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ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA  2019. DECEMBER                                         1. SZÁM 

Polgármesteri 
köszöntő 

 

Köszöntöm Önöket Écs Községi 

Önkormányzat megújult 

lapjának hasábjain. Önkormányzati lapunkat nemcsak 

nevében, hanem tartalmában is meg kívántuk újítani, 

mellyel remélem elnyertük tetszésüket. A jövőben 

egyfajta „kapocs” szerepet szánunk a lapnak az 

önkormányzat és a lakosság kommunikációjában. A lap 

olvasása közben kellemes időtöltést és hasznos 

információk megszerzését kívánom minden kedves écsi 

lakosunknak. 

Rögtön szeretném is köszönetemet kifejezni 

településünk lakosságának azért, hogy 2019. október 

13-án Écsen az önkormányzati választásokon a 

hivatalos adatok szerint 59,12 %-os részvételi arány 

mellett 985 fő jelent meg, mely szám az országos átlagot 

magasan meghaladta. Mindez azt mutatta, hogy az 

Écsiek kezükbe vették sorsuk irányítását és igenis részt 

akartak venni annak eldöntésében, hogy ki legyen 

településünk polgármestere és kik képviseljék a 

lakosságot a képviselő testületben. 

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik 

szavazatukkal támogatták polgármesterré 

választásom. A szavazók ilyen nagyarányú támogatása 

vállamra nehezedő teherként is jelentkezhetne, de 

engem még inkább alázatosabbá, elhivatottabbá tett az 

előttem álló munka iránt.  

Ezúton szeretnénk azoknak is köszönetet mondani, 

akik szintén éltek a választás lehetőségével, de a 

választáson nem rám, hanem más polgármesterjelöltre 

adták le voksukat. Nekik azt ígérem, hogy a jövőben 

olyan munkát kívánunk végezni a képviselő-testület 

közreműködésével, melyre nemcsak a rám szavazók, 

hanem minden magát Écsinek érző személy büszke 

lehet. A következő öt évben mindent megteszek azért, 

hogy a belém vetett bizalmat Écsnek és az Écsieknek 

megháláljam. 

Ezúton is gratulálok az újonnan megválasztott 

képviselőtestület tagjainak. Úgy érzem, hogy Écsért 

tenni akaró, valamint az Écsiekért elkötelezett 

képviselő-testületet választottunk a következő öt évre, 

akik településünk jövője érdekében képesek és tudnak 

is együtt dolgozni. Az új képviselőtestület összetétele 

egyrészt magában hordozza a múlt tapasztalatát, a 

jelen fiatalos lendületét, valamint a jövő zálogát. 

Kérem Önöket, hogy a jövőben támogassák munkánkat, 

mely reményeim szerint a megelégedésüket fogja 

szolgálni. Amennyiben szükségesnek tartják a velem 

történő kapcsolatfelvételt, akkor a 

polgarmester@ecsfalu.hu e-mail címen bármikor, a 

szokásos szerdai polgármesteri fogadóórámon 16:00 

órától 17:00 óráig személyesen állok rendelkezésükre.  

 

Tisztelettel: dr. Szabó Norbert polgármester

mailto:polgarmester@ecsfalu.hu
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Az újonnan választott 
Képviselő-testület 

 

Az alábbiakban szeretnénk bemutatni az újonnan   

megválasztott képviselő-testület tagjait, az általuk 

betöltött tisztségeket. 

Tisztelt lakosaink kérdéseikkel, észrevételeikkel bátran 

forduljanak a képviselő-testület tagjaihoz a megadott 

elérhetőségeken, hiszen mindannyian az Önök jóvoltából 

és az Önök érdekeinek érvényesítése érdekében töltik be 

tisztségüket. 

Kovács Péter alpolgármester 

Pénzügyi Bizottság tagja 

kovacs.peter@ecsfalu.hu 

 

Mondovics László tanácsnok 

mondovics@ecsfalu.hu 

 

Kocsisné Németh Ilona képviselő 

Ügyrendi Bizottság elnöke 

kocsine.ilona@ecsfalu.hu 

 

Sándor László képviselő 

Pénzügyi Bizottság elnöke 

Ügyrendi Bizottság tagja 

sandor.laszlo@ecsfalu.hu 

 

Nagy Zoltán képviselő 

Ügyrendi Bizottság tagja 

nagy.zoltan@ecsfalu.hu 

 

Tóth Gyula képviselő 

Pénzügyi Bizottság tagja 

toth.gyula@ecsfalu.hu 

 

 

 

Önkormányzati hírek 
 

Polgármesterként fontosnak tartom a pályázatok adta 

lehetőségek maximális kihasználását, melynek során 

községünk olyan forrásokhoz juthat hozzá, melyet 

önerőből előteremteni nem tudna. Az alábbiakban a 

folyamatban lévő pályázatainkról, azok állásáról vagy 

megvalósulásáról szeretnénk tájékoztatni tisztelt 

lakosainkat. 

 

Befejeződött az Inkubátorház építése, az 

inkubátorház használatbavételi engedélyét megkaptuk, 

ünnepélyes átadása augusztus 22-én megtörtént. Az 

intézményben 2 műhely kapott helyet, az egyik 66,96 

m2 a másik 63,18 m2 alapterületű. Mindkét műhelyhez 

1-1 öltöző, teakonyha, valamint vizesblokk tartozik. Az 

inkubátorház célja elősegíteni az Écs induló 

vállalkozásainak működését, teret nyújtva 

megerősödésükhöz, segítve a gazdaság vérkeringésébe 

való bekapcsolódásukat. A projekt keretében az 

inkubátorház 2 vállalkozás számára biztosít 

infrastrukturális lehetőségeket. 
 

 
Településünk kiemelt projektje a helyi Ipari Park 

kialakítása, mellyel jövőbeni célunk a helyben történő 

munkahely teremtés mellett, iparűzési adó formájában 

az Önkormányzat bevételi forrásainak növelése. 
 

 
 
Az építési engedélyt 2019. március 8-án, a vízjogi 

létesítési engedélyt 2019. április 26-án kapta meg az 

Önkormányzat. Időközben – a költséghatékonyságot 

figyelembe véve - szükségessé vált a meglévő tervek 

módosítása, a módosított engedély 2019. október 04-én 

került megadásra. Jelenleg a közbeszerzés kiírása van 

folyamatban. A munkák várható kezdési időpontja 

mailto:kovacs.peter@ecsfalu.hu
mailto:mondovics@ecsfalu.hu
mailto:kocsine.ilona@ecsfalu.hu
mailto:sandor.laszlo@ecsfalu.hu
mailto:nz19770304@gmail.com
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2020. tavasza, a várható befejezés 2020. ősze, melyet 

követően nem marad más feladatunk, mint az ipari 

park vállalkozáskkal történő megtöltése.  

