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2016. szeptemberi programok októberi előzetessel

Szeptember 3. 8.oo (szombat) GOMBAISMERETI TÚRA GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Helyszín: Háromház (részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)

Szeptember 10. (szombat) 14.oo-23.oo  

SÖRFESZTIVÁL a Szent István parkban
Fellépnek: 

15.oo- 16.oo Beta Block Blues Band
16.3o-17.3o ZEBRAfON Beatles Tribute Banda

IDŐKAPSZULA PARTI 2016
18.oo-19.3o A MADARAK HBZ.
19.3o-23.oo Dj. Barkas Lemezlovas

Szeptember 15. (csütörtök) 18.oo BioPont Klub
VEGYSZERMENTES NÖVÉNYVÉDELEM
Mulcsozás a növények és a talaj védelmében  (Filmvetítés és együttgondolkodás a témáról) 

Szeptember 15. (csütörtök) 18.oo Gombaismereti tanfolyam (őszi első foglalkozása)

Szept. 17. 8.oo (szombat) GOMBAISMERETI TÚRA GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL
Helyszín: Acsa (részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)

Szeptember 17-18. Kulturális Örökség Napjai
Benne: 17-én 18.oo Természetismereti és Természetjáró Tábor záróprogramja

19.oo órakor Kállai Henrik festőművész kiállításmegnyitója a Galérián
Közreműködnek: Kertesi Kamarakórus, versmondó: Domokos Böbe

Helyi-örökség séta indul 14.3o-kor a Faluháztól (részletesen plakátokon)
A sétára regisztrálni (jelentkezni) kell, szeptember 16-ig!

szeptember 24. 14.oo Ulti Klub

Szeptember 25. 17.oo Nosztalgia Klub

Szeptember 30. 18.oo Világjárók Klubja – "Földrajztanár menni USA" – 6000 km autóval az 
Egyesült Államokban. Előadó: Tóth Zoltán

mailto:faluhaz@erdokertes.hu
http://www.erdokertesfaluhaz.hu/


Októberi előzetes:
Október 1. 8.oo (szombat) GOMBAISMERETI TÚRA GOMBASZAKÉRTŐ VEZETÉSÉVEL

Helyszín: Vácrátót (részletes tájékoztató plakátokon és a honlapon)
október 6. 10.oo-11.oo A Babavilág Színes Hangjai
 Baba - Mama hangterápiás és mozgásos foglalkozás Fehér-Pál Rita terapeuta vezetésével
Az első alkalom díjmentes bemutató-óra lesz (részletesen alább).

FELHÍVÁS!

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.

***

Szeptember harmadik hétvégéjén, idén 17-18-án a Kulturális Örökség Napjai országos 
rendezvénysorozat hívja fel évek óta az ország, s mondhatom, a világ figyelmét tárgyi és szellemi 
örökségünkre. A programban már 10 éve, 2006 óta veszünk részt. Minden évben más témakört 
jelölnek ki, idén központi téma az „Ezer arcú műemlék – 170 éve született báró Forster Gyula, a 
Műemlékek Országos Bizottsága egykori elnöke”. Egyúttal – csatlakozva az Európai Unió 2016-
os ajánlásához – az „Örökség és közösség” témakörét is kiemelten ajánlották.
Ez a nap az erdőkertesiek számára egész biztosan emlékezetes lesz, hiszen 17-én 15.oo órakor 
szentelik fel a református templomot. Ehhez kapcsolódva saját jelmondatot is alkottunk a helyi 
eseményünknek: „A ma alkotása a jövő öröksége”.
Ennek jegyében kértem meg Gergely Ferenc Barnabás református lelkészt, hogy írjon néhány 
mondat ajánlót, ossza meg velünk gondolatait.

