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Es emén ynaptá r

nov em b e r,
Sz en t András hava
November Esemény Helyszín Szervező

01. Temetői áhitat Temető
Egyházközség,
Ecseri Szlovák ÖK.

05. Tök jó Márton nap Művelődési Ház
Ecseri Szlovák ÖK.
Művelődési Ház

11. Márton napi felvonulás Ecser
Cserfa Kuckó Óvoda
Andrássy Utcai Óvoda

12. Erzsébet-Katalin bál Művelődési Ház Nyugdíjas Klub

12. Ötletek világa + Kártyaklub Művelődési Ház Művelődési Ház

17. Fotóklub Művelődési Ház Művelődési Ház

18. Társasjáték klub Művelődési Ház Száz Kéz Egyesület

19. Erzsébet-Katalin bál Művelődési Ház Ecser Sport Egyesület

24. Adventi kézműves foglalko-
zás szülőknek

Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda

26. Adventi koszorúkészítés és 
mézeskalács sütés

Művelődési Ház Művelődési Ház

30. Irodalmi kör Művelődési Ház Művelődési Ház
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December Esemény Helyszín Szervező

02. Mikulás műsor Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

03. Mikuláscsalogató műsor Művelődési Ház Művelődési Ház

03. Polgárőr Mikulás* Ecser Polgárőrség

05. v. 06. Mikulás műsor Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda

06. Mikulás műsor Andrássy Utcai Óvoda Andrássy Utcai Óvoda

13. Luca napi vásár Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

13. Szlovák évzáró Művelődési Ház Ecseri Szlovák ÖK.

14. Karácsony Cserfa Kuckó Óvoda Cserfa Kuckó Óvoda

16. Karácsony Andrássy Utcai Óvoda Andrássy Utcai Óvoda

17. Mindenki Karácsonya Művelődési Ház Művelődési Ház

19. Idősek Karácsonya Művelődési Ház Önkormányzat

24. Pásztorjáték és „éjféli mise” Templom Egyházközség

31. Év végi hálaadás Templom Egyházközség

Es emén ynaptá r

de c em b e r,
Karácson y hava

* A Polgárőr mikulás részletes útvonala a programok között, a 6. oldalon megtalálható.
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Rend ezv én ye k

2016 . november 05 -én, szombaton 16 órától

Tö k jó Márton Nap Ecs e re n
az Ecseri Szlovák Önkormányzat és
a Rábai Miklós Művelődési Ház
közös szervezésében

16 órától             Kézműves foglalkozás; arcfestés
A Tök jó nap Ecseren felhívásra nevezett udvari kompozíciókról készült fotókból rendezett 
kiállítás megnyitója

– közönségszavazatok leadása,

– töklámpás készítés – az elkészült művekkel feldíszítjük az udvart egy közös fotózáshoz.

– Márton napi ajtódísz készítés

17 órától Sütőtököt sütünk az udvaron 
18 órakor A Tök jó Nap Ecseren felhívásra nevezett udvari kompozíciók   
  versenyének eredményhirdetése

A belépés díjtalan

2016 . november 12-én, szombaton 17 órától

Erzs é be t é s Kata l i n bá l
Ecs e ri Nyugd í jas Kl u b sz e rv ezé s é b e n

2016 . november 19-én, szombaton 20 órától

Erzs é be t é s Kata l i n bá l
Ecs e r Sport Egyes ü l e t sz e rv ezé s é b e n
A jó hangulatról  az Újhart yáni zenekar gondoskodik!

Mindenkit szeretettel várnak a Szervezők!
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Rend ezv én ye k

2016 . november 26 -án, szombaton 16 órától

Adv en t i koszo rúkészí t é s é s
m ézeska lácssü té s
Az év végi ünnepkör, az adventi várakozás az apró örömök megtalálásának idő-
szaka. Ott van az ünnepre készülő kicsik és nagyok igyekezetében, ott van egy 
pohár forralt borban, egy közös program élményében, a régmúlt egy fényes kará-
csonyának emlékében. Az idei adventben is miénk a lehetőség, hogy bensőséges 
és meghitt ünneppé varázsoljuk ezt az időszakot!

Készítsük el együtt advent első vasárnapjára koszorúnkat egy csésze forró tea 
és halk zene mellett! Sok szeretettel várunk mindenkit közös adventi készülődé-
sünkre!