 

A vis maior pályázataink által a Gombos-horogban 30 

méter hosszúságban öt pincét érintően a partfal építése, 

míg II. ütemben a Kereszthorog támfal építése 120fm 

hosszan folytatódott, továbbá folyamatban van a 

Hegyalja utca és Lányi-horog kereszteződésében 

lévő partfal megerősítése 30 fm hosszan. Mindezen 

munkálatok a környezetvédelmi és egyéb előírásnak 

megfelelően folynak.  

 
A Dózsa utcában a Béke köztől az iskoláig új járda 

kiépítésére nyújtottuk be pályázatot a 

Belügyminisztériumhoz, mely keretkimerülés miatt 

elutasításra került. A képviselő-testület a jövőben 

számba veszi a felújításra szoruló járdaszakaszokat, egy 

fontossági sorrendet állapít meg és az erre vonatkozó 

pályázatokat felhasználva, de akár önerőből is, 

megkezdi ezen járdák szakaszos felújítását.  

 
„Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások 

fejlesztésének elősegítése” kiírás keretében pozitív 

elbírálásra került a térfigyelő kamerarendszer és 

eszközeinek telepítése községünkben. A pályázat 

keretében 3 db rendszámfelismerő kamera, 9 db 

térfigyelő kamera és a hozzájuk tartozó átjátszok 

felszerelése fog megtörténni 7 millió Ft értékben. A 

kamerák a település be- és kivezető útjain, valamint a 

frekventált helyeken kerülnek felszerelésre értékeink 

megóvása és településünk közbiztonságának 

megteremtése céljából.  

 

Az Önkormányzat a TOP-3.2.1-16-es kiírás keretében 

közel 7 millió Ft uniós támogatásból valósítja meg a 

napelem rendszer telepítését az écsi Polgármesteri 

Hivatal villamosenergia ellátása céljából.  

 

Zártkerti mezőgazdasági utak fejlesztése Écsen c. 

pályázatunk, mely a Gombos-horog zártkerti rész 

szilárd burkolatú útjának felújítását célozza 165 fm 

hosszan, még elbírálás alatt van, várjuk a bírálati 

értesítést. 

Magyar Falu Program keretében benyújtott Öreg 

utca felújítása, az eszközbeszerzési (traktor és 

tartozékai) és az Écsi Római Katolikus Plébánia által 

benyújtott Hegyi temető kerítésének felújítása 

pályázatok sikeresen benyújtásra kerültek, azonban 

forráshiány miatt egyenlőre tartaléklistára kerültek. 

A Hegyalja utcában található Szolgálati lakás 

felújításának pályázata még elbírálás alatt van. 

TOP-1.4.1-19-es konstrukció keretében új két 

csoportos bölcsőde kialakítására nyújtott be 

pályázatot az Önkormányzat június hónapban. Jelen 

pályázatunk nyertesnek bizonyult. A támogatási 

szerződés megkötése folyamatban van. Ezen 

pályázatnak köszönhetően a bölcsődei ellátás 

férőhelyeinek száma jelentősen bővül.  

TOP-2.1.3-16-es konstrukció keretében Écs község 

települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésre 

adott be pályázatot október hónapban, mely során a 

csapadékvíz gazdálkodás II. üteme valósulhat 

meg településünkön. A jogosultsági feltételeknek 

megfelelt a pályázat, itt is várjuk a bírálati 

eredményeket. 

Új lakópark kialakítása folyamatosan zajlik, 

jelenleg a murvás út és a vízelvezető árkok kiépítését 

kezdte meg a nyertes LANG SZOLG Kereskedelmi Kft., 

akivel a kivitelezési szerződést októberben írtuk alá. Az 

útépítéssel járó – elsősorban az esős időjárásból fakadó 

- kellemetlenségekért elnézést kérünk minden 

telektulajdonostól. Türelmük és megértésük gyümölcse 

egy jó minőségű, nagy teherbírású murvás út lesz, 

megfelelő vízelvezetéssel. 

 

A Győr és Pannonhalma között épülő kerékpárút 

alapkövét 2019. október 10-én tették le Nyúl községben. 

A Modern városok programnak köszönhetően egy 17,7 

kilométer hosszú, mintegy 1,8 milliárd Ft-ba kerülő 

kerékpárút kerül megépítésre. A 17,7 kilométeres 

útvonalból 11,6 kilométer teljesen új építésű lesz, 6,1 

kilométeren a meglévő gyalog- és kerékpárutakat érinti 

a fejlesztés. Az útvonalon várhatóan hat pihenő helyet 

hoznak létre és 200 facsemetét ültetnek majd el. 
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Iskolai hírek 

 

Határtalanul: II. Rákóczi Ferenc nyomában a 

Felvidéken 

Az Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI 7. 

osztályos tanulói a Határtalanul pályázat keretében 

2019. október 2-4. között tanulmányi kiránduláson 

vehettek részt a Felvidéken, Szlovákiában. A projekt 

címe „A bölcsőtől a sírig II. Rákóczi Ferenc nyomában”, 

így lehetőség nyílt a fejedelem életútjának végig 

követésére és a hozzá kapcsolódó történelmi 

emlékhelyek felkutatására. 

 Október 2-án reggel még sötétben gyülekeztünk az 

iskola előtt, majd a létszámellenőrzés után 32 tanulóval 

és négy kísérővel indult a kényelmes busz Budapesten 

keresztül a határ felé. A rövid megállókkal megszakított 

utazás magyarországi szakaszán Sárospatakon 

betértünk a Rákóczi-vár parkjába, körbesétáltuk a 

Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma épületét.  

A következő megállóhely már a határ átlépése után, 

Borsinál volt, ahol a hozzánk csatlakozó idegenvezető 

kalauzolásával megtekintettük II. Rákóczi Ferenc 

szülőházának jelenleg felújítás alatt álló épületét. 

Vezetőnk ismertette velünk a nap további programját. 

Ízes palóc beszédét hamar megszoktuk, később a 

múzeumlátogatásokkor is, a többi idegenvezetőt 

hallgatva élőben tanulmányozhattuk ezt a nyelvjárást. 

Rövid utazás után Kassára értünk, ahol a történelmi 

belváros utcáin keresztül a Szent Erzsébet-dómhoz 

értünk. A templom nevezetességeinek megismerése 

után a kápolnában megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc 

nyughelyét. A rövid megemlékezés során a 

furulyamuzsika, Petőfi Sándor Rákóczi című versének 

elszavalása, majd a Himnusz eléneklése megható 

perceket szerzett mindannyiunk számára. Innen a 

fejedelem rodostói házának másolatához sétáltunk, ott 

megtekinthettük eredeti bútorait, személyes tárgyait, 

melyekről fényképeket is készíthettünk. 

Szállásunk Kassától egyórányi útra a Tátra festői 

erdejében, Sztracenán volt. Itt két csapatra oszlottunk, 

az előre elkészített beosztás szerint elfoglaltuk 

helyünket az egymástól néhány háznyira levő, 

barátságos panziók két-három ágyas szobáiban.  

A vacsora után az utazástól és a hegyi levegőtől elfáradt 

társaság nyugodtan töltötte az éjszakát. 

