


január,
Boldogasszony hava

Eseménynaptár

Január Esemény Helyszín Szervező

03. Első tanítási nap a szünet után Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

12. Társasjáték Klub Művelődési Ház Száz Kéz Egyesület

1 13. Böllérfesztivál Tájház Művelődési Ház

14. Éves Beszámoló, Közgyűlés Művelődési Ház Rákosmezeje
Horgászegyesület

19. Varázs Lovas Dance Klub Művelődési Ház Varázs Lovas
Sport Egyesület

20. Éves Beszámoló Művelődési Ház Nyugdíjas Klub

20. Központi felvételik
a 8.osztályosoknak középiskolák középiskolák, szülők

26. Tánccsoportok Farsangja Művelődési Ház Zöldkoszorú
Hagyományőrző Kör

26. Első félév vége, félévi értesítők 
megírásának kezdete Laky Ilonka Ált. Isk.

Kiss Katalin,
osztályfőnökök,
szaktanárok

27. I. Kőfalvi Ernő Emlékverseny Művelődési Ház Ecseri Kulturális-
és Sport Egyesület



Eseménynaptár

Február Esemény Helyszín Szervező
02. Iskolai Farsang Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

02. A félévi értesítők kiosztásának 
utolsó napja Laky Ilonka Ált. Isk. Kiss Katalin,

osztályfőnökök

02. Véradás Művelődési Ház OVSZ

03. Farsangi készülődés Művelődési Ház

Zöldkoszorú
Hagyományőrző Kör,
Ecseri Szlovák Önk.,
Nyugdíjas Klub, 
Művelődési Ház

09. Farsang Andrássy Utcai Óvoda Andrássy Utcai Óvoda

09. Varázs Lovas Dance Klub Művelődési Ház Varázs Lovas
Sport Egyesület

10. Farsangi bál Művelődési Ház Külső szervezés,
Művelődési Ház

16. Társasjáték Klub Művelődési Ház Száz Kéz Egyesület

17. Lovas Farsang Művelődési Ház Varázs Lovas
Sport Egyesület

23.,26.,27. Tüdőszűrés Művelődési Ház

23. Varázs Lovas Dance Klub Művelődési Ház Varázs Lovas
Sport Egyesület

24. Sulikóstoló Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk. 

február,
Böjtelő hava



március,
Böjtmás hava

Eseménynaptár

Március Esemény Helyszín Szervező

09. Varázs Lovas Dance Klub Művelődési Ház Varázs Lovas
Sport Egyesület

14. Március 15-i ünnepség Művelődési Ház Laky Ilonka Ált. Isk.,
Művelődési Ház

1 19-20. Nyílt tanítási napok Laky Ilonka Ált. Isk. szaktanárok,
tanítók

22. Víz világnapja Horgásztó Andrássy Utcai Óvoda

22. Tojáskergető Andrássy Utcai Óvoda Andrássy Utcai Óvoda

23. Ecser ÖTE beszámoló Művelődési Ház Ecser ÖTE

24. Ecseri Polgárőr Egyesület
beszámolója Művelődési Ház Ecseri Polgárőr

Egyesület

24. Évadnyitó Horgászverseny Horgásztó Rákosmezeje
Horgászegyesület

24. Húsvéti készülődés Művelődési Ház Művelődési Ház

28. Fordított nap Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

29. Nagypénteki patakparti mosdás 
gyerekeknek Szerelem-patak Zöldkoszorú

Hagyományőrző Kör

29.-04.03. Tavaszi szünet Laky Ilonka Ált. Isk. Laky Ilonka Ált. Isk.