"Ki az, aki manapság templomot épít? Miből? Miért? Kell-e egy településen több templom 
is? Erdőkertesen évtizedek óta van templom. Mégis fontosnak tartották az evangélikusok is 
meg a reformátusok is, hogy legyen még. Hogy legyen lehetőség többféle módon is dicsérni 
ugyanazt az Istent. Mert vannak, akik dicsérik, sőt úgy tűnik, hogy ebben a mai online 
alapokra épülő világban egyre többen lesznek, akik kívánkoznak egy megfogható, 
személyesen és testileg is tapasztalható közösséghez tartozni, ahol újra és újra átélik, hogy 
fontosak és hasznosak, szükség van rájuk. Ahol átélhetik, hogy egy személyes Isten konkrét 
"házában" lehetnek együtt másokkal, keresve az élet útjait. Ezért lesz fontos a jövőben is sok  
ma épülő templom. Az erdőkertesi református templom 12 év alatt épült fel, de közben épül 
egy közösség is. Nem is egy, hanem korosztályos és más szempontok szerinti 
csoportosulásban. Ugyanis maga a templom is alkalmas arra, hogy egyszerre 5 különböző 
helyszínen legyenek benne az Istent kereső emberek (felnőttek, nagyobb gyermekek, kisebb 
gyermekek, óvoda előttiek, és nem utolsó sorban a pici babák az anyukájukkal)."

***
Keleti tanok klubja indul az ősz folyamán (megfelelő számú jelentkező esetén) Falticska Sándor 
vezetésével (keleti filozófia, buddhizmus, meditáció és ezek hatásai az egészségünkre, 
mindennapjainkra)
A klub célja, hogy a téma iránt érdeklődőket összehozza, kötetlenül beszélgetések, együtt 
gondolkodások módszerével, az alábbi témák köré csoportosítva.



A Buddhizmus filozófiai üzenete, alkalmazása a mindennapokban. 
Létformák, szellemi materializmus.
Az ego és a tudat.
Mit jelent a jelenben élni? A most hatalma.
Amit érdemes tudni a csakrákról. Mekkora ereje van a mantráknak? Az auráink, energetikai 
felépítésünk.
Meditáció. Hatása, alkalmazása.
A harag és más negatív érzés egészségkárosító hatása. Lelki eredetű betegségek.
Reinkarnációról. Kik vagyunk valójában? Miért születtünk? Téveszmék. 
Pozitív gondolkodás ereje. Agyunk programozása.
A programokat pénteki estékre tervezzük, 18.oo órai kezdéssel. Részvételi díj nincs, várjuk a 
jelentkezőket a Faluház elérhetőségein.

A fenti program független az áprilisban meghirdetett, vasárnap délutáni órákra tervezett 
előadássorozattól, az erre már bejelentkezetteket értesíteni fogjuk az indulás időpontjáról. 
Emlékeztetőül álljon itt a tájékoztató bevezetője, és az áprilisi újságba olvashatják a teljes cikket, 
amiben Kali próbált kedvet teremteni a keleti tanok iránt érdeklődők számára.
„A BioPont csoportunk egyik aktív tagjának budapesti munkatársa izgalmas felajánlást tett: 
vasárnap délutánonként szívesen  tart meditációs gyakorlatokat,  és szívesen megismerteti az 
erdőkertesi érdeklődőket a keleti tanokkal. Mi helyet adunk ennek a Faluházban, ha a megfelelő 
létszám (8-10-12 fő) összejön. A későbbiek folyamán közben majd bárki csatlakozhat, kivéve az 
első hat vasárnapot, aminek a folyamatosságára szükség van, hogy a résztvevő elsajátítsa az 
alapjait annak, amit majd (ha úgy látja jónak) a mindennapjaiban használni fog.”

***

A Babavilág Színes Hangjai
 Baba - Mama hangterápiás és mozgásos foglalkozás

Szeretettel várok minden kedves kismamát és kisbabát az októbertől induló hangterápiás, -  
mozgásos foglalkozásomra, mely heti rendszerességgel lesz a Faluházban.

 A foglalkozáson a gyermekekkel és szüleikkel közösen mondókázunk, babatornázunk, énekelünk 
és zenélünk.  A gyermekek kezükbe vehetik a dobokat, különböző csörgő, – kopogó, – és csilingelő 

ritmus eszközöket, és a foglakozások végére már kész kis zenekart alakítanak ki. Testközelbe 
kerülhetnek a hangtállal, és megtapasztalhatják milyen csodálatos érzés megszólaltatni azt.
Mindezen felül a foglalkozás elősegíti a baba mindennapi kiegyensúlyozott hangulatának 
megteremtését, a szeparációs – elválástól való – szorongás könnyebb áthidalását, az első 

dackorszak kezelését, illetve a nyugodt, pihentető éjszakai alvási rutin kialakítását.
 A foglalkozás megfelelő létszám mellett, csütörtöki napokon 10.oo-11.oo óráig tart. 