Másnap reggeli után, a hidegélelemmel felszerelkezve 

hűvös, esős időben indultunk útnak Rozsnyó felé. Itt 

először a Bányászati Múzeumot tekintettük meg, majd 

a főtérre érve már kellemes időben tekinthettük meg a 

városházát, majd gyönyörködhettünk az őrtoronyból 

nyíló kilátásban. Rövid szabad program után Andrássy 

Dénes és felesége, Franciska mauzóleumát 

csodálhattuk meg Krasznahorkán. Lenyűgöző volt az 

épület pompája, érdeklődve hallgattuk a főúri pár 

történetét. A nap sokak számára legkedveltebb része 

következett, túra Krasznahorka várához, ahonnan 

feledhetetlen panoráma terült elénk. Ezt követően a 

beltéri kastélyparkot fedeztük fel, mely hatalmas 

területen fekszik, festői patakokkal, békés tisztásokkal 

keretezve az Andrássy-rezidenciát. 

Élményekkel telve értünk a szállásunkra, ahol vacsora 

után még maradt energia közös zenés szórakozásra, 

táncra is. 

Utazásunk harmadik napján Rimaszombat felé indulva 

a Tátra erdei közti völgyekben, legelőkben 

gyönyörködve gyorsan telt az idő. Rövid megállónkon 

ásványvízforrást is felfedeztünk. Gömör vármegye 

székhelyén a Gömör-Kishonti Múzeum kiállítótermei 

még sok érdekességet tartogattak számunkra, az 

ásványokon, állatvilágon keresztül a festményekig. A 

múzeum előtti téren Petőfi Sándor és a város szülötte, 

Tompa Mihály szobrát láthattuk. 

Utolsó állomásunk a magyar-szlovák országhatáron 

fekvő Somoskő vára volt, melyet ma már a határok 

átjárhatóságával szabadon látogathatunk. A vár 

bejárása után lementünk a vár alatt fekvő geológiai 

érdekességhez, a bazaltorgonához és kőtengerhez is. A 

Petőfi-kunyhónál készített utolsó fotók elkészítése után 

Szlovákián keresztül értünk vissza este Écsre, ahol a 

szülők már izgatottan vártak minket. 

A jó hangulatú kiránduláson szerzett élményeket, 

gyönyörű tájakat még sokáig fogjuk emlegetni. 

Tanórákon is sok alkalmunk lesz a látottakat egy-egy 

témához kapcsolódva felidézni. A mozgalmasan együtt 

töltött idő jó lehetőséget nyújtott arra is, hogy lássuk, 

térerő és wifi nélkül is jól tudjuk magunkat érezni egy 

jó közösségben. 

A tanulók beszámolója alapján készítette Mákné Csépányi Katalin és 

Majdánné Nagy Anita 
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Önkéntes nap az iskolában 

Az Écsi Petőfi Sándor Általános 

Iskola és AMI pályázatot nyújtott 

be az Audi Hungariához egy 

tanterem felújítására, és 

sikerült elnyerni a támogatást. A 

pénzösszeget anyagokra lehetett 

fordítani, a munkákat pedig 

önkéntesek végezték. Az 

önkéntes napra szeptember 21-én 

került sor. Megtörtént a terem 

festése, lambériázása, 

árnyékolók kerültek az 

ablakokra, és a Gyermekvilág 

Alapítvány jóvoltából új 

bútorokkal is gazdagodtunk. 

Megköszönöm a projektvezetőnek, Asztalosné Szipőcs 

Erikának a szervezést, és mindazok közreműködését, 

akik munkájukkal támogattak bennünket. 

Füredi Jenőné, Pulai Ferenc, Otoltics László,Szűcs 

János ,Szőlősi László, Mednyánszky Gábor, Tatai 

István, Szipőcs Anita, Gede Tamás, Bálint József, 

Debreczeni Attila, Hoffer Tibor. 

Écsi Napraforgó Óvoda 
és Bölcsőde 

 

Idei nevelési évünket négy vegyes szervezésű óvodai és 

egy bölcsődei csoporttal indítottuk. 

Nagy örömünkre a nyár folyamán elkészült sószobánk, 

amit szeptembertől birtokba is vettünk a gyerekekkel. 

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik támogattak 

bennünket, akár csak egy sótégla erejéig is, hogy 

gyermekeink egészségének megőrzése, védelme 

szempontjából is nagy jelentőségű sószoba létre 

jöhetett.  

Szeptemberben részt vettünk a község falunapján, ahol 

a vásárunkon kínált portékákért összegyűlt pénzzel 

intézményünk alapítványát támogattuk. Következő 

nemes célunk az óvoda új udvarrészének végleges 

kiépítésében való segítség, melynek megvalósításához 

társadalmi munkánkat és az alapítvány támogatását is 

biztosítjuk. 

Szokásunkhoz híven Márton napi lámpás 

felvonulást szerveztünk. Előtte héten megismerhették 

a gyerekek Szent Márton legendáját és ennek kapcsán 

a jó cselekedetek, a másokon való segítés fontosságát. 

Ellátogattunk a templomba, ahol Bausz András 

plébános úr beszélt Szent Mártonról és a templomot is 

jobban megismerhették a gyerekek.  

 

Az adventi időszakra projektheteket terveztünk, 

amelyek során a gyerekek átélhetik az ünnepre 

készülődés, a Mikulás várás, a mézeskalács készítés 

örömét. 

Fontosnak tartjuk a szülőkkel, családokkal való jó 

kapcsolat kialakítását, szívesen látjuk őket a különböző 

rendezvényeinken, programjainkon. Együtt vettünk 

részt a Márton napi felvonuláson, együtt készülődünk 

az adventi időszakban, várjuk őket nyílt napunkra, és 

egy karácsony-váró délutánt is eltöltünk közösen. 

Pletli-Kocsis Gabriella 

2019-ben Écsre 
Érkeztek 
Horváth Zsóka Abigél Mesterfa 1. 

Szabó Léna Petőfi út 34. 

Ikó Liza Petőfi út 22. 

Mehringer Máté Berény 18/d. 

Ley Mihály Tó út 7. 

Pászti Szófia Mogyorós 47. 

Borota Nimród Petőfi út 19. 

Dénes Martin Ady utca 33. 

Szabó Martina Réka Öreg út 34. 

Dombi Zorka Ady utca 32. 

Gábriel Dorka Hegyalja 28. 

Nagy Antónia Mesterfa 4/f. 

Krizmanics Léna Fő u. 18. 

Takács Nadin Béke köz 9/b. 

Oberlander Csongor Fő utca 21. 

Asztalos Dóra Petőfi út 46/a. 

Horváth Boróka Petőfi út 2. 
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2019-ben Écsről 
Távozók  

Faminger Ferencné Tó út 19. 

Bán László Idősek Otthona 

Pozsgai Ella Rákóczi út 3. 

Borbély Józsefné Kis utca 3. 

Pék Jánosné Ady utca 11. 