Kérjük, hogy koszorúalapot és 4 db gyertyát mindenki hozzon magával!
A koszorúkészítés közben a gyerekekkel mézeskalácsot sütünk, a vállalkozó 
szelleműek quilling (papírcsík) technikával karácsonyfadíszeket, hűtőmágnest 
készíthetnek!

A program támogatója: Ecserért Községfejletsztő és Szépítő Egyesület

2016 . november 25 -én, pénteken 17 órától

Ün n e p i íz e k – íz e k ü n n e p e :
Íz e k , kön yv e k , v i rágo k
Hogyan lehetnek a kertünk díszeiből, a virágokból ennivaló, ünnepi csemegék? 
Milyen virágot evett szívesen Néró császár, hogyan hódították meg a török szul-
tán gyomrát a rózsával?
Miért épp Sissi nevéhez kötődik az ibolyafagylalt, és vajon mitől lett a levendula 
olyan népszerű manapság? Mindezekre és még sok-sok más virágos talányra is 
választ kapunk Halmos Monika gasztrobotanikus könyveiben, amelyeket gyö-
nyörű vetített képekkel és természetesen egy kis virágkóstolóval mutat be.
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Rend ezv én ye k

A Polgárőr Mikulás útvonala:

Polgármesteri Hivatal - Zrínyi utca - Petőfi utca - Bezerédi utca

- Bercsényi utca - Steinmetz kapitány utca –Vasút utca - Petőfi utca

- Zrínyi utca - Mátyás utca - Tulipán utca - Tölgyfa utca

- Vörösmarty utca - Bajcsy Zsilinszky utca - Szent Imre utca

- Kálvária utca – Kossuth Lajos utca - Hunyadi utca - Rákóczi utca

- Szent István utca (belső Kálvária) Szent Antal utca - Mikla Pál utca

- Nádas Béla utca - Meskó Rudolf utca - Arany János utca

- Attila utca - Szegfű utca - Ady Endre utca - Jókai utca - Apponyi utca

- Andrássy utca - Gagarin utca - Rózsa utca.

2016 . december 3-án, szombaton 11  órakor

Mikulás cs a logató
Bábos, zenés, jelmezes, interaktív, bohókás mókázás Mikulásra. 
Elkészítjük a Nagy Kívánságlistát, építünk egy képzelet-hóembert, 
megalakítjuk a Hópehely zenekart, lefüleljük Hó(le) anyót, satöbbi, 
satöbbi.
És mindezt azért, hogy élménydússá tegyük a várakozást.
Sok szeretettel várjuk a családokat Mikulás-csalogató rendezvé-
nyükre!

A belépés díjtalan!

A délután folyamán aztán megérkezik Ecserre a Polgárőr Mikulás!

Kérünk mindenkit, lehetőségei szerint anyagi hozzájárulásával
segítsen megtölteni a Mikulás puttonyát!
A támogatások az alábbi címeken adhatók le: 

Tranzit Vegyeskereskedés, Rákóczi utca

Varga Zoltán, Ecser, Arany János u. Attila u. sarok, Söröző

Arany János utca fodrászat Kovácsné Vári Ildikó

Pátria Takarékszövetkezet Ecseri Fiók, Széchenyi u. 29.

Rábai Miklós Művelődési ház, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
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2016 . december 17-én,  szombaton 10 órától

Mind en ki karácsonya

„A karácsony nem attól lesz tökéletes, hogy 
nincs porcica a szekrények mögött, tízféle 
sütit sütsz és halomban áll a fa alatt az aján-
dék. Nem lesz jobb az ünnep attól, ha bele-
szakadsz a házimunkába, hogy aztán az ün-
nepek alatt holtfáradt legyél! Sem attól, ha 
mártírként sütsz-főzöl-takarítasz-vásárolsz 
hetekig. A készülődés lehet az ünnep része. 
Lehet együtt készülődni és nem attól lesz 
tökéletes, hogy minden tökéletes, hanem at-
tól, hogy együtt vagyunk. „ (Vida Ágnes)

Várunk mindenkit sok szeretettel rendez-
vényünkre, ahol az ecseri csoportok adnak 
műsort karácsony alkalmából mindannyi-
unknak.

