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2018. februári programok márciusi előzetessel
2-3-4-én Kultúrházak Éjjel-Nappal országos rendezvénysorozat erdőkertesi eseményei,
benne:
2-3-án II. ERDŐKERTESI MIKROKONTROLLER NAPOK – kapunyitás: 18.oo órakor
3-án 15.oo „ISTEN HOZOTT!” a Polgármester köszönti a 2017-ben Erdőkertesre költözött családokat
10-én 19.oo a Ki Akarok Nyílni Óvoda SZMK jótékonysági bálja – zene: Dj. Barkas
Belépőjegy: 3.500.-Ft, melyet a Faluházban is meg lehet vásárolni. Támogatójegy is van!
16-án (péntek) 15.oo-19.oo BABARUHA- és JÁTÉKBÖRZE
Stand díj: 500.- és 700.-Ft (a bejelentkezés határideje: febr. 10-ig!)
15-én 17.oo A Meridián klub farsangi rendezvénye
23-án 16.oo A buddhizmus napjainkban – Ella Zsófia hitoktató vallástörténeti előadása, mely egy heti
rendszerességű előadássorozat első része. Az első alkalommal a részvétel díjtalan!
24-én KERTESI KOCSONYA-MUSTRA gasztronómiai rendezvény a Szent István parkban
15.00 Kapunyitás
15.30 Répa-Retek-Mogyoró interaktív gyermekműsor
17.00 Sztárvendég: Bon-Bon
18.00 Eredményhirdetés - Kocsonyakirály cím átadása
18.30 Tűzzsonglőr show - SÁRKÁNYLÁNYOK
19.00 Utcabál - Madarak Házibuli Zenekar és a Dj. Barkas
24-én (szombat) 14.oo ULTI-KLUB
25-én (vasárnap) 17.oo NOSZTALGIA KLUB
27-én (kedd) 18.oo TÁRSASKÖR – Erdőkertesi szemmel – India II. rész - vetítettképes előadást tart
élményeiről Fogarasi Tibor nyugalmazott egyetemi tanár
Közép-Hindusztán (Uttar Pradesh állam )
Datia: XII. szd.-ban épült palota és kert
Orcha: az erőd falakon belül a bundela király két palotája (Jahangoe Mahal, Radzs Mahal és a Pravin
Mahal)
Kajuraho: A Világörökség része IX-X. szd-i templom csoport (26 db.) a hindu templom építészet
csúcspontja
Varanasi (Benares az eredeti neve) a Gangesz-parti város, Napfelkelte csónakból és a halott égetés látványa
Sarnath: a buddhista világ egyik legfontosabb zarándok helye, itt látható India legnagyobb sztúpája
(A belépés díjtalan!)
MÁRCIUSI ELŐZETES:
6-án 9.oo és 11.oo GYERMEKSZÍNHÁZ – Dvořák és Patka Színház: Csacska nyulacska, mesejáték
Belépődíj: 500.-Ft (csoportos) és 700.-Ft (egyéni)
8-án 17.oo KÖSZÖNTJÜK A NŐKET! Szórakoztató műsor a Nemzetközi Nőnapon
9-én 18.oo Kiállításmegnyitó – Tavasz – Juhos Nándor fotókiállítása
15.oo órától vendégünk: a Somogyiak Baráti Köre

10-én SPORTBÁL
15-én Községi ünnepség a '48-as Forradalom és Szabadságharc 170. évfordulóján
24-én 10.oo Ki Mit Tud? Az ESZAK szervezésében

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. Próba minden csütörtökön 18.oo órától,
karvezető Iványi Magdolna.
***
Szirmai Edit (többek között) PreKanga és KangaBurn edző január 29-étől hétfőnként 10.3o-tól
Kangatraininget tart, jelentkezni a Baba-Mama klub elérhetőségein lehet.
***