Célcsoportja: 1-3 éves korú kisbabák és szüleik, díja: 1000 Ft / család
/Fehér-Pál Rita/

***

Angol nyelvvizsgát szeretnél? vagy csak felfrissítenéd nyelvtudásod? Itt a lehetőség ősztől 
(októbertől) ismét bekapcsolódni a már működő Angol nyelvi klub csoportba Erdőkertesen a 
Faluházban. A tanulás és a jó hangulat garantált, péntek esténként fél hattól fél nyolcig.
Kurzuskönyv: Traveller Intermediate  (beszerzésében segítünk!)
További információk, jelentkezés: 06 20 3596915 zsuzsi.gyorfi@gmail.com



***

Kedves erdőkertesi Anyukák, Kismamák és Nagymamák!
Találkozzunk minden héten csütörtökön 10.00-12.00-ig a Erdőkertesi Faluházban (a fc-on mindig 
jelezzük a helyszínt)! Az idei év (első félév) munkatervét olvashatjátok a fc-on, és a Faluházban. A 
nyári zárva tartás idején a klub működését (helyszín, időpont) fc-on közöljük.
Csatlakozzatok  Facebook  csoportunkhoz:  Erdőkertes  Baba-Mama  Klub.    Szeretettel  várunk 
minden érdeklődőt!   Csányi Anita és Varga-Bokor Zsuzsanna

***
Az Alapfokú gombaismereti tanfolyam indult márciusban a Faluházban, vezeti Kis Szidónia 
gombaszakértő. Elméleti foglalkozások tavasszal és ősszel 6-6 alkalommal, minden második 
csütörtökön 18.o-20.oo-ig. Az őszi első alkalom: szeptemberben lesz Terepgyakorlat ősszel 6 

alkalommal, előzetesen egyeztetett hétvégi időpontokban, telekocsikkal, költségmegosztással. 
A részvételi díj 28.000.-Ft/fő (a jegyzetet is tartalmazza).

***
BioPont klub indult 2014. májusban a Faluházban, amely a környezettudatos, vegyszermentes 
életmódot tűzte ki célul. Az előadásokhoz kapcsolódóan az egymástól-tanulás módszerét (is) 
alkalmazzuk. A havi rendszerességű foglalkozások mellett célzott természetjárásokon veszünk 
részt, pl. gyógynövény-ismereti és gyűjtő túrán, továbbá gyakorlatban is megtanuljuk a 
gyógynövények feldolgozását.  A részvétel díjtalan!

***

Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-, látvány-elektronika áramkör 
építés.  Mikrokontroller-  és  számítógép  programozás.  Linux  alapismeretek.  Bővebb 
információ a Faluház honlapján!

***

A Faluházban rendszeresen működő tanfolyamok, szakkörök, klubok:

JÓGA  (hétfő):  1800-1900; Meridián  torna  (kedd):  1600  -  1700;   ÉLETERŐ Egészségügyi  torna 
(kedd): 1700-1800; KÉZIMUNKA CSOPORT (páratlan hét kedd):  1600-1800;  ÉNEKKARI PRÓBA 
(szerda): 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;  IDEGEN  NYELVŰEK  KLUBJA 
(páros-hét, csütörtök): 1700; (jelenleg szünetel, várjuk az érdeklődők jelentkezését!)  BioPont Klub 
(külön értesítés szerint): 1800-2000;  ULTI-klub (minden hónap utolsó szombat): 1400-1800;  
NOSZTALGIA klub   (minden hónap utolsó vasárnap): 1700-2200 

***
A *-gal jelölt programok 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 kötelezettségként valósulnak meg. 
Az alább felsorolt (a TÁMOP-pályázatból 2011-12-ben megvalósított)  szakköröket megfelelő 



számú  jelentkező  esetén  részvételi  díjas  formában  indítjuk.  Bővebb  tájékoztatást 
honlapjainkon és plakátokon olvashatnak.
GYERMEK SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR*  (HÉTFŐ) 1630-1800;  KERÁMIA SZAKKÖR*  (KEDD) 
1300-1700,  NÉPTÁNC*,  (SZERDA): 1430-1600;  MODERNTÁNC  (TÖBB  KORCSOPORT 
SZÁMÁRA!)    (PÉNTEK): 1630-1715;  IFJÚSÁGI  SZÍNJÁTSZÓ   (SZOMBAT): 1800-2000; 
GRAFIKA KURZUS (CSÜTÖRTÖK): 1500-1800

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  
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