30. Nagypénteki patakparti mosdás Szerelem-patak Zöldkoszorú
Hagyományőrző Kör

30. Varázs Lovas Dance Klub Művelődési Ház Varázs Lovas
Sport Egyesület



Rendezvények

2018 . január 13-án , szombaton , 06:30 órától

a Tájház udvarán

VII . Ecseri Böllérfesztivál és -verseny

06:00   A Böllérfesztivál megnyitója
06:30 – 07:30  A sertések kábítása, elvéreztetése
13:00 – 15:00  A hurka, kolbász, toroskáposzta, stb. zsűrizése
15:00   A közönségdíj szavazatainak leadási határideje
16:00   Eredményhirdetés

Az elkészült ételeket a Szabadtűzi Lovagrendrend zsűrije értékeli.
Kostolójegyek 500-Ft/2 db áron vásárolhatók.
A belépés díjtalan!
A program támogatója: Ecserért Községfejletsztő és Szépítő Egyesület

2018 . január 27-én , szombaton 12 órától

I . Kőfalvi Ernő Emlékverseny

Nyílt soft dartsverseny az
Ecseri Kulturális- és Sport Egyesület,
valamint a Vadvirág Söröző szervezésében.

A belépés díjtalan!

A nevezési díj egy tábla csokoládé!



Rendezvények

2018 . január 29-től február 09-ig

Egyedi póló kiállítás
– Kovács Frida alkotásai

Divathullámok feletti, másutt nem található, 
pólók – elképzelhetetlenül sok színben és for-
mákkal!

Távol a konfekciótól, közel napjaink stílusához!

A belépés INGYENES!

2018 . február 3-án , szombaton 10:00 órától 15:00 óráig

Farsangi készülődés 

A farsangidőszak jellegzetes süteménye a fánk. 

Elképzelni sem tudjuk ezt az időszakot e nélkül 
az ízletes süti nélkül. 
A Zöldkoszorú Hagyományőrző Kör, az Ecse-
ri Szlovák Önkormányzat és a Nyugdíjas Klub 
közös fánksütést, valamint a művelődési ház 
kézműves foglalkozást szervez, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

A belépés INGYENES!

2018 . február 6-án

Farsangi mesesarok
(a pontos időpont és a részletes program még szervezés alatt)

2018 . február 10-én , szombaton 20:00 órától 

Farsangi bál

Élőzenés táncos mulatság a Rábai Miklós Művelődési- és Közösségi Ház, Könyv-
tárban. 

Jegyek elővételben már kaphatók!



ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS!
Ecser Nagyközség Önkormányzata sok szeretettel

meghívja Önt és kedves családját
2018. március 14-én, szerdán 18:00 órára

a Rábai Miklós Művelődési- és Közösségi Ház, Könyvtárba
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc

tiszteletére rendezett ünnepi műsorra
és az azt követő fáklyás felvonulásra.

Közreműködnek
a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói.

Fáklyák igényelhetők beszerzési áron
a Laky Ilonka Általános Iskolában

e-mail: iskola@ecser.hu
Telefon: 06 29 335 164

1848

1849

Mindenkit szeretettel várunk!



Rendezvények

2018 . március 24-én , szombaton 10:00 órától 14 :00 óráig

Húsvéti készülődés

A részvétel INGYENES!

Kézműves foglalkozás keretében tojást festünk, színezünk, és egyéb színes
programokkal várunk minden kicsit és nagyot.



Nazirah hastánc

A hastánc ősi speciálisan nőknek való mozgásforma, kortól, 
testalkattól függetlenül bármelyik nő művelheti.

A hastánc mozdulatainak segítségével jobban megismerjük 
testünket, lelkünket, mentálisan feltölt.
Megtanulunk odafigyelni és együttműködni testünkkel,
segít a kar, has, váll, hátizmok erősítésében.

Folyamatos csatlakozási lehetőség!

MOZGÁS - TÁNC

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 

Foglalkozásvezető: Kozma Barbara
- Szakképzett orientális táncoktató

(06-70-771-4106)



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!
Csatlakozz 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 kiegyen-
súlyozottabb életet, karcsúságunk megőrzését és izomzatunk feszessé tételét, 
törzsizomzatunk stabilizálását. Minden korosztálynak ajánljuk!
Foglalkozás: hétfőn,             19:00 – 20:00 óráig
Részvételi díj:                           1.000- Ft/alkalom

