
November 7-én, vasárnap 18 órakor VVV Jazz klub. 
Vendégek:  
Mester Dániel (szaxofon, klarinét) bejárta a világot, 
hogy rátaláljon saját zenei világára, amelyben egyaránt 
megférnek Anatólia dallamai, az indonéz skálák és 
képzeletbeli magyar népdalok. A fúvószenész klasszi-
kus klarinétosként kezdte zenei pályafutását, majd a 
jazz-szaxofon következett, felsőfokú tanulmányait 
Amszterdamban, a Conservatorium van Amsterdam-
ban végezte, melynek kapcsán nemcsak alkalma volt a 
világ számos pontjára (Dél-Korea, Indonézia, Török-
ország, Brazília, Marokkó) eljutni fellépő művészként, 
de lehetősége nyílt a nyugati zenei tradíciókon kívüli 
zenei örökségek megismerésére is. Foglalkozott film-
zeneszerzéssel, jelenleg pedig a török klasszikus- és 
népzene tanulmányozása jelent újabb inspirációt szá-
mára, melynek hatása visszaköszön saját szerze-
ményeiben is.           
Bartók Vince (basszusgitár) a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Jazz-basszusgitár szakán 
szerzett BA-, és MA diplomát. Zenekaraival és basz-
szusgitárosként számos elismerést szerzett, emellett 
pedig Újfalusi Gábor Díjas és Lakatos Ablakos Dezső 
Jazz-előadóművészeti ösztöndíjban is részesült. Több 
formációban is megtalálható: Szendőfi Péter Fusion 
Jam, Margo, Rafael Mário Trio, Gyémánt Bálint Trio, 
Indigó, Gereben Zita. 
Szendőfi Péter (dob) Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskolában végzett (Miskolc) „klasszikus ütő” 
tanszakon. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 
(Budapest) „jazz dob” szakon folytatta, majd New York 
(USA) Drummers Collective. Jazz előadóként 1991 óta 
kb. 250 hazai nagylemezen közreműködött. Aktív 
kortárs/jazz zeneszerzőként 1992 óta alkot. Számos 
hazai jazz albumnak teljes zeneszerzője, 
hangszerelője. Aktívan dolgozik, mindig megújulásra 
törekvő, a progressziókat, újításokat előnyben részesítő 
előadó és szerző. 1992-ben megalapítja saját 
zenekarát, a Fusio Quartet-et. Az akkori Fusio Quartet 
napjainkban már Fusio Group néven működik. 1992-től 

egyike a legfoglalkoztatottabb dobosoknak. 2005-ben 
elkészíti első szólólemezét, melynek címe: TriAngel. 
2013-tól az amerikai Ütőhangszeresek Világ-
szövetségének /Percussive Arts Society/ egyedüli 
európai tagja. Nemzetközi művésze az alábbi 
hangszereknek: Tama Drums, Remo Drumheads, Vic 
Firth Sticks, Meinl Cymbals, ProLogix Percussion. 
Oktatással 1996 óta foglalkozik; sok magántanítványt 
oktatott, akik azóta a hazai, valamint a nemzetközi zenei 
élet elismert muzsikusai lettek. Rendszeres 
mesterkurzusokat tart Magyarországon és világszerte, 
különféle fesztiválokon, iskolákban, zeneművészeti 
egyetemeken egyaránt. 2001-ben Artisjus-Díj: A kortárs 
zeneművek bemutatása terén végzett kiemelkedő 
tevékenységéért, 2003-ban Arany Dobverő Díj, 2007-
ben Emerton-Díj: "Az Év Jazz Együttese" (Fusio Group), 
2008-ban Fonogram-Díj: "Az Év Hazai Jazz Albuma 
2008" (Loop Doctors: High Voltage), 2020-ban Artisjus 
Előadói Díj.     
 
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. 

 
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! 

KÉRJÜK, HOGY RENDEZVÉNYEINKRE NE 
HOZZÁK MAGUKKAL HÁZI KEDVENCEIKET! 

MÉG AZ UDVARRA SEM! KÖSZÖNJÜK! 

 

 

Szentgyörgymezői 

Olvasókör 
 

2021. novemberi 

műsorfüzet        

  
 

Pölczman Péter kiállításából 

 

 

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 

 
Rendezvényeink csak a mindenkori - pandémia 

helyzetre - vonatkozó kormányrendeletek 

alapján látogathatók! 

mailto:sz.olvasokor@gmail.com
http://www.olvasokor.uw.hu/


2021. NOVEMBERI PROGRAMOK 
 

5. péntek 17.00: fotókiállítás megnyitója 

7. vasárnap 18.00: VVV Jazz klub 

12. péntek 17.00: Lovász Irén dalolóköre 

14. vasárnap 7.45: természetjárás 

19. péntek 18.00: Irodalmi Kávézó 

24. szerda 17.30: előadás 

26. péntek 18.00: 3D-s utazás 
 

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK 
 Hétfő 

10.00: Meridiántorna  
18.00: Kertbarát Kör 
19.30: Örömnéptánc (pároknak) 

Kedd 
10.00: Ringató (Új foglalkozás!) 
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 (november 19.) 