Ábrahám Józsefné Idősek Otthona 

Csendes Ferencné Idősek Otthona 

Petrovicz József Petőfi út 29. 

Tóth Sándorné Idősek Otthona 

Süveges Imréné Idősek Otthona 

Sáfrán György Hegyalja 10. 

Varga Géza Csap utca 7. 

Németh Albertné Idősek Otthona 

Fehér Györgyné Deák Ferenc út 59. 

Juhász-Budai János Berény 20/C 

Sipos Ferencné Petőfi út 51. 

Fülöp Lászlóné Idősek Otthona 

Miklósi Pál Táncsics út 17. 

Farkas Lajosné Petőfi utca 30. 

Jády Béláné Idősek Otthona 

Sütő János Idősek Otthona 

Mayer Ferenc Idősek Otthona 

Sári Károlyné Idősek Otthona 

Németh Gyuláné Idősek Otthona 

Alapi Lajosné Idősek Otthona 

Szabó Sándorné Öreg út 44. 

Magassy Gyuláné Idősek Otthona 

Csatajszky Lajosné Ady utca 34. 

Jelencsics Lajos Kossuth utca 17. 

Menyhárt Miklósné Petőfi út 16. 

Bakosné Stifter Ilona Idősek Otthona 

Kamondi Ferencné Ady utca 3. 

Szauder K. Sándorné Idősek Otthona 

Horváth Ferencné Kossuth utca 30. 

Horváth Ferenc Kossuth utca 30. 

Békési Györgyné dr. Idősek Otthona 

Keszthelyi László Tibor Deák Ferenc út 52. 

Nagy Zoltán Gábor Fő utca 86.  

Kovács Antal Kossuth utca 87. 

Horváth Istvánné Fő utca 25. 

Kromszián István Petőfi út 18. 

Takács Ferencné Idősek Otthona 

Pulai Miklósné Dózsa utca 40. 

Lányi Zoltán Fő utca 51. 

Dénes Lászlóné Petőfi u. 27. 

Nagy Imre Petőfi u. 41. 

Roters Éva Mogyorós 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖZÉRDEKŰ 
INFORMÁCIÓK 
 

Écs Községi Önkormányzat 

Écsi Közös Önkormányzati Hivatal 

9083 Écs, Fő u. 94. 

Telefon: 96/473-168 

Ügyfélfogadás: 

  hétfőtől- csütörtökig 08:00-16:00 

  péntek 08:00-13:00 

Jegyző ügyfélfogadási ideje:  

 szerda 16:00-17:00 

Polgármester ügyfélfogadási ideje: 

 szerda  16:00-17:00 

 

Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 

9083 Écs, Kossuth u. 38. 

Telefon: 96/473-305 

Intézményvezető: Pletli-Kocsis Gabriella 

 

Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI 

9083 Écs, Kossuth u.42. 

Telefon: 96/473-069 

Iskolaigazgató: Kocsisné Németh Ilona 

 

Orbán László Művelődési Ház - Könyvtár 

9083 Écs, Kossuth u. 29. 

Tel: 96/473-178 

Nyitva-tartás: 

 Csütörtök:  17:00-19:00 

 

Háziorvosi ellátás 

9083 Écs, Fő u.80. 

Tel: 70/774-32-28 

Dr. Danajka László, háziorvos 

Rendelési idő: 

 Hétfő:  08:30- 12:00 

 Kedd:  08:00- 10:00 

 Szerda:  09:30-13:00 

 Péntek:  08:30-11.30 

 

Gyermekorvosi ellátás 

Dr. Balogh Judit, gyermekorvos 

9083 Écs, Fő u. 80. 

Telefon: 96/557-045 

Rendelési idő: keddenként 

 csecsemő tanácsadás  08:00-9:00 

 beteg rendelés:  09:00-10:00 

 

Gyógyszertár 

9083 Écs, Fő u. 80. 

Nyitva-tartás: 

 Hétfő:  08:30-12:00 

 Kedd:  08:00-10:00 

 Szerda:  09:30-13:00 

 Csütörtök: zárva 

 Péntek: 08:30-11.30 
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Egyházi hírek 
 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni 

Híveinket, hogy idén januárban 

befejeződött templomunk 

tetőhéjazatának cseréje. Szeretnénk 

köszönetet mondani Mindenkinek, aki 

támogatásával hozzájárult 

templomunk tetőhéjazatának 

felújításához! 

Templomunkban jelenleg a padfűtés cseréje folyik egy 

korszerűbb és energiatakarékosabb félvezetős 

fóliafűtésre. A cserével töredékére esik vissza majd az 

üzemeltetési költség, ugyanakkor a hőérzet jelentősen 

javulni fog. A beruházás összege 1.591.310 forint, amit 

egyházközségünk saját forrásból és az Önök 

támogatásával tud megvalósítani. A beruházás várható 

befejezése 2019.11.22-e, így az adventi időszakban már 

használatba tudjuk venni az új fűtési rendszert. 

Mivel a templomunkon az elmúlt évek során sikerült 

elvégezni minden szükséges külső-belső felújítást, így 

az egyházközségünk új kerítés építését szeretné 

megvalósítani a temetőinkben. Ősszel lehetőségünk volt 

pályázni temető felújítására 5.000.000 Ft összeghatárig. 

Megragadva az alkalmat, Önkormányzatunk 

segítségével a hegyi temető kerítésére nyújtottunk be 

pályázatot. A pályázatunk minden követelménynek 

megfelelt és befogadásra került, azonban forráshiány 

miatt csak tartaléklistára került. Esetleges forrás 

felszabadulása esetén a kerítés megépítésre kerül. 

Szeretnénk megköszönni a kedves Hívek tárgyi, anyagi 

segítségét és a sok önkéntes munkát, amelyekkel az idei 

évben is hozzájárultak templomunk és 

egyházközségünk fenntartásához és gyarapításához.  

Egyházközségünk képviselő-testülete nevében 

mindenkinek Áldott Karácsonyi Ünnepeket és 

Isten Bőséges Áldását Kívánjuk az Új Esztendőre! 

Ünnepi miserend 
templomunkban  
 

Tájékoztatjuk Híveinket, hogy templomunkban az adventi időszakban nem lesznek 

hajnali szentmisék. A nyúli templomban csütörtökön, pénteken és szombaton 18:00-

i kezdettel lesznek adventi szentmisék, ahova szeretettel várjuk az écsi Híveket is. A 

misék előtt a szentgyónás elvégzésére is lehetőség kínálkozik.  

A 2020-as miseszándékokat Advent 1. vasárnapjától személyesen lehet jelezni a 

szentmisék előtt a sekrestyében.  