Foglalkozásvezető: Horváth Ildikó
(06-30-756-2508)

ildiko.pilates@gmail.com

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



MOZGÁS - TÁNC

Művészi torna – balett

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

Foglalkozások:
nagyobbaknak, pénteken                      16:15 - 17:00
kisebbeknek,    pénteken                      17:00 - 17:45
   
Részvételi díj: 5.800-Ft/hó vagy  1.000-Ft/alkalom

www. szitakotok.eoldal.hu
Tanfolyamvezető: Selényi Kármen

-Modern táncpedagógus - koreográfus
(06-20-393-5321)

Western tánc
linedance, vonaltánc

Minden második pénteken,      18:00 – 20:00 óráig
a Művelődési Házban, a Varázs Lovas Sport Egyesület szervezésében.
A program INGYENES!

További részletek
és információk telefonon

(06-30-984-3034)

Pingpongozz velünk!
A művelődési ház pingpongozási lehetőséget biztosít az érdeklődők számára.
Öltözz sportosan, hozz magaddal egy ütőt, és gyere el a haverokkal játszani!
Figyeld a plakátokat, valamint a facebook oldalunkat!
Foglalkozások:
szombatonként,                            10:15 - 12:00 óráig
A részvétel INGYENES!



Zumba Nikivel

A Zumba® vérpezsdítő, minden 
testrészt megmozgató, forró latin 
ritmusokkal, széles körű világtán-
cokkal tarkított fitness program. 
Zene, ritmus, tánc, alakformálás, vidámság, egy jó csapat, stressz-oldás és sok-
sok pozitív energia.
A Zumba® egy életérzés, mely felszabadít és megtanít mosolyogni, „gyógyszer” 
mindenre! És nem utolsó sorban egy 1 órás tréning alatt akár 600 kalória is el-
égethető, s a mozdulatok tónust adnak az izomzatnak, és feszessé formálják a 
domborulatokat. A legtöbb tánc stílus megjelenik izgalmas és könnyen követhető 
lépéskombinációkkal fűszerezve. Észre sem veszed, és megtanulod a táncok alap-
lépéseit. Ha szeretsz, vagy szeretnél táncolni, vagy egy jó csapathoz tartozni, vagy 
csak egyszerűen buliznál egy hatalmasat, ITT A HELYED!

Gyere és próbáld ki, csatlakozz TE is! Légy a Zumba® szerelmese! Ne feledd, itt 
mindenki mosolyog!

Foglalkozás: szerdánként,   18:00 - 19:00 óráig

Foglalkozásvezető: Szernov Nikoletta
-Aerobik szakedző, Zumba oktató

(06-20-9385-155)

MOZGÁS - TÁNC

Kanga-tréning Brigivel

VÁRANDÓS- és SZÜLÉS UTÁNI REGENERÁCIÓS MOZGÁSPROGRAM

A helyszínen díjmentesen kölcsönözhető igény szerint megfelelő babahordozó is!

Foglalkozások:
keddenként,                             10:00 - 12:00 óráig

Folyamatos csatlakozási lehetőség!
Információ és jelentkezés:          

Foglalkozásvezető:
Maldrik Zsoltné Brigi

(06-30-490-8418)



MOZGÁS - TÁNC

Hip-hop,
Jazz-tánc

Zökkentsd ki magad a szürke hétköznapokból, ismerd meg a hip-hop életérzést: 
New style, funky, house, locking, wacking, old school.

Légy Te is tagja egy remek csapatnak! Kezdő és haladó órák egyaránt, folyamatos 
fellépési és versenyzési lehetőség!
Bulik, évzáró gála, edzőtábor, nyári kurzus és minden, ami egy tánciskolában el-
engedhetetlen!

