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2019. januári programok februári előzetessel

A FALUHÁZ ÉS A KÖNYVTÁR  JANUÁR 11-ig ZÁRVA TART.

MINDENKINEK  BOLDOG ÚJESZTENDŐT  KÍVÁNUNK !

11-én (péntek) 18.oo BARTÓK BÉLA, A ZENÉSZ 
3. „LÉGY MINDENEKELŐTT EMBER...”

BARTÓK BÉLA, AZ EMBER
ELŐADÓ: FERGE BÉLA, ZENETANÁR

AZ ELŐADÁSON KÖZREMŰKÖDIK FERGE ELIZABET HÁRFÁN.

17-én (csütörtök) 18.oo)  filmvetítés a könyvtárban: Szakcsi Lakatos Béla;  Budapest Bár (két film)
(ismertető alább!)

19-én (szombat) 18.oo KIÁLLÍTÁS-MEGNYITÓ
A PEST MEGYEI ÉRTÉKTÁR vándorkiállítása
Megnyitja: Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke (felkérése folyamatban)
A vendégeket köszönti: dr. Pásztor László polgármester
Műsor: a Veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola népzene tanszakos növendékei

20-án (vasárnap) a Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete szervezésében gyöngyfűző és 
kosárfonó tanfolyam

23-án (szerda) 18.oo TÁRSASJÁTÉK KLUB

26-án 13.oo (szombat) ULTI KLUB

26-27-én  (szombat-vasárnap)  a  Népi  Mesterségek  Pest  Megyei  Egyesülete  szervezésében
gyöngyfűző és kosárfonó tanfolyam

27-én 17.oo (vasárnap) Nosztalgia Klub

2019. FEBUÁRI ELŐZETES
2-án (szombat) 15.oo „Isten hozott!” a Polgármester köszönti a 2018-ban Erdőkertesre költözött 
családokat
8-án (péntek) 17.oo a Szőlőfürt Református Óvoda NÉPI TÁNCHÁZ rendezvénye
9-én (szombat) a Ki Akarok Nyílni Óvoda SZMK jótékonysági bálja – zene: Dj. Galamb
15-16-17-én Kultúrházak Éjjel-Nappal országos rendezvénysorozat erdőkertesi eseményei benne:

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


 III. ERDŐKERTESI MIKROKONTROLLER NAPOK   (részletesen alább)
21-én 14.oo-18.oo VÉRADÁS

24-én KERTESI KOCSONYA-MUSTRA gasztronómiai verseny

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.

***

Három előadásból álló sorozat kezdődött novemberben BARTÓK BÉLA munkássága felidézésére
 „A tiszta forrás felé…” című zenés előadásainkon, Bartók Béla gondolatait, üzeneteit szólaltatjuk meg 
prózában és zenében. Úgy gondoljuk, hogy egy küzdő, igazságkereső ember – levelekben, interjúkban és 
egyéb írásokban megfogalmazott - gondolatai minden időben fontos tartalmat közvetítenek és minden 
generációnak hasznos üzenetet hordozhatnak.
Az előadás interaktív módon történik. Közös énekléssel, zenéléssel, beszélgetéssel próbáljuk elmélyíteni az 
elhangzott idézeteket, gondolatokat. Az ismert népdalok és azok feldolgozásai mindenki számára 
érthetőbbé, szerethetőbbé teszi  a - gyakran előítéletektől és meg nem értettségtől körül vett – bartóki 
művészetet és életutat. Ezért az előadásokon megszólalnak  Bartók Béla által gyűjtött magyar népdalok ill. 
más népek dallamai is.
Érdemes tehát barangolásra indulnunk a tiszta forrás felé, mert utunkon az a világhírű zeneszerző lesz az 
útmutatónk, akiről 1945-ben így írt Márai Sándor: 
"Ha legmagasabb mértékkel mérünk embert és művét: Bartók volt utolsó nagy emberünk." 
Előadó: Ferge Béla, zenetanár
Közreműködik: Ferge Elizabet hárfán

***
…ÉS MÉG EGY KIS ZENE: bekapcsolódtunk a MÜPA vetítős rendezvénysorozatába, az 
előadásaikon felvett filmekből lehetett válogatni. A MÜPA  HD programsorozat keretein belül még 
szélesebb közönség számára válik elérhetővé a sokak által már jól ismert MÜPA-élmény. Ingyenes 
vetítésekkel kaphatnak látogatóink ízelítőt az elmúlt évek felejthetetlen zenei programjaiból. Országszerte 
több helyszínen párhuzamosan tekinthetőek majd meg a MÜPÁ-ban készült különleges felvételek. Ehhez 
csatlakoztunk most mi is. A következő előadásokat az alábbi napokon vetítjük majd a könyvtárban: 
November 15. 17.3o Sol Gabetta és a Bázeli Kamarazenekar
2019. január 17.  Szakcsi Lakatos Béla;  Budapest Bár (két film)
2019. március 14. 30Y
2019. június 23. Szájról szájra;  Swing All Stars (két film)

***

Kedves Anyukák, Apukák!
A tervezett SZÜLŐKLUB elindult a Faluházban, a neve HÉTSZÍNVIRÁG 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! 