 

 

Ünnepi miserend 

December 22. Advent. 4. vasárnapja 09:30 Szentmise 

December 24. Karácsony vigíliája, Szenteste 22:00-kor Szentmise (celebrálja 

Németh László püspöki helynök) 

December 25. Karácsony napja, Jézus születése 11:00 Szentmise 

December 26. Karácsony második napja - Szent 

István vértanú 

09:30 Igeliturgia 

December 29. Szentcsalád vasárnapja 09:30 Szentmise 

December 31. Szilveszter az év utolsó napja 14:00 Év végi hálaadás (Te Deum év 

végi beszámolóval, nem szentmise) 

Január 1. Szűz Mária Isten anyaságának 

ünnepe (parancsolt ünnep) 

09:30 Szentmise 

Január 6. Vízkereszt (parancsolt ünnep) 08:30 Igeliturgia 

A parancsolt ünnep azt jelenti, hogy halálos bűn terhe alatt kötelező részt venni a szentmisén és pihenni. 

(Január 6. mivel munkanap, ezért, ha valaki áldozatok árán sem tud eljönni az Igeliturgiára, vagy máshova 

szentmisére akkor őt ez a körülmény felmenti a kötelező mise hallgatás alól, nem követ el bűnt). 

file://///share.telekom.intra/projects/YODA/Users/kovacs1pete604/AppData/Local/Temp/Ecsi.Hirmondóba.docx
file://///share.telekom.intra/projects/YODA/Users/kovacs1pete604/AppData/Local/Temp/Ecsi.Hirmondóba.docx
file://///share.telekom.intra/projects/YODA/Users/kovacs1pete604/AppData/Local/Temp/Ecsi.Hirmondóba.docx
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„ÉCS” Polgárőr Egyesület 
 

Az „ÉCS” Polgárőr Egyesület a 2019-es évben is 

jelentősen kivette részét a falu életében zajló 

eseményekből. Ezek mellett igyekeztünk a falu 

közbiztonságára még nagyobb hangsúlyt fektetni, 

egyesületünk létszámát gyarapítani. Egy pályázat 

keretén belül négy darab szolgálati kerékpárt is 

beszereztünk, így jó idő esetén a falu biztonságára és 

környezetünk védelmére is odafigyelhetünk. 

Egyesületünk továbbra is támogatja a fiatalok 50 órás 

kötelező közösségi munkáját. Ha szívesen töltenétek 

községünk szépítésével, a közlekedési szabályok 

megismerésével az időtöket keressétek bátran az 

egyesület tagjait. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 

kívánva: 

Sáriné Kocsis Marianna 

 

Magyar Íjász Tanoda 

Sportegyesület  

Örömmel értesítünk 

Titeket, hogy sikeresen 

elindítottuk újabb kezdő 

csapatunkat Écsen!  

„Hazai pályán” várunk 

minden 6 év feletti 

gyerkőcöt, akit e nemes 

sport érdekel. Gyere el, 

próbáld ki ezt az ősi 

fegyvert és csodálatos 

sportot! Kiváló 

szabadidős, rekreációs 

tevékenység és kitűnő olimpiai versenysport, mellyel 

fegyelmet, önuralmat, összpontosítást és büszke tartást 

tanulhattok.  

Első óránk ingyenes! Mindenkit sok szeretettel várunk! 

Edzés időpontja: szerda 18:45-19:45.-ig (iskola 

tornaterme). A benti edzésekre hozzatok váltócipőt 

magatokkal! A többi felszerelést egyesületünk 

biztosítja. 

Legyél Te is tagja egy lendületesen fejlődő 

egyesületnek! 

Részletekért, tájékoztatásért keressetek a következő 

elérhetőségeinken! 

www.mazsaroff.net 

https://www.facebook.com/mitaijasz/ 

Cifra Műhely Egyesület 

 

 

FÉSZEK - Fiatalok És 

Szépkorúak Egymásért 

Közösségépítő Egyesület 
 

Mi, a FÉSZEK Egyesület tagjai, 

szívbéli őslakosai vagyunk szeretett 

falunknak. Vannak közöttünk, akik 

már gyerekként is ezeket az 

utcákat koptatták, mások 

gyüttmentként érkeztek végül 

haza, Écsre. Fontos számunkra, 

hogy tevékenységünkkel hozzájáruljunk szűkebb és 

tágabb környezetünk alakulásához, szemléletünkkel 

távlatokat nyissunk közösségünk tagjai előtt. Hiszünk 

az együtt megélt pillanatok erejében, a csoportban tenni 

akarás teremtő energiájában. Hiszünk benne, hogy 

mindaz, ami körül vesz bennünket a részünk, a 

felelősségünk, a kincsünk. Közösségben gondolkodunk, 

ezért más helyi egyesületekkel, szervezetekkel, 

intézményekkel is örömmel együttműködünk. 

http://www.mazsaroff.net/?fbclid=IwAR26_CCJkSNy4fGt_P4zESNwY-didhM8fr-iCFz7R9C02hbjHrVyAH93tOE
https://www.facebook.com/mitaijasz/?__tn__=K-R&eid=ARDD71zHu8oJURj4ZCtoF1Q2BsFJjBTce3w61mX0ifgN18Q9iSPBVr4VZXFhx0C4ilwY3wHgDAa-Zg9M&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCsabb4im3HIlgvfVHWWP03hWn9xi7hxd27coYAEncuw8obSnwSBVLXhEhxyWwlcZZ01gxotWh0126qVQ9jfwPuJpSAGkaBh8L2wA5ZGLyOHiHwRH7ttqLTWlRgVCq-Xg9hzW4JqnJjdvlsXNTbC0F3eH4GlRf3RDO171ko_yVLfMedH7tbWM_qG2RjNVlov9mvlWQEka-NGLG1M5IXtmAaUsFXl68xgFd73wap3F3bkwLULRYKLu9IyjyFfqyTuDszK7KpdKD8ezzELGx3Y4Hei6gI_GSF_7tlKBRnC7wT8fVTLAcRarXYpnG01WRRMLFfz8ILqCLNoZS3I_ezOCQ
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2019-ben is tettünk azért, hogy településünk lakói 

megismerjék egymást és tartalmas szórakozásban 

legyen részük. Februárban immár hagyományos téli 

túránkon a Mesterfa utcából indulva a Lőtér, a 

Babszökő, a Rába-ring és a Pénzes horog vidékét jártuk 

be. Forralt borral, teával melengettük magunkat. 

Február 23-án a helyi civil szervezetek képviselőivel 

együtt a II. Civil bálon mulattunk, melynek bevételét 

szeptemberi civil egészségnapi programon használtuk 

fel. 

Meggyőződésünk, hogy helybéliként aktívan tennünk 

kell környezetünk fenntartható fejlődéséért és 

szépüléséért, ezért március 23-án mi is csatlakoztunk 

az écsi Polgárőr Egyesület által szervezett TeSzedd 

hulladékgyűjtő akcióhoz. A zöldterület kicsinosításával 

is hozzájárultunk a „A tavasztündérek ébredése” 

kézműves pályázatunk sikeréhez. A helyi gyermekek és 

felnőttek kreativitása szárnyalt, melynek 

eredményeként érkeztek festmények, nemeztárgyak, 

3D képek és gyurmakincsek is a jelentkezőktől. Lelkes 

munkájuk nélkül nem jöhetett volna létre az áprilisban 

megrendezett Tavaszi kincskereső élménytúra, melynek 

során a gyermekes családok rácsodálkozhattak 

egymásra és a természet harsogó színeire is. A kicsik az 

écsi fennsíkon járva lelhettek rá a pályázatra készült 

tavasztündérekre. 

