 

rendezvényeinkhez! 

Rendezvényeink csak a mindenkori - 

pandémia helyzetre - vonatkozó 

kormányrendeletek alapján látogathatók! 

http://www.evmk.hu/
mailto:polcsi@freemail.hu
http://www.ringato.hu/