***
Az Erdőkertesi Faluházban (www.erdokertesfaluhaz.hu) 2019. február 15-én 18:00 órától 2019.február 16-
án 18:00 óráig harmadik alakalommal kerül megrendezésre az

 Erdőkertesi Mikrokontroller Napok
Az esemény a Kulturházak Éjjel-Nappal országos rendezvénysorozat szerves része lesz.
A nonstop 24 órás időtartam legkiemelkedőbb eseménye a szombaton 10:00-kor induló Magyarok a 
Holdon verseny lesz, amihez a járgányokat a megelőző éjszaka alatt kell megépíteniük a versenyzőknek.
Az elnevezés és maga a verseny ötlete a Miskolci Egyetemen 2018-ban megrendezett Magyarok a Marson 
(http://www.magyarokamarson.hu/weblap2018/index.php ) verseny hatására született. 
Részletek és regisztráció az Erdőkertesi Mikrokontroller Klub honlapján( www.2113.hu)  és facebook 
oldalán ( https://www.facebook.com/emk2017/ ) találhatók december 17-e után.
Legfeljebb 24 versenyző részére tudjuk biztosítani a feltételeket.

***
BŐRMÍVES TANFOLYAM indul ismét (megfelelő számú jelentkező esetén) a Faluházban,  vezeti 
Havas Péter. A foglalkozások heti egy alkalommal, pénteken 17.oo-19.oo óráig lesznek, a  minimum 
létszám 4 fő, és a maximum 6 fő.
Tervezett foglalkozások száma: 4 
A foglalkozásokon bőr ékszereket és amuletteket készíthetnek a résztvevők, féldrágakövekkel és 
tűzzománccal kombinálva.
A díja alkalmanként 2.000.-Ft, mely az eszközhasználatot, a felhasznált bőr és a festék árát is 
tartalmazza. Az egyéb kiegészítő kellék-anyagok ára (ásványok, tűzzománc, csatok, stb.), melyet az 
elkészített ékszerhez felhasználnak, külön fizetendő. 

***
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 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!) 
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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.
***

***

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

***
LÁBMASSZÁZS MAKRAI JUDITTAL

Judit vár szeretettel, ha a heti megterhelő munka után egy kis pihenésre, megnyugvásra vágyik, 
vagy csak azért, mert megenged magának egy kis kikapcsolódást. Amit nyújtani tud, kéthetente 
egy kímélő, relaxáló, csendes zenével kísért testet és lelket nyugtató lábmasszázs.
Időpont: péntekenként 16-18 óráig. (2 vendég számára van idő, kizárólag előre 
bejelentkezéssel, melyet visszaigazolunk)
A szolgáltatás ingyenes, amire kér: tiszta lábbal érkezzék és engedje meg magának a csendet.

***

MEDITÁCIÓ BUBÁN ANDIVAL péntekenként 18.00 órától az Erdőkertesi Faluház és Könyvtárban.
Szeretettel invitál péntek esténként 1-2 órára egy közös, vezetett meditációra. 
Tudnivalók a programról: 
Csakratisztító meditáció (8. csakráig), az adott nap témája mindig igazodik a résztvevők aktuális 
energetikájához. Lelki oldódások, az önmegismerés folyamatában mélyebb megértések várhatóak, 
mindenkinek a saját szintjén, amire készen áll és amit megenged magának.
A PROGRAM INGYENES.

***

JÁTSZANI JÓ! - elindult a klub!
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 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

***

Pályázatot nyertünk:
A Széchenyi 2020 keretében a VEKOP-7.3.4-17, Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért kiírásra a pályázatot négy etapban lehetett beadni, mi az első, a 2017. június 1-től 
július 31-ig terjedő időszakban adtuk be, s a múlt hónapban kaptuk az értesítést, hogy nyertes a 
pályázatunk. „Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár szolgálata a köznevelés eredményessége érdekében” 
című projektünkbe a „Ki Akarok Nyílni” Óvoda, a Veresegyházi Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, a Galgamácsai Fekete István Általános Iskola, a Fóti Népművészeti
Szakgimnázium és Gimnázium, a Gyermekliget Általános Iskola, és a Neumann János Általános Iskola 
tanulói közül vonunk be diákokat.
A projekt rövid távú hatásaként a megvalósuló tevékenységekben részt vevő gyerekek új kulturális 
élményekkel gazdagodnak, rengeteg új kulturális inger éri őket, tudásuk és készségeik fejlődnek; ezen 
túlmenően intézményünk és a bevonandó 6 partner (5 iskola és 1 óvoda) között még szorosabb kapcsolat 
alakul ki.
Hosszú távon a bevont gyerekek jobban igénylik a különféle kulturális jellegű tevékenységeket,
illetve tudásuk és készségeik további fejlesztésére törekednek a mostaniakhoz hasonló, nekik tetsző 
formákban. Azt reméljük, hogy a programban részt vevő gyerekek a későbbiekben is aktívan részt vesznek 
az intézményünk által szervezett programokon, illetve felnőtt családtagjaikat is elhozzák azokra. További 
remélt hosszú távú cél intézményünk közművelődési és általában kultúra-terjesztői szerepének erősödése, 
illetve további közös projektek létrehozása az erdőkertesi és környéki partner oktatási-nevelési 
intézményekkel. A 25 millió forint költségvetésű projekt 2019. február 1-én indul és 2020. július 31-én 
zárul.

***
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,  jelenleg  szünetel):  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): 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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