Június elsején újra nagy sikerrel futottunk neki 

összjárműves, sok-sok lábas sportszombatunknak, a II. 

Écsi Fussunk Neki! Családi Sportversenynek. Kicsik és 

nagyok, gördeszkások és rolleresek, fürgelábúak és 

görkorisok robogtak az écsi utcákon, hogy fej fej mellett 

haladva legyőzzék korlátaikat. 

Augusztusban rekordot döntöttünk! 29 táborozó 

gyermek, 6 egyesületi tag és 3 iskolai közösségi 

szolgálatot teljesítő önkéntes dobta be magát teljes 

erővel a víz tematikájú nyári táborunk minden napján. 

Esőbotot készítettünk, tutajt eszkábáltunk, 

megismertük a víztisztítók működését és ellátogattunk 

a ravazdi ásványvíz palackozó üzembe is. A ravazdi 

horgásztónál láblógáztunk, a tábor végén már a 2020-as 

esztendő nyári programjára vágyva búcsúzkodtunk. 

 

Szeptemberben is szorgoskodtunk. A szüreti falunapon 

kézműves szörpökkel, ízletes muffinokkal, 

társasjátékozással és kézműves foglalkozással vártuk 

az aprókat és nagyobbakat egyaránt. A gyerekek 

kreativitásukat megélve készíthettek és vihettek haza 

díszes kavicsokat és más apróságokat. 

A civil szervezetek összefogásából siker 

született szeptember 21-én. Az écsi egészségnapon a 

Művelődési Ház és környéke átváltozott az egészség 

helyszínévé. Kerékpáros és gyalogos felvonulással, 

egészségpiaccal, szűrőprogramokkal és előadásokkal 

járultunk hozzá a helyiek egészségmegőrzéséhez és 

tudatosságának növeléséhez. A kicsiket ügyességi 

játékok és ugrálóvár is mulattatták.  

Elsősorban nekik szólt „Őszi Manóles” kézműves 

felhívásunk is, melyre különleges alkotások érkeztek. 

Így hát nem maradt manótlanul október 20-án Őszi 

Manóles Túránk, melynek alkalmából egyetlen 

varázslatos őszi napra a Berény kincses szigetté 

változott. 

 

Idén is várjuk a kicsiket és nagyokat, családokat és 

egyedül élőket Karácsonyi Bütyköldénkbe december 

14-én a Művelődési Házba 15 órától, ahol finom 

falatokat készíthetnek, ünnepi díszeket fabrikálhatnak, 

karácsonyi képeslapokat ékesíthetnek és a 

hulladékmentesség szellemében kávékapszula 

angyalkákat kelthetnek életre az egybegyűltek. 

Fájdalommal és soha nem múló szeretettel emlékezünk 

beszámolónkban Pulai Miklósné Évi nénire alapító 

tagunkra, aki mindig mosollyal és szívvel fordult 

mindannyiunk felé. 

A 2020-as esztendőben sem leszünk tétlenek. 

Hagyományteremtő szándékú és új rendezvényeinkkel 

várjuk településünk régi és új lakóit. Tagfelvételünk 

folyamatos, örömmel látunk minden jelentkezőt, aki 

gondolkodásunkban, munkánkban velünk érez és 

szívesen közösséget vállal. Idén három új taggal 

bővültünk, akikkel teljesebb lett egyesületünk. 

Écs falu lakosainak Arnold Oren szavaival kívánunk 

nagyon boldog, szeretteik körében eltöltött, meghitt 

Ünnepet és sikerekben bővelkedő új esztendőt: 

“Karácsonyi ajándék ötleteim: 

az ellenségednek megbocsátás,  

az ellenfelednek türelem, 

a barátodnak szeretet,  

a partnerednek szívesség, 

mindenkinek jóindulat,  

minden gyermeknek egy jó példa, 

magadnak tisztelet.”  

FÉSZEK Egyesület elérhetőségei: 

https://www.facebook.com/feszekegyesulet/ 

https://www.facebook.com/feszekegyesulet/
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Beszámoló az MTTSZ 

Lövészklub, Écs 2019. 

évi eredményeiről 
 

A korábbi évekhez hasonlóan 

ismét élünk a lehetőséggel, hogy a 

Tisztelt Écsi Lakosokat, az újság 

olvasóit tájékoztassuk 

lövészklubunk egy évet felölelő 

tevékenységéről. 

A lövészek, illetve a lövészklubok 

legnagyobb megmérettetése az MSSZ által rendezett 

Országos Bajnokságokon történik. A Nemzeti Országos 

Bajnokság robbanófegyveres versenyszámokban 

megrendezendő versenyét évente szeptemberben, míg a 

Légfegyveres Országos Bajnokságot decemberben 

rendezik meg.  

 A tavalyi beszámolónkkor még csak utaltunk rá, hogy 

2018. év végén – december 16-án – Budapesten a 

Magyar Sportlövők Szövetségének (MSSZ) 

Légfegyveres Nemzeti Versenyszámok Országos 

Bajnokságán részt fogunk venni. Büszkék vagyunk rá, 

hogy légpuskával a férfi Országos Bajnok Tóth Ádám 

lett 182 köregységével. Ezzel a férfi csapatot (Tóth 

Ádám, Pulai Balázs, Tóth Sándor) a II. helyre segítette.  

Az idei szeptemberi Országos Bajnokság klubunk 

életében igazán szép eredményekkel zárult: Sass László 

a 60 év feletti férfiak között 189 körrel Országos Bajnok 

lett. Bár központi gyújtású pisztollyal 180 kört lőtt, ez 

az erős ellenfelek miatt csupán a 7. helyre volt elegendő.  

Szintén Országos Bajnok lett a nyíltirányzékú kispuska 

30 fekvő számban lövő férfi csapatunk. Itt Pulai Tamást 

egyéni eredménye (274 ke.) a dobogó III. fokára juttatta. 

A bajnokcsapat tagja volt Pulai Tamáson kívül még 

Tóth Sándor és Horváth Gábor. 

 

écsiek az Országos Bajnokok nyíltirányzékú kispuska 30 fekvő 

versenyszámában 

Kisöbű standardpuska 30 fekvő versenyszámban a Tóth 

Ádám, ifj. Horváth Gábor és Tóth Sándor összetételű 

csapatunk az Országos Bajnokság III. csapata lett; 

ugyanezen fegyverrel három testhelyzetben (fekvő, álló 

és térdelő) lövendő versenyszámban ifj. Horváth Gábor, 

Tóth Ádám és Pulai Tamás összetételű csapatunk a 

negyedik helyen végzett.  

