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2017. decemberi programok 2018. januári előzetessel
KÖZSÉGI ADVENTI PROGRAMOK a Szent István parkban
A KALÁCSOSHÁZ november 26-tól december 20-ig üzemel, naponta 16.oo-20.oo óráig
(forraltbor, kürtőskalács, kolbász…)
December 17-ig látható A SZÁZVIRÁGÚ KALOCSA kiállítás a Galérián
A munkák a kiállítás zárását követően megvásárolhatók!

KÖZSÉGI ADVENTI PROGRAMOK a Szent István parkban
December 3. (vasárnap) 14.3o-tól MIKULÁSVÁRÓ programok
Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora
15.3o-kor érkezik a Mikulás
Gyertyagyújtás a Községi Adventi Koszorúnál
16.3o órától 18.3o-ig kisvonatozás
17.oo órától Gregor Bernadett és Turi Lui műsora
4-én (hétfő) 16.oo Tippentő-Kerekítő (a Baba-Mama klub szervezésében)
7-én (csütörtök) 10.oo Bábos mesekuckó (a Baba-Mama klub szervezésében)
8-án 16.oo-tól a Neumann János Általános Iskola alsótagozatosainak a Mikulásbálja
9-én (szombat) 15.oo TÉRAVATÓ – a Reformáció Tere – a Hunyadi és a Szőlősor utca találkozásánál

KÖZSÉGI ADVENTI PROGRAMOK a Szent István parkban
10-én (vasárnap) 15.oo BORmustra - Betlehem-állítás, és a FALU LÁNGJA
15.3o Niki és Miki műsora a Csomópont Fortuna Társulat ifjú felfedezettjeivel
17.oo Szmatana Andrea jazz-énekes műsora
11-én (hétfő) 14.oo órától GYERMEKKARÁCSONY – meghívásos ünnepség az ESZAK szervezésében
12-én (kedd) 13.oo órától Karácsonyi ünnepség az önkormányzat és intézményei nyugdíjasainak
Műsor: a Ki Akarok Nyílni óvoda és a Neumann J. Általános Iskola diákjai
13-án (szerda) 16.oo órától FALUKARÁCSONY
Műsor: A Szőlőfürt Református óvoda és a Neumann J. Általános Iskola diákjai

Sztárvendég: Csongrádi Kata - Slágershow
15-én (péntek) 16.oo Gitáros Karácsony – félévi bemutató előadás szülőknek, rokonaknak, barátoknak
15-én (péntek) 14.oo NOSZTALGIA KLUB évbúcsúztató eseménye
16-án (szombat) 14.oo ULTI-KLUB

KÖZSÉGI ADVENTI PROGRAMOK
16-án (szombat) 18.oo Karácsonyi Hangverseny a református templomban
A műsorban fellépnek: Kertesi Kamarakórus – karvezető: Iványi Magdolna
Pásztor Mátyás, zongora
Apagyi Mária, zongora művésztanár
Kopeczky Lajos, orgona
Veres Rebeka Anna és Veres Regina Sára, zongora és hegedű
Wesley Károly Kórus Vivaldi: Magnificat; Karácsonyi dalok – vezényel Iványi Tamás
Átadásra kerül az Erdőkertes Szép Karácsonyi Portája díj, átadja Nagyné Gódor Csilla alpolgármester

KÖZSÉGI ADVENTI PROGRAMOK a Szent István parkban
Dec. 17. 14.oo INTÉZMÉNYEK jótékonysági KIRAKODÓVÁSÁRA
Állatsimogató
Műsor: a helyi oktatási intézmények csoportjai (2 óvoda, iskola)
16.3o-19.oo-ig Kisvonatozás
17.oo Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor műsora
19-én (kedd) 8.oo-14.oo a „RÁD ÉRÜNK 60+” Karácsonyi ünnepsége
20-án (szerda) 10.oo és 11.oo órakor a Neumann J. Általános Iskola karácsonyi ünnepsége
18.oo a Neumann J. Általános Iskola karácsonyi műsora szülőknek, rokonoknak, barátoknak
28-án (csütörtök) a Barátság Nyugdíjas Klub évbúcsúztató rendezvénye

A FALUHÁZ ÉS A KÖNYVTÁR DECEMBER 21-től JANUÁR 12-ig ZÁRVA TART.
MINDENKINEK BÉKÉS SZÉP ÜNNEPEKET, ÉS BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK !

2018. januári előzetes:
Az intézmény január 12-ig zárva lesz.
Január 20-án (szombat) 16.oo-tól A MAGYAR KULTÚRA NAPJA tiszteletére Kórustalálkozó
(a belépés díjtalan!)
27-én (szombat) „Isten hozott!” a Polgármester köszönti a 2017-ben Erdőkertesre költözött családokat
27-én (szombat) 14.oo ULTI-KLUB
28-án (vasárnap) 17.oo NOSZTALGIA KLUB

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.
***

A FALUHÁZBAN ISMÉT MŰKÖDIK KÁVÉ AUTOMATA.
***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul 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 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; ALAKFORMÁLÓ EDZÉS (CSÜTÖRTÖK): 1830-1930; A MOZGÁS ÖRÖME
(CSÜTÖRTÖK): 1830-1930; 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

