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2017. novemberi programok decemberi előzetessel
November 7-ig látható az Erdőkertesi Szép Kertek fotókiállítás a Galérián
7-én 16.oo Klasszikus balett – előképző bemutató óra (bejelentkezés szükséges!)
9-én 16.oo-18.oo Kisállat kiállítás (részletek és belépődíj szórólapokon)
10-én 17.3o Táncház a Szőlőfürt óvoda szervezésében
17-én (péntek) 15.oo-19.oo BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelentkezés határideje: nov. 10-ig!)
18-án (szombat) 19.oo a Ki Akarok Nyílni Óvoda SzMK jótékonysági bálja
Belépőjegy kapható az Óvodában és a Faluházban (részletek külön plakáton és a honlapokon!)
Támogatójegy is váltható!
13-16-ig TÜDŐSZŰRÉS lesz a Faluházban (figyelem! CSAK NÉGY NAP!)
hétfőtől csütörtökig: 8.oo-18.oo óráig
17-én 14.oo-18.oo VÉRADÁS
17-én (péntek!) 17.oo A SZÁZVIRÁGÚ KALOCSA kiállítás megnyitó
Petrás Anna és Stúdiója
megnyitja: dr. Pásztor László
közreműködnek: a Veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola népzene tanszakos növendékei
és a Kertesi Kamarakórus
20-án (hétfő) 18.oo BioPont klub
Téma és előadó szervezés alatt
programgazda: Varga-Farkas Edit Sára
24-én SZÍNHÁZI ELŐADÁS
Swajda György – Victor Máté: ÓZ, a nagy varázsló – a Fiatal Forrás Színtársulat előadásában
Rendező: Molnár Klára
Belépődíj: I. hely: 700.- Ft, II. hely: 500.-Ft (elővételben már kapható)

30-án 15.oo (csütörtök) Kézműves foglalkozás (gyermek) karácsonyi díszek készítése
Részvételi díj: 300.-Ft (kizárólag előre bejelentkezéssel, nov. 27-ig!)
30-án 16.oo (csütörtök) Kézműves foglalkozás (felnőtt) adventi koszorú vagy asztaldísz készítése
Vezeti: Horváth Lászlóné Ildikó, az Ildikó Design (kertesi kézműves bolt) vezetője
Részvételi díj: 1.000.-Ft (kizárólag előre bejelentkezéssel, nov. 27-ig!)

25-én (szombat) 14.oo ULTI-KLUB
26-án (vasárnap) 17.oo NOSZTALGIA KLUB

Decemberi előzetes:
ADVENTI PROGRAMOK a Szent István parkban
December 3. 15.oo órától NYIT A KALÁCSOSHÁZ
15.oo az ökumenikus gyertyagyújtás a Községi Adventi Koszorúnál
15.3o-tól A Ki Akarok Nyílni és a Szőlőfürt kiscsoportos ovisok műsora
December 10. 15.oo BORmustra
December 16. 18.oo Karácsonyi Hangverseny a református templomban
December 17. 14.3o INTÉZMÉNYEK jótékonysági KIRAKODÓVÁSÁRA
Műsor: az oktatási intézmények csoportjai – (2 óvoda, 2 iskola)

FELHÍVÁS!
Helytörténeti kutatásokkal foglalkozó klub létrehozását tervezzük, melyhez várjuk mindazon
érdeklődők jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek a település múltjának kutatására, az
itt kezdetekben megtelepedett családok életének, sorsának felderítésére.
***
A Faluház GYERMEKMEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁST szervez, elsősorban a saját
rendezvényei idejére, hogy a kisgyermekes szülőknek megkönnyítsük a programjaink látogatását.
VÁRJUK a jelentkezőket, akikkel elbeszélgetünk a feladatról.
***

Megfelelő számú jelentkező esetén ősztől újból indítjuk a bőrmíves, a
kosárfonó és a nemezelős tanfolyamot, továbbá a patchwork (foltvarró) klubot.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését!
***
TÁRSASKÖR
Előadásokat, programokat, beszélgetéseket szervezünk a község és a környék lakói számára, akik
érdeklődnek a múlt és jelen történései, jelenségek, okok és okozatok iránt, kíváncsiak a világ
dolgaira, vannak ismereteik, véleményük, melyeket megfelelően alátámasztott ellenvélemények
hatására akár meg is változtatnak. A TÁRSASKÖR elnevezés kiegészítéséhez szívesen veszünk
javaslatot, ami esetleg egyedi vagy lokális töltést ad a kifejezésnek. Felmerült a KERTESI
TÁRSASKÖR név, de várnánk a kreatív ötleteket, és egy év múlva (ez a pozitív gondolkodás!)
megtartjuk a KÖR „névadóját”. A nyertes pályázót színházjeggyel jutalmazzuk.
***