10.00 Településünk gyermekcsoportjainak műsorai:

Ecseri Cserfa Kuckó Óvoda karácsonyi műsora

felkészítők: Iván Anikó, Székely Ágnes, Zaharecz Renáta

Ecseri Andrássy Utcai Óvoda Csiga csoportjának karácsonyi műsora

felkészítők: Tot-Harsányi Kata és Beke-Németh Ágnes

E-Dance Tánc- és Mozgásstúdió – Virágné Szilágyi Edina vezetésével

Nazirah Hastánccsoport – Kozma Barbara vezetésével

Szitakötők Táncstúdió művészi torna-balett csoportja

– Selényi Kármen vezetésével

- folytatás a 8. oldalon.
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18.00 Peter Srámek
karácsonyi műsora

A program támogatója:
Ecserért Községfejlesztő és
Szépítő Egyesület
A belépés díjtalan!

- a 7. oldal folytatása.

11.00 A hóember ajándéka
– a Nyáry Báb Színház előadása

Az erdei kisállatok lázasan készülődnek a közös karácsonyi 

ünnepségre. Pitének, az őzikének, sehogyan sem megy a fejébe 

a vers. Ki segít neki? Persze, hogy a gyerekek! És mi az ajándék? 

Együtt lenni! Karácsonyi történet  Vivaldi csodálatos muzsikájával.

16.00 Településünk ifjúsági és felnőtt
csoportjainak műsorai
Ecser Nagyközség Nyugdíjas Klubja

– Klubvezető: Sosovicza Jánosné

E-Dance Tánc- és Mozgásstúdió

–  Stúdióvezető: Virágné Szilágyi Edina

Nazirah Hastánccsoport

– Kozma Barbara vezetésével

Zöldkoszorú Néptáccsoport

Petruska Néptánccsoport
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NAZIRAH HASTÁNC
A hastánc ősi speciálisan nőknek való mozgásforma, kor-
tól, testalkattól függetlenül bármelyik nő művelheti.
A hastánc mozdulatainak segítségével jobban megismer-
jük testünket, lelkünket, mentálisan feltölt.
Megtanulunk odafigyelni és együttműködni testünkkel, 
segít a kar, has, váll, hátizmok erősítésében.

Gyerekeknek 10 éves kortól csütörtök 17.00-18.00 óráig
Részvételi díj: 2.500 Ft/hónap
Felnőtteknek alap-kezdő szinten hétfő 18.00-19.00 óráig
középhaladó szinten hétfő 19.00-20.00 óráig
Részvételi díj: 1.000 Ft/alkalom 

Folyamatos csatlakozási lehetőség!

Foglalkozásvezető: Kozma Barbara
- szakképzett orientális táncoktató

(06-70-771-4106)

Mű vész i to rna – ba l et t

A stúdióban 3 éves kortól tanulhatnak művészi torna-balettképzést a gyermekek 
Berczik Sára módszerei alapján. Cél a harmonikus és szép mozgáskultúra elsajá-
títása. A gyakorlatokat az életkornak megfelelő zene kíséri. Az első félévben test-
képzést tanulnak, a második félévben kézi szerekkel (kis szalag, labda, karika) 
ismerkednek meg. A tanév mindig színpadi gálaműsorral zárul

Foglalkozások: szerdán és pénteken 17.00 -17.45 óráig
(A jelentkezők létszámától és korától  f üggően csoportbontás
lehetséges)

Rész vétel i  dí j :  5 . 500 Ft /hó vagy 1 .000 Ft /alkalom
w w w. szitakotok .eoldal .hu

Tanfolyamvezető:
Selényi Kármen (06-20-393-5321)

Modern táncpedagógus - koreográfus

MOZGÁS - TÁNC
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ETKA JÓGA
Erőfejlesztő és erőgyűjtő módszer az egészséges, örömteli ÉLET-ért! A módszer 
megtanít bennünket arra, hogy hogyan legyünk frissek és rugalmasak, hogy a 
mozgás öröm legyen minden életkorban.
Ha egy egészséges, örömteli programot szeretnél, gyere, jógázz velünk! Csatla-
kozz a csapathoz!