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

Keddenként 10 órától, ringató foglalkozás indult 
kisgyermekes családoknak. Ölbeli játékok, dalok, 
jártatók, lovagoltatók fél órában. Foglalkozásveze-
tő: Tóta-Fülöp Antónia. Bővebben: www.ringato.hu 

November 5-én, pénteken 17 órai kezdettel 
Pölczman Péter az Esztergomi ART Fotográ-
fiai Stúdió tagja „Víz… víz… víz…” című kiállítá-
sának megnyitója. A kiállítást Bánhidy László mű-
vésztanár nyitja meg. Közreműködik Faragó Dóra 
zenetanár (gitár). A kiállításon Gran Canaria óceán-
parti képei elevenednek meg. A kiállítás – a terem 
vegyes használata miatt előzetes egyeztetéssel, 
vagy szombaton 9-12 és 14-18 óra között – 2021. 
november 27-ig látható az Olvasókörben. A részvé-
tel ingyenes! 
 

November 12-én, pénteken 17 órakor Hang – lélek 
– hagyomány: Lovász Irén Dalolóköre az 
Olvasókörben. „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 
közösen dalolni!". Részvételi díj 1.000,- Ft/fő/alk.  
 

Természetjárás: november 14-én  indulás 7.45 -
kor induló buszvégről  visegrádi busszal: Visegrád 
– Salamon torony – Mogyoró hegy – Nádas tó -
Dorottya forrás – Visegrád körtúra. Kb: 10-15 km. 
Túravezető: Polacsek Mónika. Érdeklődni: 
06(30)432-5104, polcsi@freemail.hu 
 

Irodalmi Kávézó november 19-én, pénteken 18 
órakor. Vendég: Terék Anna, Sziveri János- és 
Füst Milán-díjas költő, drámaíró. Házigazda: 
Reichert Gábor irodalomtörténész, az ELTE BTK 
oktatója, az Új Forrás és az Irodalomtörténet című 
folyóiratok szerkesztője. A részvétel ingyenes! 
 

A gyermek szimbolikus világa - A mese és a 
játék szerepe életünk során. November 24-én,  

szerdán 17.30-kor Peer Krisztina klinikai és 
mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszicholó-
gus előadása. Egészséges Lélek, Egészséges Élet 
Alapítvány szervezésében. „Fókuszban a család–
Családmegtartó szolgáltatások Esztergomban” című 
,TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02372 azonosító számú 
projekt keretében megvalósuló előadás.    

 
November 26-án, pénteken 18 órai kezdettel  Föld 
alatt a Föld körül  – 3D vetítés Magyarország és a 
nagyvilág barlangjairól Egri Csaba előadásában. A 
barlangok, mint felszín alatti, élettelen természeti 
értékek valamennyien a természet helyre nem 
állítható, egyedi képződményei. Hazánk több, mint 
4000 barlangja közül mindössze néhány az, amely 
mindenki számára látogatható. Azonban még 
ezekben a barlangokban is a legszebb, legértéke-
sebb részek védelmük érdekében el vannak zárva 
a nagyközönség elől. A legtöbb barlan-
gunk fizikailag is alkalmatlan a bemutatásra, hiszen 
sokszor szűk, vizes járatok, vagy jelentős mélység 
vezet a legszebb részekhez. Hazai barlangjaink 
mellett magyar vonatkozású felszín alatti 
kutatásokat, expedíciókat mutatunk be a világ 
különböző részeiről, többek között Montenegro, 
Olaszország, és Szlovénia karsztterületiről, vala-
mint számos barlangi fotós expedíció eredményét a 
világ számos távoli tájáról. 
Képeinken speciális világítástechnika segítségével 
tesszük láthatóvá az örök sötétség birodalmát. A 
professzionális 3D technika lenyűgöző vizuális él-
ményének segítségével nézőink szinte kézzel-
fogható közelségben érezhetik a barlangi expe-
díciók titokzatos és izgalmas világát. Élmény-
központú előadásainkon a néző részesként érez-
heti magát egy olyan világban, ahová egyébként 
nagyon kevés esélye van eljutni. Belépő: 1.000,- Ft  
 

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