A 2019. december 15-én Szombathelyen megtartandó 

MSSZ Légfegyveres Országos Bajnokságán is részt 

fogunk venni. Bízunk benne, hogy a benevezett lövőink 

sikeresen szerepelnek majd, tovább öregbítve 

egyesületünk országos hírnevét! 

Az idén már 24. évre visszanyúló barátságos 

versenysorozatot szervezünk a szlovákiai magyar 

csapatokkal együtt. Évente a négy fordulóból kettőt 

Bősön, kettőt pedig Écsen tartunk. Egyesületünk két 

csapattal vesz részt ezen a Szuper Liga Nemzetközi 

Lövészversenyen. Az egyes fordulókon is megtörténtek 

a díjazások, ám az utolsó őszi versenyen az egész éves 

összesítés alapján Écs „A” csapata (ifj. Horváth Gábor, 

Horváth Gábor, Pulai Tamás, Szabó Imre és Gömböcz 

Edina) végzett az élen, őket a „B” csapatunk (Pulai 

Balázs, Tóth Ádám, Tóth Sándor és Tóth Sándorné) 

követte. A verseny női egyéni nyertese Tóth Sándorné, 

Gömböcz Edina – aki egy fordulón nem is vett részt – az 

5. helyen végzett. 

A férfiak között az idén ifj. Horváth Gábor szerezte meg 

az első helyet, a III. Tóth Sándor, s tőle csupán egy 

találattal lemaradva Pulai Tamás a negyedik lett.  

A lövészversenyek között fontos szerepet töltenek be a 

megyebajnokságok. Megyénkben a Robbanófegyveres 

Sportlövő Bajnokság május 4-én és 5-én került 

lebonyolításra. A pisztolyos versenyszámok Győrben 

kerültek megrendezésre, ahol Sass László csapattagunk 

sportpisztollyal a 60 év feletti férfi korcsoportban 187-

es eredményével új megyei csúcsot is felállított. A 

puskás versenyszámokat az écsi lőtéren ifj. Horváth 

Gábor szintén megyei csúccsal – 264 köregységgel – 

győzött. Őt követte Tóth Sándor a második helyen. 

Kisöbű standardpuska (zárt irányzékú puska) 30 fekvő 

számban megyénk bajnoka Tóth Ádám lett, II. ifj. 

Horváth Gábor, míg III. Tóth Sándor.  

November 2-án ismét két helyszínen került 

megrendezésre a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Légfegyveres Bajnokság. Bakonyszentlászlón 

légpuskával Megyebajnok lett Tóth Ádám, II. Tóth 

Sándor, a nők között Tóth Sándorné a III. helyezettként 

végzett. A légpisztolyos versenyt Győrben a Győri 

Lövészklub Báthory úti lőterén rendezték meg. Itt 

három megyei csúcsot is javítottak lövőink: Női 

légpisztolyos megyecsúcsot lőtt Tóth Sándorné (180 ke.), 

férfi megyei csúcsot Tóth Ádám (186 ke.), míg a 60 év 

feletti férfiak megyei csúcsút Sass László (172 ke.) lőtte.  

Nem csak saját, hanem a szomszédos megyék 

megyebajnokságain is szerepeltek lövőink. Így 

történhetett, hogy 2019-ben Fejér Megye Bajnoka Tóth 

Sándorné sportpisztollyal, nyíltirányzékú kispuskával 
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és kisöbű standardpuskával is. Ezen felül Tóth Sándor 

nyíltirányzékú kispuskával Fejér Megye Bajnoka, 

valamint Veszprém Megye Bajnoka is lett. Sass László 

mind sportpisztoly, mind pedig központi gyújtású 

pisztoly versenyszámokban a 60 év feletti férfi 

korcsoportban Veszprém Megye Bajnoka címet nyerte 

el. 

Egyesületünk életében fontos szerepet játszik a 

Falunapi Szőlőkupa Lövészverseny megrendezése. 

Ezen a versenyen minden érdeklődő ellátogathat a 

lőtérre, és ott kipróbálhatja célzó-tehetségét. 2019. 

szeptember 7-én az ifjúság szép eredményeket elérve 

lepett meg bennünket: Kozma Bence, aki elsőként 

próbálta ki a szereplést, 84 körös eredményével nyert, a 

második helyen Hegedüs Szilvia végzett 75 körrel, 

harmadik Fehér Kristóf lett, aki barátjával Nyúlról 

látogatott el a versenyünkre. A nők versenyében I. 

Gömböcz Edina (97 ke.), II. Tóth Sándorné (92 ke.) és 

III. Burján Dóra (75 ke.) lett. A férfiak között ifj. 

Horváth Gábor 10 lövésből egyetlen hiba vétésével (99 

ke.) az első helyen végzett, őt követte édesapja – 

Horváth Gábor (97 ke.), majd a III. helyen Tóth Ádám 

(96 ke.). Szoros volt a küzdelem a 4-5. helyen is, itt 

körazonos 95-ös eredménnyel Pulai Balázs és Tóth 

Sándor végzett, a 6. helyre Gömböcz Mátyás 93 

köregységes eredményével „lőtte be magát”. Az Écs 

Község Önkormányzata által alapított vándorserleget 

ifj. Horváth Gábor birtokolhatja egy évig, mint a 

versenyen a legjobb eredményt elérő versenyző. 

Lövészegyesületünk 2019. október 28-án rendezett 

minősítő lövészversenyt, melyen megyénk több 

egyesületének lövői tiszteltek meg bennünket a 

részvételükkel. Ám a nyíltirányzékú kispuska 30 fekvő 

versenyszámban a dobogós helyezéseket klubtagjaink 

szerezték meg: Tóth Ádám (264 ke.), Pulai tamás (263 

ke.) és Tóth Sándorné (253 ke.) Szintén écsi siker 

született a kisöbű standardpuska 30 fekvő 

versenyszámban is - az első öt helyet klubunk tagjai 

szerezték meg: ifj. Horváth Gábor (293 ke.), Pulai 

Tamás (284 ke.), Tóth Ádám, Tóth Sándor és Horváth 

Gábor (mindhárman 283 ke.). Sportpisztoly 20 lövéses 

számban az első két helyet Bérces Béla (Győri Ple – 189. 

ke.) és Szabó M. Károly (BÁZIS SE. – 188 ke.) szerezte 

meg, III. helyen Sass László a 186 köregységes 

eredményével végzett. 

Az év folyamán tagjaink a fenti versenyeken túl 

számtalan országosan meghirdetett lövészversenyen 

vett részt.  

Ilyenek voltak pl. Győrben, Sopronban, Csornán, 

Fertőrákoson, Székesfehérváron, Zámolyon, Móron, 

Vértessomlón, sőt Ajkán is. Ezeken a versenyeken is 

nagy sikereket értek el lövészeink. 

Néhány hónapja az MTTSZ Lövészklub, Écs a 

Facebookon is jelen van. Az érdeklődők és szurkolóink 

az oldalon nyomon követhetik egyesületünk tagjainak 

szerepléseit.  