JÁTSZANI JÓ!
TÁRSASJÁTÉK KLUB indítását tervezzük 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.
***
Mit keres az internet a mosógépben?
Hogy beszélget a tolókapu az okostelefonnal?
Dobbal verebet továbbra sem, de vajon lehet-e kamerával egeret fogni?
Ezekre és még sok hasonló, alkalmasint abszurdnak tűnő kérdésére is választ kaphat bárki, aki ellátogat
2018. február másodikán és harmadikán, a Kultúrházak Éjjel-Nappal 2018-as eseményeire az Erdőkertesi
Faluházba.
Az Erdőkertesi Mikrokontroller Klub második alkalommal rendezi meg országos meghirdetéssel az
Erdőkertesi Mikrokontroller Napokat, ahol ezúttal az internet kapcsolattal rendelkező olyan eszközökről
lesz szó, amelyek az elkövetkezendő pár évben meghatározóvá fogják tenni mindennapjainkat. Legyen az
mosógép, öntöző automata, lakásriasztó, szobatermosztát, vérnyomásmérő, ekg, vagy akár kávéfőző,
mindegyik már most kapható IOT technológiával ellátott kivitelben.
Vannak, akiknek semmit nem mond ez a 3 betű, vannak, akik már olvastak róla. És megint csak vannak,
akik már úgy készítenek IOT alapú okoseszközöket, mint 40-50 évvel ezelőtt az én korosztályom a
fémépítővel toronydarut. Igen, többnyire 10 és 20 év közötti fiatalokról van szó.
Várunk mindenkit, aki csak a külsőre kíváncsi, de nagy örömünkre fog szolgálni, ha valaki be szeretne
nézni a “motorháztető alá” is. Sőt azokat is nagyon várjuk, akik szánnak arra pár órát, hogy maguk
elkészítsék első saját fejlesztésű IOT berendezésüket. Az ötleteit senki ne felejtse otthon!
A rendezvényen a részvétel ingyenes.
(Mélyvíz, csak úszóknak!: Arduino, Raspberry-Pi, ESP8266, MicroBit, STM32, MSP432, MicroPython)
bővebb információ: http://2113.hu
***

Kertesi Kocsonya-mustra 2018. február 24.
Gasztronómiai verseny 2 kategóriában
Kocsonyafőző versenyre hívunk minden vállalkozó szellemű asszonyt, leányt, férfiembert! Bárki
benevezhet, a szakács-végzettség sem akadály!
A versenyre a Kultúrházak Éjjel-Nappal országos rendezvény keretében kerül sor, 2018. február 3-án
(szombat), a Szent István parkban.

Versenyszámok:
1. Hagyományos kocsonya
2. Különleges kocsonya (húsmentes)
Az elsőben egyértelmű a feltétel: az a bizonyos „kocsonya”, ami nem szorul magyarázatra. A másodiknál
viszont szükség van kreativitásra és bátorságra.
A nevezés határideje: február 18.
Nevezni lehet a Faluház elérhetőségein és személyesen.
Nevezési díj nincs, de az alapanyag a versenyzők költsége.
Február 20-ától a Faluházban mindenki átveheti az egységes műanyagedényeket, amiben hozni kell az öt
adag kocsonyát a verseny napján, 12.oo órától 14.oo óráig.
A versenyen hivatásos és amatőr szakácsokból álló zsűri bírál.
A díjazás kategóriánként történik, I., II., III. helyezés, plusz a zsűri valamennyi versenyző közül
kiválasztja a legjobbat, akit egy évig a Kocsonyakirály cím illet meg, és az ezt tanúsító hímzett
szakácskötényt megkapja.

Eredményhirdetés a szabadtéri rendezvényen, 18.oo-kor lesz.
A rendezvény utcabállal zárul.
***

Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul a Faluházban. A tanfolyam két féléves. Tavasszal és
ősszel 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 ISMÉT MŰKÖDIK KÁVÉ AUTOMATA.
***

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; 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

