December 5-én, vasárnap 18 órakor VVV Jazz
Klub. Vendégek:
György Andrea (hegedű). György Andi hegedűs,
énekes, vokalista. Klasszikus hegedűtanulmányait követően az alternatív, szabad zenélésben találta meg magát leginkább. Az elmúlt tizenöt
évben legalább húsz zenekarban vállalt tagságot,
emellett stúdiózenészként, session zenészként,
szimfonikus zenekarok beugró hegedűseként
egyaránt dolgozott. Az improvizáció mindig fontos
kritérium volt számára, így az utóbbi években a
jazz-hegedülés felé fordult, hogy igazán elmélyíthesse tudását a témában. Önálló improvizációs
projektje mellett gyakran megtalálható imprószínházak kísérő zenészeként, például az Artus
stúdió, a Grund színház, vagy a Grecsó fivérek
előadásain, ahol általában looper- és effektpedálok kíséretében játszik.
Nemeskéri Csaba (gitár). Csaba 18 évesen,
teljesen kezdőként iratkozott be az Erkel Ferenc
zeneiskolába, ismertebb nevén a ’Postás’-ba, ahol
Juhász Gábor értő kezei alatt kezdte el tanulmányait. 2008-ban felvételt nyert a Kodolányi
János Főiskola Jazz-tanszakára ahol Czirják
Csaba és Birta Miklós voltak a főtárgy tanárai. Aktív
résztvevője a magyar jazz életnek, magyarország
számos városában, fesztiválján játszott már,
klubok meghitt sarkaitól egészen a nagyszínpadokig. A zenekarok mellett improvizatív színházi
társulatokkal is dolgozik különböző előadásokban.
Bazsinka Mihály (szaxofonok)
Csicsák György Balázs (szájharmónika, gitár)
Takács Donát (basszusgitár)
Jeszenszky György (dob)

A vendégzenészek, akikről nem írtunk bővebben,
Ők már korábban voltak az elmúlt, lassan 5 év
valamelyik jazz klubjának vendégzenészei.
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.

Szentgyörgymezői
Olvasókör
2021. decemberi
műsorfüzet

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!

Rendezvényeink csak a mindenkori – pandémia helyzetre - vonatkozó kormányrendeletek
alapján látogathatók! Jelenleg november 20-tól
kötelező a szájmaszk!

Molnár Adrienn 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

2021. DECEMBERI PROGRAMOK
3. péntek 10.00-12.00: Baba-Mama klub
3. péntek 17.00: kiállítás megnyitója
5. vasárnap 18.00: VVV Jazz klub
8. szerda 17.30: előadássorozat
10. péntek 17.00: Lovász Irén dalolóköre
11. szombat 18.00: hárfaest
17. péntek 10.00-12.00: Baba-Mama klub
17. péntek 18.00: Irodalmi Kávézó
18. szombat: természetjárás

ÁLLANDÓ KLUBOK, SZAKKÖRÖK
Hétfő
10.00: Meridiántorna
17.00: 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
Szombat
13.00: Vasútmodellező klub (havonta egyszer)
Érdeklődni: www.evmk.hu honlapon

December 3-án, és 17-én, pénteken 10 órakor Baba-Mama klub. „Töltődj fel velünk, vagy
ereszd ki a fáradt gőzt!” Klubdélelőttök anyukáknak
és babáiknak az 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 valósul meg.
December 3-án, pénteken 17 órai kezdettel Molnár
Adrienn
„EnnkA”
festménykiállításának
megnyitója. A kiállítást P. Tóth Major Krisztina
művésztanár nyitja meg. Zenei közreműködő:
Hangemberek. A kiállítás – a terem vegyes
használata miatt előzetes egyeztetéssel, vagy
szombaton 9-12 és 14-18 óra között – 2021.
december végéig látható az Olvasókörben.
December 25-én a kiállítás nem tekinthető meg. A
részvétel ingyenes!
„Békén hagyni - Kamasszal az élet.” December
8-án, szerdán 17.30-kor Peer Krisztina klinikai és
mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus 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
előadássorozat.
December 10-én, pénteken 17 órakor Hang – lélek
– hagyomány: Lovász Irén Dalolóköre az
Olvasókörben. „Az esztergomi közönségnek is lehetősége 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.
December 11-én, szombaton 18 órakor
“Hárfazene könnyedén - adventi hangulatban”
Gulyás
Csilla
hárfaművész
koncertje.
Összeállítás a klasszikus zenei örökzöldek és a
romantikus hárfairodalom dallamaiból, meghitt,
ünnepi, adventi hangulatban.
Gulyás Csilla hárfaművész és tanár a klasszikus és
a könnyedebb hárfamuzsika műfajaiban egyaránt
otthonosan mozog. Repertoárján szóló- és
kamarazene, örökzöld klasszikus átiratok és
eredeti hárfadarabok, kelta és latin dallamok, jazz,
filmzenei és musical átiratok egyaránt
megtalálhatók. 2006 és 2014 között négy lemeze
jelent meg a Hungaroton, valamint két albuma a
hong kongi King Records kiadó gondozásában.
Rendszeresen fellépője a klasszikus zenei
fesztiváloknak itthon és külföldön egyaránt. A
részvétel ingyenes!
Irodalmi Kávézó december 17-én, pénteken 18
órakor. Vendég: Bereményi Géza, a Nemzet
Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-, József
Attila- és Balázs Béla-díjas magyar író, dalszövegés forgatókönyvíró, filmrendező, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház örökös tagja. Házigazda:
Reichert Gábor irodalomtörténész, az ELTE BTK
oktatója, az Új Forrás és az Irodalomtörténet című
folyóiratok szerkesztője. A részvétel ingyenes!
Természetjárás: december 18-án, szombaton.
Indulás a 8.52-es vonattal Dorogig, onnan busszal
Bajótra. Cél: Öregkő – Péliföldszentkereszt és
haza .. Túravezető: Polacsek Mónika. Érdeklődni:

06(30)432-5104, polcsi@freemail.hu