Foglalkozás: csütörtökönként 18.30 - 20.00 óráig
Részvételi díj: 1.200.-Ft/alkalom

Foglalkozásvezető: Horváth Istvánné Ircsi 06-30-575-1337

MOZGÁS - TÁNC

PILATES
A Pilates-módszerben alkalmazott erő és nyújtó gyakorlatok edzik a test 
izmait, javítják a testtartást és az izmok hajlékonyságát. Segíti a nyugodtabb és 
kiegyensúlyozottabb életet, karcsúságunk megőrzését és izomzatunk  
feszessé tételét, törzsizomzatunk stabilizálását.
Minden korosztálynak ajánljuk! 
Foglalkozás: kedden 18.00 – 19.00 óráig
Részvételi díj: 1.000.- Ft/alkalom

Foglalkozásvezető: Horváth Ildikó

GYÓGYTORNA
szakképzett gyógytornász vezetésével.
Mozgásszervi panaszokkal, csontritkulással, ízületi bántalmakkal küzdőknek 
különösen ajánlott!

Foglalkozások: szerdán és pénteken  18.00 - 19.00 óráig
Részvételi díj: 4.500.-Ft/8 alkalom vagy 800.-Ft/alkalom

Foglalkozásvezető: Török Tamásné, Ági gyógytornász
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Hi p-Hop 
Jazz-tánc
Reggaeton

Zökkentsd ki magad a szürke hétköznapokból, ismerd meg a hip-hop életérzést: 
New style, funky, house, locking, wacking, old school, reggaeton.
Légy Te is tagja egy remek csapatnak! Kezdő és haladó órák egyaránt, folyama-
tos fellépési és versenyzési lehetőség! Bulik, évzáró gála, edzőtábor, nyári kurzus 
és minden, ami egy tánciskolában elengedhetetlen!

Hip-Hop    mini kedd-csütörtök 15.30-16.30

      tini  kedd-csütörtök 16.30-18.00

Jazz tánc   mini szerda 15.00-16.30 péntek 15.30-17.00

       tini  szerda 16.30-18.00 péntek 17.00-18.30

Köredzés   kedd-csütörtök 18.00-19.00

Hip-Hop és Jazz-tánc

                                       Kezdő: 4.400 Ft/hó

                        Haladó: 5.400 Ft/hó

Köredzés         4.400 Ft/hó vagy 600 Ft/alkalom

Stúdióvezető: Virágné Szilágyi Edina
(okleveles modern- kortárs tánc pedagógus)

Részletek és jelentkezés:
edancehhti@gmail.com vagy (06-20-520-7180) telefonszámon

WESTERN TÁNC
l i nedanc e, vona ltánc
Minden második pénteken, 18 .00 –20.00 óráig a Művelődési Ház-
ban, a Varázs Lovas Sport Egyesület szer vezésében.

További részletek és információ a
06 -30 -984-3034-os

telefonszámon kérhető.

MOZGÁS - TÁNC
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Ra jz é s önis m e re t – JOBB AGYFÉLTEKÉS 
ra jztanf o lyam k ezdő kn e k
A 2 napos kezdő tanfolyamon – a közismert jobb agyféltekés módszer alapján – 
mindenki által megtanulhatók az élethű rajzolás alapjai.
A rajztanulás kulcsa nem a kézügyesség, hanem a figyelem, egy másfajta látás-
módra való átváltás. A rajzolás kikapcsol és feltölt, és abban is segít, hogy más-
képp nézzünk önmagunkra és életünk különféle területeire.
Bevezető a rajztanfolyamhoz: 2016. november 11. péntek 18.00 óra
Részvételi díj: ingyenes
Kezdő rajztanfolyam: 2016. november 18-19. 10-18 óráig
Részvételi díj: 14.000 Ft/2 nap
           Foglalkozásvezető:

Kovács Ildikó (06-20-299-0630)

FESTŐ - ÉS RAJZMŰHELY
Az érdeklődők elsajátíthatják a különféle rajz- és festéstechnikákat. 
Kínálatunk: rajzkészség egyénre szabott fejlesztése, rajzpályázatokon való 
részvétel, felvételire felkészítés felnőtt korcsoportban.
Foglalkozások: keddenként 18.00 órától

Részvételi díj: 5.000.-Ft/hó
Oktató: Hudatsek László, rajz- és vizuális kommunikáció tanár

