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Szeptember 01.
első tanítási nap



Es emén ynaptá r

á p ri l i s , Sz en t György hava
Április Esemény Helyszín Szervező

02. Jótékonysági est Művelődési Ház II. sz. Óvoda

04. Fordított nap Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

09. Nős és páros bál Művelődési Ház Ecser Sport Egyesület

11. Szavaló verseny Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

16. Családi Nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda

22. Társasjáték klub Művelődési Ház 100 Kéz Egyesület

23. Szemétszedési akció Ecser Önkormányzat

27. Táncszínház Művelődési Ház Művelődési Ház

30. Jótékonysági est Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

30. Nő- és anyák napi bál Művelődési Ház Nyugdíjas Klub

Es emén ynaptá r

sz ep t em b e r,
Sz en t Mihá l y hava

Szeptember Esemény Helyszín Szervező

01. Első tanítási nap
+ I. oszt. Szülői értekezlet

Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

09. Társasjáték Klub Művelődési Ház Száz Kéz Egyesület

10. Faültetés Ecser EKSZE

17. Férfinap Művelődési Ház Nyudíjas Klub

17. Autómentes és Sportnap Sportpálya
Sportegyesület és
Művelődési Ház

18. Hagyományőrző nap Tájház
Zöldkoszorú
Hagyományőrző Kör

22. Autómentes nap Széchenyi utca
Önkormányzat -
Művelődési Ház

22. Őszköszöntő zenés előadás I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda

24. Szüreti felvonulás és bál
Ecser,
Művelődési Ház

Zöldkoszorú
Hagyományőrző Kör

29. Mihály nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda

29. Mihály nap II. sz. Óvoda II. sz. Óvoda

30. Népmese napja Művelődési Ház
Laky Ilona Ált. Isk.
Művelődési Ház

októ b e r, m indsz en t hava
Október Esemény Helyszín Szervező

03 Idősek napi rendezvény Művelődési Ház
Polgármesteri Hivatal
Művelődési Ház

07. Társasjáték Klub Művelődési Ház Száz Kéz Egyesület

08. Családi nap I. sz. Óvoda I. sz. Óvoda

23. Nemzeti ünnep Művelődési Ház
Laky Ilona Ált. Isk.
Művelődési Ház

Papírgyűjtés Laky Ilona Ált. Isk. Laky Ilona Ált. Isk.



Rend ezv én ye k

2016 . szeptember 17.  szombat 10 órától

Autómen tes- é s Sportna p
az Ad y End re utca i Sportpá lyá n
az Ecser Sport Egyesület és a Rábai Miklós Művelődési Ház
közös szervezésében

Szeretettel várunk minden sportolni szerető, környezetünk védelméért felelőssé-
get érző kicsit és nagyot az Ady Endre utcai Sportpályára.
A rendezvény célja a sport és az egészséges életmód népszerűsítése, a környe-
zetvédelem népszerűsítése.      
A belépés díjtalan!

Ízelítő a programokból (A nap folyamán folyamatosan):
Bemelegítés
Fussuk körbe a horgásztavat!
Kerékpározzuk körbe Ecsert! 
Tánc- és sportbemutatók
Lovaglás
Falusi csata
Extrém sportok bemutatója

FELHÍVÁS

Az ec s e ri f a lus i csata küzd e l m e i b e n
va l ó ré szvé t e l re !

Helyszín: Ady Endre utcai sportpálya

Időpont: 2016. szeptember 17. szombat

Csapatlétszám: 6-10 fő
Jó kedvű, vállalkozó szellemű családi, baráti, civil szerveződésű csapatok
jelentkezését várjuk! Nevezési díj nincs! 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt versenyzőként, szurkolóként egyaránt!
A Falusi Csata házigazdája az Ecseri Kulturális és Sport Egyesület



Rend ezv én ye k

2016 . szeptember 26 . (hétfő) 18:00
2016 . október 17.  (hétfő) 18:00

Pá lyavá lasztás i tanácsadás i skolás o kna k
Ha még nem döntötted el, hol szeretnél továbbtanulni, vagy nem tudod, melyik 
szakmának milyen előnye és hátránya van, segítünk! Minden alkalommal lega-
lább 4 területet mutatunk be olyan emberek segítségével, akik abban a szakmá-
ban dolgoznak. Kérdezhetsz tőlük, elmesélik, ők miként döntöttek az adott terület 
mellett. Várunk Titeket a Szüleitekkel együtt!

