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2018. júliusi programok

Júliusban a Faluház és a Könyvtár zárva van.
Nyitás: augusztus 13-án
A mozgáscsoportjaink csütörtök délután 16.oo-20.oo-ig a szokott időpontban
működnek (beleértve a hétfői csoportokat, amennyiben ez az időpont számukra is
megfelelő).
A Hétszínvirág Családi Klub számára is biztosított a lehetőség, a páros
csütörtöki napokon.
28-án (szombat) 14.oo ULTI-KLUB

Augusztusi előzetes:
A hónap második hetében (még a zárva tartás idején, 6-10-ig) befogadtuk a helyi iskolában működő
judo csoport táborát.
20-án 20.oo KÖZSÉGI ÜNNEPSÉG A SZENT ISTVÁN PARKBAN
Községi kitüntetések átadása, ünnepi műsor Államalapító Szent István királyunk emlékére
Köszöntőt mond: dr. Pásztor László polgármester
Műsor: A budapesti Bartók Béla AMI tanárainak Dixieland zenekara
Utána tűzijáték

FELHÍVÁS!
Kedves Anyukák, Apukák!
A tervezett SZÜLŐKLUB elindult a Faluházban, a neve HÉTÉSZÍNVIRÁG CSALÁDI KLUB.
Minden páros hét csütörtökön 17.oo órától vannak a találkozások, melyre a gyermekeket is
hozni lehet. Emlékeztetőül:
- Ha gyermeke fejlődése eltér az átlagostól, ha sajátos nevelési igényű, ha tanulási nehézséggel
küzd,
- ha szeretne más szülőkkel tapasztalatot cserélni, beszélgetni,
- ha szeretne segítséget kapni a felmerülői problémák megoldásához, akkor itt a helye!
A terveink közt szerepel: szakemberek meghívása, ötletek az otthoni fejlesztéshez, fejlesztések
megszervezése helyben, családi játékos programok szervezése, stb.
A végleges programot együtt tudjuk kialakítani, az Önök igényei alapján, jöjjenek, hogy
tudjunk együtt gondolkodni a témában!

***
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.
***

„ITT ÉLÜNK”
Elmúlt három év, és idén esedékes a településen és környékén élő képzőművészek
közös kiállítása, amit 2015-ben triennáléként hirdettünk meg.
A meghívó a szlogenünket is tartalmazta: „A sokszínűség jellemez bennünket...” ezt
továbbra is vállaljuk. Aki eljött megnézni a 29 alkotót befogadó tárlatot, meggyőződhetett
erről. Bízom abban, hogy idén szeptember 29-én ugyanilyen színes tárlatot nyithatunk. Ez
most még csak egy „emlékeztető” felhívás, hogy minden alkotónak legyen ideje a munkáit
ebből a szempontból is elgondolni, elkészíteni.
A feltételek azonosak lesznek a három év előttivel: a képeket keretezve, vagy 50 x 70-es
kartonra paszpartuzva, a kisplasztikákat talapzattal ellátva kérjük.
A részvételről augusztus 16-áig kérünk visszajelzést, hogy a meghívóban feltüntethessük a
kiállítókat.
A kiválasztott munkákat kérjük, szeptember 6-án (csütörtök) 9.oo-20.oo óráig, vagy 7-én
(péntek) 12.oo-20.oo óráig kérjük behozni, kiállításra alkalmas állapotban.
***
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 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.
***

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

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!
***
AVIVA gátizmokat erősítő torna nőknek (igény esetén ősszel indul)
„A 3 órás alaptanfolyamon megismerjük a medencealapi izmok feladatát, beszélünk arról, hogy
milyen problémák esetén merülhet fel izomgyengeség és megtanuljuk a gátizmokat erősítő gyakorlatokat.
Milyen probléma esetén ajánlott?
Stresszinkontinencia: amikor köhögésre, orrfújásra, futásra, ugrálásra, nevetésre a vizelet
elcsöppen; ha a szelek és a széklet visszatartása nehézséget okoz; hólyagsüllyedés (hólyagsérv);
méhsüllyedés; végbélsüllyedés (végbélsérv); tág hüvely;
A tanfolyam elvégzése után heti 1 alkalommal közös gyakorló órákon tudjuk együtt végezni a
feladatokat, illetve otthon is ajánlott napi 20 percet gyakorolni a tartós eredmény eléréséhez.” Zelei Éva
***

A FALUHÁZBAN ISMÉT MŰKÖDIK KÁVÉ AUTOMATA.
***

A Faluházban ősztől ismét rendszeresen működő tanfolyamok, szakkörök, klubok:
SENIORJÓGA (hétfő): 1400-1500; JÓGA (hétfő): 1730-1900; 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 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