Tanf o lyamok

Öt le t e k Vi lága
Sok háziasszony tartja magáról ,  hogy nem tud dekorálni ,  nincs hoz-
zá érzéke, pedig rengeteg egyszerű és kreatív ötlet van arra ,  miként 
csinosíthatjuk környezetünket ,  hogyan használhatunk fel  és gon-
dolhatunk újra tárgyakat és annak funkcióit .
Erre hivatott ez a délután . 
A program INGYENES! (Amennyiben nagyobb anyagköltséggel jár, 
akkor előzetes egyeztetés után lesz részvételi  dí j . )

Klubnap: 2016 .november 12 .  (szombat) 15 .00 órától 
  Téma: Várakozás (Mikulás és Advent)

Vezető/koordinátor: Szatmári Zsuzsanna
és Kovácsné Lebedy Ágnes Márta
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Közös s é ge k ,
Tanf o lyamok

Medita t í v ra jzolás a n yuká kna k
Zenfirkálás, mandalakészítés, színezés azoknak, akik szeretnének egy-két órára 
kikapcsolódni az éjjel-nappal zakatoló anyuka-módból.
A pihentető alkotás után felfrissülve, új energiákkal feltöltődve folytathatók a ba-
bás hétköznapok. Aki azt gondolja, hogy nincs tehetsége a rajzoláshoz, és sem-
miféle alkotóképességgel nem rendelkezik, ezzel a módszerrel meggyőződhet az 
ellenkezőjéről.
Foglalkozások: keddenként 10.00-12.00 óráig
Részvételi díj: 1.500 Ft/alkalom vagy 5.000 Ft/4 alkalom

Foglalkozásvezető:
Kovács Ildikó (06-20-299-06-30)

Él ménysz e rű, beszédközpon tú ango l 
fogl a lkozás o k óvodás o kna k é s
kis i skolás o kna k 

Ön is szeretné, hogy gyermeke egy kipróbált nyelv i 
program révén hatékonyan és szinte észrevétlenül 
kezdje elsajátítani az angol nyelvet?
A Kids Club nemzetközi nyelv iskola csoportjai  sok 
szeretettel várják gyermekét szeptembertől a Mű-
velődési Házba, a v idám hangulatú ,  kis létszámú 
klubfoglalkozásokra .

K lubnapok:
keddenként  -  2- 4 .  osztályosoknak 16 .15 - től ,
óvodásoknak 17.15 - től

Foglalkozásvezető: Kele-Esztergomi Viola
Részletes információ: Magánhangzó Nyelviskola

06-20-239-4671 (nyelvi@maganhangzo.hu)
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Közös s é ge k

ZÖLDKOSZORÚ NÉPTÁNCEGYÜTTES
Gyermek tánccsoportok
Foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak az intézményekben

Oktatók: Sosovicza Jánosné, Földváryné Blazsek Beáta
Ifjúsági néptánccsoport 
Foglalkozások fiatal felnőtteknek szerdánként 20.00 órától

Vezető: Lukics Gábor
Petruska néptánccsoport
Foglalkozások: szerdánkén 18.00-20.00 óráig

Vezető: Szentesi Péter
Nyugdíjas néptánccsoport
Foglalkozások hétfőnként 18.00-20.00 óráig

Vezető: Sosovicza Jánosné

NYUGDÍJAS KLUB
Klubnapok heti rendszerességgel.
Klubdélutánok, kirándulások, vacsorák, zenés-táncos, önállóan összeállított 
műsorral egybekötött rendezvények.

2016. november 12.:
Erzsébet-Katalin bál

Elnök: Sosovicza Jánosné

ZÖLDKOSZORÚ HAGYOMÁNYŐRZŐ KÖR
A kör 2000 novemberében alakult azzal a céllal , 

hogy őrizze,  ápolja az ecseri  hagyományokat , 
népi kultúrát ,  felelevenítse a korabeli  paraszti 
élet ünnepeit .  Kiemelt feladatuknak tekintik a 

hagyományos „ Ecseri  lakodalmas” megismer-
tetését és a lakodalmas kultúrához kapcso-
lódó népszokások átadását .

Elnök: Aszódi Csaba András
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Közös s é ge k

BABA – MAMA KLUB ECSEREN
Baba – Mama klub a Rábai Miklós Művelődési Házban minden hónap utolsó 
szerdáján. 
Várunk minden kisgyermekes családot egy kötetlen beszélgetésre a kisgyermekes 
mindennapokról, közben egy fél órás RINGATÓ foglalkozást tartunk.

