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2016.decemberi programok 2017. januári előzetessel

ADVENTI PROGRAMOK a Szent István parkban
December 4. 15.oo „FALULÁNGJA”, BORmustra 

- és jön a MIKULÁS
16.oo  Bokréta Néptáncegyüttes műsora 
18.oo  fellép Xantus Barbara

December 11. 14.3o „ADVENTI UDVAR” intézmények jótékonysági kirakodóvására
Műsor: az oktatási intézmények csoportjai 

KISVONATOZÁS (műsor után, kb. 17.oo órától)
17.3o-18.15 Fellép: Varga Miklós

December 12. 15.oo Gyermekkarácsony – az ESZAK meghívásos rendezvénye

December 14. 16.oo FALUKARÁCSONY 
Az ESZAK-kal közös rendezvény, közreműködnek a Neumann János Általános Iskola tanulói

A belépés díjtalan!

December 17. (szombat) 14.oo  ULTI-KLUB

December 18. 18.oo Karácsonyi Hangverseny az evangélikus templomban
Műsor: César Frank: Panis Angelicus, előadja Nász Renáta szoprán magánénekes 

zongorán közreműködik: Uzsaly Bence
Apagyi Mária, zongora művésztanár
Márta Nóra, fuvolaművész
Pásztor Mátyás, zongora
Kertesi Kamarakórus, művészeti vezető: Iványi Magdolna

Házigazda és orgonán játszik: Kopeczky Lajos
A belépés díjtalan!

December 21. (szerda) 10.oo és 11.oo óra
KARÁCSONYI MŰSOR A NEUMANN J. ÁLT. ISKOLA DIÁKJAINAK, 

18.oo órakor szülőknek, hozzátartozóknak, barátoknak

December 28. A Barátság Nyugdíjas Klub évbúcsúztató rendezvénye

2017. januári előzetes:
Január 11-ig megtekinthető a Budai Képzőművész Egyesület alkotóközösség tagjainak kiállítása.
Kiállítók: Papp Cecília, Tarcsányi Ottília, Rimaszombati Izabella és Máhrné Angyal Gabriella
Január 21. (szombat) A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Kiállításmegnyitó: Mesél a múlt - Időutazás a 1920-as évekbe
Tóth Zoltán üvegnegatívjai - fotókiállítás
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http://www.erdokertesfaluhaz.hu/


"Múlt század projekt"
Valamikor az 1980-as évek végén egyik nap édesapám valóságos kincsekkel tért haza a munkából. Valahol 
Rákospalotán dolgoztak, ha jól emlékszem egy régi házat újítottak fel. Ennek a régi háznak a padlásán 
hevertek elfeledve a dobozok, melyek az 1920-as években készült fotók üvegnegatívjait rejtették. 
Kiskoromban sokat nézegettem ezeket az ég felé tartva, és közben azon merengve, hogy kik lehettek ezek 
az emberek... Aztán sokáig én is elfeledkeztem róluk, néhány dobozkának sajnos nyoma veszett, de 
mintegy 100 db üveglemezt a mai napig féltve őrzök. Egy kis leleményesség és némi számítógépes grafika 
segítségével varázsoltam pozitívvá őket. 
Ez a kiállítás egy időutazás. Aki megnézi ezeket a fotókat, feltárul előtte a majd' 100 évvel ezelőtti világ 
egy kicsiny része: kirándulások, csoportképek, beszédes tekintetek. (T.Z.)
Január 27. (péntek) 18.oo  BioPont klub

Téma és előadó szervezés alatt 
Programgazda: Varga-Farkas Edit Sára 

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.

***
Január második felétől ismét tervezzük a bőrmíves, a kosárfonó és a nemezelős tanfolyamot, 
továbbá a patchwork (foltvarró) klub újbóli indítását. Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

***
Keleti tanok klubja indul megfelelő számú jelentkező esetén Falticska Sándor vezetésével (keleti 
filozófia, buddhizmus, meditáció és ezek hatásai az egészségünkre, mindennapjainkra). A klubról 
részletesen írtunk az augusztusi újságban.

A tavasszal Testkilépéses meditáció a Vadzsrajan - Gelugpa irányzat alapján címmel  (Kali) 
meghirdetett program január végén indul, az áprilisi újságban részletesen olvashatnak róla.

***
A Kertesi Kamarakórus várja a tagjai közé mindazokat, akik szívesen énekelnek, és szeretik 
a jó társaságot. A kóruspróba csütörtök 18.oo órakor kezdődik a Faluházban, karvezető 
Iványi Magdolna.

***

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

***
Alapfokú gombaismereti tanfolyam indul ismét 2017 februárjában 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!

***

Mikrokontroller klub működik a Faluházban!
Robot-, elektronikus játék-, lakásriasztó-, öntöző automatika-, látvány-elektronika áramkör építés. 
Mikrokontroller-  és  számítógép programozás.  Linux alapismeretek.   A klub vezetője  Tóth János 
Péter, képes tájékoztatóját olvashatják a novemberi újságban.

***

***
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 (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; JÓGA (PÉNTEK): 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) 1600-1730, 
NÉPTÁNC*, (HÉTFŐ): 1500-1600; 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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