Hip-Hop kezdő,        kedd-csütörtök: 15:30 - 16:30
        versenyző,        kedd-csütörtök: 16:30 - 18:00
        Kezdő jazz,         szerda-péntek: 17:00 - 18:00
Versenyző
           mini jazz,         szerda-péntek: 15:30 - 17:00 
Versenyző
             tini jazz,             kedd-péntek: 18:00 - 19:30
Jazz tánc
   mini jazz duó,             csütörtök: 900-Ft/alkalom
Hip-Hop
   és Jazz-tánc ,                    Kezdő:        4.600-Ft/hó
                           Versenyző:        5.600-Ft/hó

Stúdióvezető: Virágné Szilágyi Edina
Okleveles modern- kortárs tánc pedagógus
Részletek és jelentkezés: (06-20-520-7180)

vagy edancetancesmozgas@gmail.com



Közösségek

Zöldkoszorú néptáncegyüttes
Gyermek tánccsoportok
Foglalkozások óvodásoknak és iskolásoknak az intézményekben

Oktatók: Sosovicza Jánosné,
Földváryné Blazsek Beáta

Ifjúsági néptánccsoport (Veverička)
Foglalkozások:
csütörtökönként,                    18:00 - 20:00 óráig

Vezető: Hajduvári Katalin
Felnőtt néptánccsoport
Foglalkozások:
fiatal felnőtteknek szerdánként,     20:00 órától

Vezető: Lukics Gábor
Petruska néptánccsoport
Foglalkozások:
szerdánként,                            18:00 - 20:00 óráig

Vezető: Szentesi Péter
Nyugdíjas néptánccsoport
Foglalkozások:
hétfőnként,                              18:00 - 20:00 óráig

Vezető: Sosovicza Jánosné
Rendezvények:
                                            2018. január 26. (péntek)
                                        – Tánccsoportok farsangja
                                   2018. március 29. (csütörtök)
– Nagypénteki patakparti mosdás gyerekeknek
                                         2018. március 30. (péntek)
                          – Nagypénteki patakparti mosdás 

Zöldkoszorú hagyományőrző kör

A kör 2000 novemberében alakult azzal a céllal, hogy őrizze, 
ápolja az ecseri hagyományokat, népi kultúrát, felelevenít-
se a korabeli paraszti élet ünnepeit. Kiemelt feladatuknak 
tekintik a hagyományos „Ecseri lakodalmas” megismer-

tetését és a lakodalmas kultúrához kapcsolódó nép-
szokások átadását.

Elnök: Aszódi Csaba András



Közösségek

Fotó klub
Várunk mindenkit, aki érdeklődik a fotózás iránt, akár hobbi szinten, akár profesz-
szionális szinten űzi ezt a szép tevékenységet. Lehetőség nyílik mindenki számára 
saját képeinek bemutatására, értékelésére, kiállítására, elsajátíthatják a képalko-
tás, komponálás alapjait is. Technikai eszköz megkötés nincs.
A program INGYENES!

Igény szerint szakelőadók, illetve fotóművészek előadását is meghallgathatják,
közös fényképezési feladatokat végezhetnek.
Klubnapok: igény szerint, megbeszélés alapján.

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

                                                     Szatmári Zsuzsanna   

Társasjáték klub
Játszani jó
A Száz Kéz Egyesület sok szeretettel várja az érdeklődőket a társasjátékok
sokszínű világába.

Klubnap:
2018. január 12. (péntek)
       17:00 órától 20:00 óráig
2018. február 16. (péntek)
      17:00 órától 20:00 óráig
2018. március 23. (péntek)
      17:00 órától 20:00 óráig          

Nyugdíjas klub
Klubnapok heti rendszerességgel.
Klubdélutánok, kirándulások, vacsorák, zenés-táncos, önállóan összeállított 
műsorral egybekötött rendezvények.
2018. január 20. (szombat)                    17:00 órától – Éves beszámoló

Elnök: Sosovicza Jánosné



Az én világom
- rajz- és festőklub gyerekeknek

Játékos alkotás színes ceruzával, szénnel, pasztellkrétával  és akrilfestékkel.
Foglalkozások: hétfőnként, 17:00 - 18:30 óráig

Részvételi díj:          1.500-Ft / alkalom
Foglalkozásvezető: Kovács Ildikó

    (06-20-299-0630)
aramlat@t-online.hu

Tanfolyamok

Ötletek Világa

Sok háziasszony tartja magáról, hogy nem tud dekorálni, nincs hozzá érzéke, pedig 
rengeteg egyszerű és kreatív ötlet van arra, miként csinosíthatjuk környezetünket, 
hogyan használhatunk fel és gondolhatunk újra tárgyakat és annak funkcióit.
Erre hivatott ez a délután. 