A rész vétel  ingyenes!
Szakmai vezető: Torma Ottília védőnő

BABAMASSZÁZS
A kicsik és a szülők nagy örömére a babamasszázs nem csak a fájdalmakat eny-
híti, de a baba-szülő kapcsolatot is szorosabbá teszi. Erősíti a babák immunrend-
szerét, az izomzatot, fokozza a vérkeringést. 

A masszírozott babák a betegségekkel 
szemben ellenállóbbak, kiegyensúlyozottab-
bak, nyugodtabbak, éber állapotban aktívabb 
a figyelmük és érdeklődőbbek. Kevesebbet 
sírnak, könnyebben alszanak el és alvásuk 
minősége is javul. A súlygyarapodásuk és 
fejlődésük kiegyensúlyozottabb.
A kurzus 4 foglalkozásból ál l .
A foglalkozásra jelentkezni a védőnőknél
lehet.

Oktató: Ács Rozália védőnő

Iroda l m i Kö r
Az emberek nagy része már megpróbálta papírra vetni gondolata-
it ,  történeteit ,  meséit ,  akár r ímbe szedve, akár prózában. Sokak-
nak nincs lehetősége ezt megmutatni ,  publikálni ,  véleményeztetni . 
I tt  megteheti .  Nem ez az egy terület ,  amivel foglalkoznánk, hanem 
maga a magyar nyelv.  A helyesírás változásától az egyes szavak je -
lentéséig ,  használatáig ,  a sti l isztikai f inomságoktól a szép kiejtésig 
kötetlenül beszélgethetnek , i l let ve azzal foglalkozhatnak . 
Helyszín:  Köny vtár,  a részvétel INGYENES!
Klubnapok: havonta egyszer.  (Minden hónap utolsó szerdája)
2016. november 30. (szerda) 16:00-17:00 Téma: A Tél
2016. december 14. (szerda) 16:00-17:00 Téma: Karácsony és az új esztendő

Vezető/koordinátor: Vágvölgyi Lajosné 
(Tel.: 06-20-366-6224)
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Közös s é ge k

TÁRSASJÁTÉK KLUB
Játszan i jó
A Száz Kéz Egyesület sok szeretettel 
várja az érdeklődőket a társasjátékok
sokszínű világába.

Fotó Kl u b
Várunk mindenkit ,  aki érdeklődik a fotózás iránt ,  akár hobbi szinten, 
akár professzionális szinten űzi ezt a szép tevékenységet .  Lehető -
ség nyí l ik mindenki számára saját képeinek bemutatására ,  értékelé-
sére,  kiál l ítására ,  elsajátíthatják a képalkotás,  komponálás alapjait 
is .  Technikai eszköz megkötés nincs .  A program INGYENES!
Igény szerint szakelőadók, i l let ve fotóművészek előadását is meg-
hallgathatják ,  közös fényképezési feladatokat végezhetnek .

Klubnapok:
2016 . november 17.  (csütörtök) 18:00 -20:00
2016 . december 15 .  (csütörtök) 18:00 -20:00

Vezető/koordinátor: Szvitek Zsuzsa
(Tel.: 06-20-357-9903)

Szatmári Zsuzsanna

Klubnap: 
November 18. péntek 17-20 óráig

Kártya Kl u b
Amíg a háziasszonyok az Ötletek Világában fedezik fel  a bennük 
szunnyadó szépséget ,  addig a férf iak (de természetesen akár a höl-
gyek is)  egy másik teremben kártyázhatnak . Idézzük fel  a régi idők 
nagy kártyaparti jait  (snapszer,  römi ,  stb.) .

A rész vétel  ING Y E NES!
Klubnap: 2016 .november 12 .  (szombat) 15 .00 órától 
  Vezető/koordinátor:  Szatmári Zsuzsanna 
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PÁLYÁZATI  KIÍRÁS
Az EKSZE, a TKHPRE és az ecseri  Fotó klub 

Ecser ősszel  címmel
fotópályázatot hirdet  amatőr és prof i  fotósok részére .

(nem csak klubtagoknak)

Egy szerzőtől legfeljebb négy (4) fotó küldhető be JPG formátumban,  
sRGB színmódban, max .  2 Mbyte méretben .