2016 . szeptember 30. péntek

Né p mes e na p ja

09.45 Kassovitz László: Pamacs és Burkus
– játékos, kutyás mese a szerző

előadásában a Könyvtárban.
A Laky Ilonka Általános Iskola és a

Rábai Miklós Művelődési Ház közös szervezésében:
09.00 Népmeseolvasó verseny gyerekeknek
két korcsoportban (3-4. és 5-6. osztályosok)
10.30 Kassovitz László: Magyar népmesék

rímbe, ráncba szedve
1 1 . 30 A népmeseolvasó verseny

ünnepélyes díjátadása



Rend ezv én ye k

2016 . október 3 .  hétfő 15 óra

Teadé lutá n az Idő s e k Vi lágna pja
a lka lmábó l

Gergely Theater:

Időutazás – Operettek, kuplék, sanzonok, örökzöld slágerek, kabaré jelenet,
megzenésített versek Pelsőczy László és Némedi-Varga Tímea előadásában.

A belépés díjtalan!

            Pelsőczy László            Némedi-Varga Tímea



Rend ezv én ye k

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2016. október 23-án, 
vasárnap 17.00 órára a Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Házba, 
az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi műsorra.

Közreműködnek a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói.

1956 - 2016
októ b e r 23.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ



MOZGÁS - TÁNC

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

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

Hip-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 16.00-16.30
  tini kedd-csütörtök 16.30-18.00
Jazz-tánc mini szerda 16.00-17.00 és péntek 16.00-18.00
  tini szerda 17.00-.18.00 és péntek 18.00-20.00
Reggaeton  kedd-csütörtök kedd-csütörtök 18.00-19.00

Kezdés: Október 4-én
 
Hiphop és jazz: 5.400 Ft/hó, 

Reggaeton: 4.200 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



MOZGÁS - TÁNC

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 csütörtök 18-19 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
Beiratkozás:  2016 .  szeptember 09 - én 16 . 3 0 -tól
w w w. szitakotok .eoldal .hu

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

Modern táncpedagógus - koreográfus



Közös s é ge k

ZÖLDKOSZORÚ NÉPTÁNCEGYÜTTES
Gyermek tánccsoportok
Foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak az intézményekben

Oktatók: Sosovicza Jánosné, Földváryné Blazsek Beáta és Leskó Gábor
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. szeptember 17. szombat 17 órától:
Férfinap

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

2016 . szeptember 24 .  szombat:
Szüret i  f elvonulás,  és bál



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 baba-
masszázs nem csak a fájdalmakat enyhíti, 
de a baba-szülő kapcsolatot is szorosabbá 
teszi. Erősíti a babák immunrendszerét, 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



Közös s é ge k

TÁRSASJÁTÉK KLUB
Játszan i jó

A Száz Kéz Egyesület sok szeretettel várja az érdeklődőket a társasjátékok
sokszínű világába.

Klubnapok: 

2016. szeptember 9. péntek 17.00-20.00 óráig

2016 október 7. péntek 17.00–20.00 óráig

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

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

telefonszámon kérhető.

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 fotóművé-
szek előadását is meghallgathatják ,  közös 
fényképezési feladatokat végezhetnek .
Klubnapok:
2016 .szeptember 15 .  (csütörtök) 18 .00 -20.00 
2016 .október 13 .        (csütörtök) 18 .00 -20.00

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

Szatmári Zsuzsanna



Közös s é ge k ,
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 . )
Klubnapok: 2016 .szeptember 10.  (szombat) 15 .00 órától 
  2016 .október 08 .       (szombat) 15 .00 órától

Vezető/koordinátor: Szatmári Zsuzsanna
és Kovácsné Lebedy Ágnes Márta

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: 1500 Ft/alkalom vagy 5000 Ft/4 alkalom

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

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!
Klubnapok: 2016 .szeptember 10.  (szombat) 15 .00 órától 
  2016 .október 08 . (szombat) 15 .00 órától

Vezető/koordinátor:  Szatmári Zsuzsanna 



Tanf o lyamok

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 
jelentéséig ,  használatáig ,  a sti l isztikai f inomságoktól a szép 
kiejtésig kötetlenül beszélgethetünk . 
A részvétel INGYENES!
Klubnapok: havonta egyszer.  (Minden hónap utolsó szerdája)
  2016. szeptember 28. (szerda) 16:00-17:00

Vezető/koordinátor: Vágvölgyi Lajosné 
(Tel.: 06-20-336-6224)

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  várja 
gyermekét szeptembertől a Művelődési Házba, v idám hangulatú , 
kis létszámú klubfoglalkozásokra .

Részletes információ: Magánhangzó Nyelviskola
06-20-239-4671 (nyelvi@maganhangzo.hu)

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



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 .

SZolgá ltatás a i n k

Tanf o lyamok

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.
Kezdő rajztanfolyam:  2016. október 08-09. (szombat-vasárnap)
   10.00-18.00 óráig bevezető a rajztanfolyamhoz.
Részvételi díj: 14.000 Ft/2 nap
           Foglalkozásvezető:

Kovács Ildikó (06-20-299-0630)



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 .

El é rhető s é ge k