A program INGYENES! 
(Amennyiben nagyobb anyagköltséggel jár, akkor előzetes egyeztetés után lesz 
részvételi díj.)

Klubnap:
2018. február 3. (szombat)     10 órától 15 óráig – Téma: Farsang
 2018. március 24. (szombat) 10 órától 15 óráig – Téma:   Húsvét

Vezető/koordinátor:
Szatmári Zsuzsanna

Rádiós tanfolyam iskolásoknak
SULIRÁDIÓ ECSER – Tanulj meg rádiózni!
Megtanítjuk, hogyan beszélnek a műsorvezetők, hogyan készülnek a műsorveze-
tők, hogyan készülnek a szignálok, hogyan kell szerkeszteni a zenéket. Ismerd meg 
ezt a világot!
Foglalkozások:
szerdánként,                            17:00 - 18:30 óráig
A tanfolyam INGYENES!
A tanfolyam támogatója az
Ecser Községfejlesztő és Szépítő Egyesület.

Tanfolyamvezető:
Szever Pál



Közösségek

Baba – mama klub Ecseren
Baba – Mama klub a Rábai Miklós Művelődési Házban minden hónap utolsó 
csütörtökén. Várunk minden kisgyermekes családot egy kötetlen beszélgetésre a 
kisgyermekes mindennapokról, közben egy fél órás RINGATÓ foglalkozást tartunk. 
A részvétel INGYENES!

Szakmai vezető:
Harkai-Szalontai Mónika védőnő

Babamasszázs
A kicsik és a szülők nagy örömére a babamasszázs 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 szem-
ben ellenállóbbak, kiegyensúlyozottabbak, 
nyugodtabbak, éber állapotban aktívabb a 
figyelmük és érdeklődőbbek. Kevesebbet sír-
nak, könnyebben alszanak el és alvásuk mi-
nősége is javul. A súlygyarapodásuk és fejlő-
désük kiegyensúlyozottabb.
A kurzus 4 foglalkozásból áll.
A foglalkozásra jelentkezni a védőnőknél
lehet.

Oktató:
Ács Rozália védőnő

Irodalmi kör
Az emberek nagy része már megpróbálta papírra vetni gondolatait, történeteit, 
meséit, akár rímbe szedve, akár prózában. Sokaknak nincs lehetősége ezt meg-
mutatni, publikálni, véleményeztetni. Itt megteheti. Nem ez az egy terület, amivel 
foglalkoznánk, hanem maga a magyar nyelv. A helyesírás változásától az egyes 
szavak jelentéséig, használatáig, a stilisztikai finomságoktól a szép kiejtésig kötet-
lenül beszélgethetnek, illetve azzal foglalkozhatnak. 
Helyszín: Könyvtár, a részvétel INGYENES!
Klubnapok:
2018. január 31. (szerda)              16:00-17:00 óráig
2018. február 28. (szerda)           16:00-17:00 óráig
2018. március 28. (szerda)          16:00-17:00 óráig
havonta egyszer. (Minden hónap utolsó szerdája)

Vezető/koordinátor: Vágvölgyi Lajosné 
(06-20-366-6224)



Szolgáltatások

Pszichológus

Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus

Pszichológiai tanácsadás, ill. segítségnyújtás felnőtteknek, 
és gyermekeknek:

Tanácsadói munkám során egyrészt krízishelyzetbe ke-
rült (egyébként egészséges) felnőttekkel és serdülőkkel 
foglalkozom, ilyen krízishelyzetek pl.: válás, gyász, tartós betegség, teljesítmény 
problémák, serdülőkor krízisei stb., másrészt életmód változtatáshoz kapcsolódó 
konzultációkat tartok.