A képek fájlneve:
KategóriaSorszám _Vezetéknév_ Keresztnév_ Kép_címe. jpg

(pl .  A1 _Tóth _ Péter_ Dar vak _ a _vetésen . jpg,
B3_ Kiss _ János _ Szeretteim. jpg,  stb.) .

A pályázat benyújtásának határideje:  2016 . november 11 . 

A részletes pályázati  kiírás és a pályázathoz szükséges dokumentu-
mok letölthetők a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház

facebook oldaláról .
Érdeklődni lehet Szatmári Zsuzsannánál a

06 -29-335 -346 -os telefonszámon.

A benyújtott pályaművekből ál ló kiál l ítás
2016 . november 21 - től december 21 - ig lesz megtekinthető

a Teleházban. 

A legjobb alkotásokat értékel jük:
1 .  hely .  32 GB -s kátya
2 . hely:  16 GB -s kártya
3 . hely:  8 GB -s kártya .

A 18 éven alul iak pályázatát ezen kívül is dí jazzuk.
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Te rem- és udva rb é rl é s
-  Családi- és céges rendezvényekre,

-  előadásokra,  továbbképzésekre,

-  bemutatókra helyiségek bérelhetők

- kiegészítő szolgáltatásokkal is !

Ecs e rért
Községf e j l e sztő é s Sz é pí tő Egyes ü l e t
-  Teleház üzemeltetés,

-  informatikai szolgáltatások és

- internethasználat 200 Ft-os óránkénti  dí j  el lenében.

Gye rme kjó l é t i é s Cs a ládse gí tő Szolgá la t 
Hétfőn 12 .00 –16 .00 óráig ,
kedden 08 .00 –16 .00 óráig ,
szerdán és csütörtökön 08 .00 –17.00 óráig
Ügy védi tanácsadás: minden hónap utolsó péntekjén előzetes
bejelentkezés alapján .

Kön yvtá r
Szolgá ltatás o k
Kön yvtá r
A nagyközségi köny vtár az elmúlt években sikeresen megújult ! 
A régi ,  klasszikus köteteken túl a legfr issebb köny vekkel ,  folyóira-
tokkal várjuk az olvasóközönséget!
Több száz,  az elmúlt 1 - 1 , 5 évben megjelent gyermek – if júsági és 
felnőtt olvasóknak szóló szépirodalmi és egészséggel ,  kertészke-
déssel ,  főzéssel stb.  kapcsolatos ismeretterjesztő kötet sorakozik 
a polcokon!
Az iskolások f igyelmét szeretnénk felhívni ,  hogy a kötelező olvas-
mányokon túl számos szórakoztató,  népszerű köny v vel gazdago-
dott ál lományunk! 
Ha valaki nálunk nem találja meg az őt érdeklő köny vet ,  néhány 
nap alatt dí jmentesen biztosítjuk számára a könytárközi kölcsön-
zés révén .
Beiratkozási dí jaink:

16 éven alul iaknak és 70 f elett ieknek: ingyenes!

Diákoknak és nyugdí jasoknak: 500 Ft /év

Dolgozóknak: 1000 Ft /év
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El é rhető s é ge k

A Rába i Mi klós Mű v e lődés i Ház

2233 Ecser,  Bajcsy-Zsil inszky u .  3 .

Tel . :  06 -29-335 -346    w w w. ecsermuvhaz.hu    rabaimh@gmail .com

Nyi tvatartás :

Művelődési Ház

hétfőtől péntekig 08 .00 –20.00 óráig

hét végén a programokhoz igazodva

Teleház

hétfőtől péntekig 09.00 –17.00 óráig

Hét végén: zár va

Könyvtár

Hétfő 09.00 –13 .00 óráig

Kedd 15 .00 –19.00 óráig

Szerda 09.00 –13 .00 óráig

Csütörtök 15 .00 –19.00 óráig

Péntek 09.00 –13 .00 óráig

Megköz e l í t é s :

Az Örs vezér tér – Monor út vonalon Volán busszal

Ecser,  Művelődési Ház megállóig ,  i l let ve

a Budapest-Keleti  pályaudvar – Nagykáta,  Újszász,  Szolnok

vonalon közlekedő vonattal

Ecser vasúti  megállóhelytől gyalogosan .
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Mindenkinek Áldott, Békés
Karácsonyi Ünnepeket és

Sikerekben Gazdag,
Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
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