A Kertesi Kamarakórus várja a tagjai közé mindazokat, akik szívesen
énekelnek, és szeretik a jó társaságot. Kóruspróba minden csütörtök 18.oo órától
van a Faluházban, karvezető Iványi Magdolna.
***

JÁTSZANI JÓ!
TÁRSASJÁTÉK KLUB indítását tervezzük ősztől felnőttek számára. A havi egy alkalom
időpontját a jelentkezőkkel egyeztetve alakítjuk ki. A „JÁTSZANI JÓ” szlogen remélhetőleg sok
ember érdeklődését felkelti, és szívesen választja a kikapcsolódásnak eme formáját. Emellett –
vagy ennek keretében – a bridzsben járatos emberek jelentkezését is várjuk, szeretnénk bridzs
klubot is létrehozni.
***
Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-, látvány-elektronika áramkör építés.
Mikrokontroller- és számítógép programozás. Linux alapismeretek. Klubvezető: Tóth János Péter.
***
***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul ismét 2017. őszén a Faluházban. A tanfolyam két
féléves. Ősszel és tavasszal 6-6 elméleti foglalkozás és 6-6 terepgyakorlat lesz. Az előadások
minden második csütörtökön 18-20 óra között lesznek, a kirándulások pedig hétvégén a délelőtti
órákban, kb. 2-3 órás elfoglaltságot jelentenek.
Kb. 110 gombafaj megismerésére nyílik lehetőség. Foglalkozunk a gombagyűjtés szabályaival,
élettannal, a gombák felépítésével, határozó bélyegeivel, a gombamérgezésekkel, a felhasználási és
tartósítási módokkal, valamint a gyógyhatású gombákkal is.
A tanfolyam csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.
További információk, jelentkezés: 30-293-0359 szidoniakis@gmail.com
***

A BioPont klub 2014. májusától havi-másfélhavi rendszerességgel klubnapot tart a Faluházban,
amelyen a témákat a tagok igényei szerint választjuk. A fő irányvonal továbbra is a
környezettudatos, vegyszermentes életmód kialakításához nyújtott segítség. Az előadásokhoz
kapcsolódóan az egymástól-tanulás módszerét (is) alkalmazzuk. A „benti” foglalkozások mellett
célzott természetjárásokon veszünk részt, pl. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán, továbbá
gyakorlatban is megtanuljuk a gyógynövények feldolgozását. A részvétel díjtalan!
***

A Kistérség Magazin főszerkesztőjének kérésére közöljük:
a lap augusztustól Erdőkertesen a Lottózókban kapható. Ára 180 Ft/db!
***

A Faluházban rendszeresen működő tanfolyamok, szakkörök, klubok:
SENIORJÓGA (hétfő): 1400-1500; JÓGA (hétfő): 1800-1900; Meridián torna (kedd): 1600 - 1700; ÉLETERŐ
Egészségügyi torna (kedd): 1700-1800; KÉZIMUNKA CSOPORT (páratlan hét kedd): 1600-1800;

ÉNEKKARI PRÓBA (csütörtök): 1800-2000; NYUGDÍJAS KLUB (szerda): 1500 - 2000; BABA-MAMA
Klub, (csütörtök): 1000-1200; Meridián torna (csütörtök): 1600-1700; ÉLETERŐ Egészségügyi torna
(csütörtök): 1700-1800; MIKROKONTROLLER KLUB (péntek): 1700-2000; BioPont Klub (külön értesítés
szerint): 1800-2000; ULTI-klub (minden hónap utolsó szombat): 1400-1800; NOSZTALGIA klub (minden
hónap utolsó vasárnap): 1700-2200
***
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, a
„Művészetek Háza Gödöllő és az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése az
élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0012 jelű pályázatban vállalt
öt éves fenntartási kötelezettségünket teljesítettük.
Az alább felsorolt szakköröket megfelelő számú jelentkező esetén részvételi díjas formában indítjuk.
Bővebb tájékoztatást honlapjainkon és plakátokon olvashatnak.
GYERMEK SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR* (HÉTFŐ) 1630-1800; KERÁMIA SZAKKÖR* (KEDD) 1600-1730,
NÉPTÁNC*, (HÉTFŐ): 1500-1600; MODERNTÁNC (TÖBB KORCSOPORT SZÁMÁRA!) (PÉNTEK):
1630-1715; IFJÚSÁGI SZÍNJÁTSZÓ (SZOMBAT): 1800-2000; GRAFIKA KURZUS (CSÜTÖRTÖK): 15001800

A programjaink megtalálhatók Erdőkertes község honlapján, a Faluház címszóra kattintva, a
www.erdokertesfaluhaz.hu; www.erdokertesfaluhaz.tamop.info; www.veresegyhazi-kke.hu;
www.gkrte.hu; www.dunapartprogram.hu; www.reginanet.hu; www.pestmegyei-hirhatar.hu;
www.info-godollo.hu; http://akisterseg.hu/telepulesek.html és a www.rikkancshirek.hu oldalakon.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Pallag Katalin