A gyermekekkel végzett tevékenységem során az integratív terápiás módszer elvei 
mentén, és annak eszközeivel dolgozom. Az eljárás a játék, a rajz, a báb, a mese 
stb. eszközeit használja annak érdekében, hogy a gyermek által hozott problémák 
(testvérféltékenység, bepisilés, magatartási problémák, indulatkezelési nehézsé-
gek stb.) megoldódhassanak.

További információkért keresse fel weboldalam: www.lelekedzes.hu

Árak:                           1. konzultáció:       9.000-Ft

          2. konzultációtól: 8.000-Ft

                  Ecseri lakosoknak 20% kedvezmény!

Bejelentkezés, időpontkérés:       

(06-30-286-2325)
Online: www.lelekedzes.hu

Falugazdász
Ügyintézés: őstermelői igazolvány, területalapú támogatási kérelem, állatok után 
járó támogatási kérelem, stb.

Ügyfélfogadás: hétfőnként, 15:00 - 17:00 óráig
Baksa Lóránd

(06-70-490-6311) 
Körzetközpont: 2200 Monor, Deák Ferenc u. 10.



Elérhetőségek

Terem- és udvarbérlés
- Családi- és céges rendezvényekre,
- előadásokra, továbbképzésekre,
- bemutatókra helyiségek bérelhetők
- kiegészítő szolgáltatásokkal is!

Ecserért
Községfejlesztő és Szépítő Egyesület
- Teleház üzemeltetés,
- informatikai szolgáltatások és
- internethasználat 200 Ft-os óránkénti díj ellenében.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
hétfőn:                                         12:00 – 16:00 óráig
kedden:                                         8:00 – 16:00 óráig
szerdán és csütörtökön:            8:00 – 17:00 óráig
Ügyvédi tanácsadás:
minden hónap utolsó péntekjén előzetes bejelentkezés alapján.

Könyvtár
A nagyközségi könyvtár az elmúlt években sikeresen megújult! 
A régi, klasszikus köteteken túl a legfrissebb könyvekkel, folyóiratokkal várjuk az 
olvasóközönséget!
Több száz, az elmúlt 1-1,5 évben megjelent gyermek – ifjúsági és felnőtt olvasók-
nak szóló szépirodalmi és egészséggel, kertészkedéssel, főzéssel stb. kapcsolatos 
ismeretterjesztő kötet sorakozik a polcokon!
Az iskolások figyelmét szeretnénk felhívni, hogy a kötelező olvasmányokon túl
számos szórakoztató, népszerű könyvvel gazdagodott állományunk! 
Ha valaki nálunk nem találja meg az őt érdeklő könyvet, néhány nap alatt díjmen-
tesen biztosítjuk számára a könytárközi kölcsönzés révén.

Beiratkozási díjaink:
16 éven aluliaknak és 70 felettieknek: ingyenes!
Diákoknak és nyugdíjasoknak:              500-Ft/év
Dolgozóknak:                                           1.000-Ft/év



Elérhetőségek

RÁBAI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
2233 Ecser, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.
Tel.: 06-29-335-346    www. ecsermuvhaz.hu    rabaimh@gmail.com

Nyitvatartás:

Művelődési Ház
hétfőtől péntekig: 8:00 – 20:00 óráig
hétvégén a programokhoz igazodva

Teleház
hétfőtől péntekig: 9:00 – 17:00 óráig
Hétvégén: zárva

Könyvtár
Hétfő:                     9:00 – 13:00 óráig
Kedd:                    15:00 – 19:00 óráig
Szerda:                   9:00 – 13:00 óráig
Csütörtök:            15:00 – 19:00 óráig
Péntek:                   9:00 – 13:00 óráig

Megközelítés:
Az Örs vezér tér – Monor útvonalon Volán busszal
Ecser, Művelődési Ház megállóig,
illetve,
a Budapest-Keleti pályaudvar – Nagykáta, Újszász, Szolnok
vonalon közlekedő vonattal
Ecser vasúti megállóhelytől gyalogosan.

Kiadja: Rábai Miklós Művelődési és Közösségi Ház
Grafika: Abonyi Attila, www.amarketinges.hu
Nyomda: BELVÁROSI NYOMDA ZRT.
A kiadvány nem reklámhordozó!