Az egyesület tagsága ezúton köszöni meg a 

támogatóinknak az általuk nyújtott segítséget és anyagi 

támogatást, amellyel klubunk működéséhez 

hozzájárultak. 

 

 

2019-ben erre a csapateredményünkre vagyunk a legbüszkébbek 

 

Kérjük, hogy működésünket és a további eredményes 

szereplésünket segítsék a munkavállalók személyi 

jövedelemadójuk felajánlható 1 %-ának egyesületünk 

javára szóló rendelkezésükkel. 

MTTSZ Lövészklub, Écs Vezetősége 

Adószámunk: 19105206-1-08 

 

Egymás Terhét 

Hordozzátok Alapítvány 

Écsi Szeretetszolgálat 
„AHOL CSAK SZERETETTEL KELL FIZETNI” 

 

„A szeretet és emberség ereje” ezzel a címmel jelent meg 

egyik cikkük az Écsi Hírmondóban úgy kb. 10 éve. Ma 

már közel járunk a szolgálatunk 20. évéhez, ami azt 

jelenti, hogy a Szeretetszolgálat beteljesíti hivatását. 

A Szeretetszolgálat szinte állandó segítőtársakkal 

rendelkezik, ők ismerik a falu rászorultjait, s ha kell 

odaviszik a szükséges holmikat. Behozzák a kinőtt, de 

még használható ruhákat, cipőket. Nem szennyezik vele 

a környezetet, nem égetik el, hanem átérzik a másik 

ember szükségletét. 

Felajánlanak a Szolgálatnak bútorokat is, amit úgy 

oldunk meg, hogy megkeressük az arra rászorulót, 

telefonon összehozzuk az adományozót és az 

adományozottat, ők egyeznek meg a szállításban. Így 
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csak a fuvarköltség terheli azt, aki megkapja a bútort. 

Kedves fuvarosunk Szabó Lajos segédkezik ebben. 

Itt köszönöm meg az 0adományozók nagylelkűségét, 

amikhez – általában hagyatékról van szó – bizony fájó 

emlékek fűződnek, de vigasztaló, hogy valakinek 

segíthetnek vele.  

A gyerekruhákat – általában kiválogatjuk és az 

Óvodába és Bölcsődébe visszük, ahol a „bolhapiac” 

bevétele enyhítheti a gondokat. A fekete ruhákat külön 

gyűjtjük, mert sajnos egyre többször szükség van rá, és 

így a gyászolók rendelkezésére bocsáthatjuk. A fehér 

holmikat általában a Kórház Urológiájára visszük be, 

aminek a nővérek nagyon örülnek. 

Településünk vezetése felismerte tevékenységünk 

értékét, lehetőségeihez képest próbált helyiségeket 

biztosítani, a 20 év alatt most az 5. helyen osztjuk a 

ruhákat. 

A legalkalmasabb hely a régi iskola egyik osztályterme 

volt, ahol a kedves segítőink a festő: Horváth Olivér, és 

ezermesterünk: Horváth Jenő és a többi segítségem 

butik jellegű termet varázsolt. Ki is írtuk a falra: „GIZI 

NÉNI BUTIKJA, AHOL CSAK SZERETETTEL KELL 

FIZETNI” 

Jó visszagondolni 2017 karácsonyára szervezett ünnepi 

osztásra, ahova meghívtuk a falu vezetőit is, és nagyon 

jól éreztük magunkat. Remélem, hogy az elkövetkező 20 

évben is lesz még ilyen OTTHONA 

Szeretetszolgálatunknak. 

Meg kell említeni, hogy a betelepült osztrák és más új 

lakótársaink is bekapcsolódtak az adományozásba, 

amit szívből köszönünk nekik. 

A raktárba látogatók nemcsak a saját szükségletükre 

válogathatnak, hanem az idős vagy más módon elfoglalt 

szomszédjaiknak, ismerőseiknek, rokonnak, akik nem 

tudnak eljönni az adott időben, de szüksége van 

valamire. A legfontosabb az, hogy oda kerüljenek a 

holmik, ahol használni tudják és ne kerüljön pénzbe. 

A ruhaosztás ideje minden hónap utolsó pénteken, 9-12 

óra között. Télen (jan-febr.) szünetel a fűtetlen 

helyiségek miatt, de decemberben még tartunk 

ünnepélyes osztást, ennek időpontját megbeszéljük. 

A ruhaosztás elején kialakult egy olyan rendszer, ami 

során az odalátogatók beírnak az EMLÉKKÖNYV-be. 

Ezekből idézek egypár – szívemnek nagyon kedves – 

beírást: 

„Kinek-kinek annyit ér az élete, amennyi szeretetet tud 

adni másoknak. Nem érthetjük meg mások problémáját, 

ha nincs bennünk szeretet.” 

„Köszönjük a páratlan lehetőséget, ami a mai sajnos 

nehéz világban hatalmas segítség mindenkinek.” 

„Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért 

tartod karjaidat béna lustaságban? Segíts!”  

„Köszönöm a segítséget és a lehetőséget, hogy a 

rászorultakon segítenek önzetlen munkájukkal.” 

A kis könyvben 88-szor fordult elő a „KÖSZÖNÖM” 

SZÓ. 

Mi is köszönjük Écs község lakosságának és a 

Vezetőinek azt, hogy lehetővé teszik 

Szeretetszolgálatunk eredményes működését. 

Borkáné Kőműves Gizella 

az Egymás Terhét Hordozzátok Alapítvány 

Écsi Szeretetszolgálat nevében 

 

 

IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE 
 
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-

jét az Idősek Világnapjává. 

2019.11.23-án szeretettel köszöntöttük községünk 67 

feletti lakosait. 

 

Külön kiemeljük a két legidősebb lakosunkat: 

Lengyel Józsefné, Dózsa u. és Lang József, Tó út. 

 

További 90 év feletti lakosaink: 

 

Szaló Imréné, Dózsa u. 

Varga Imre, Fő u. 

Hoffer Mátyásné, Kápolna u. 

Szabó Miklósné, Kápolna u. 

Magyar Balázsné, Kápolna u. 

Rásó Sándor, Kis u. 

Szücs Mihályné, Kossuth u. 

Vaszari Józsefné, Kossuth u. 

Fülöp Jánosné, Mogyorós 

Szabó Dezső, Petőfi út 

Pulai Istvánné, Petőfi út 

Széll Pálné, Tó út 

 

Jó egészséget kívánunk mindnyájuknak! 

 

 
 

Kiadja és szerkeszti:  

Écs Községi Önkormányzat 

Megjelenik: negyedévente 680 példányban 
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RENDEZVÉNYEK 
 

Véradás Écsen 
 

 
 

A győri Vérellátó Állomás felkérésére és a helyi civil 

szervezetek segítségével Écs Községi Önkormányzat 2019. 

november 20-ra véradást szervezett Écsre, melyen 65 fő 

véradó regisztrált és adott vért. Ez a szép létszám Écs, 

Ravazd, Tarjánpuszta és Győrasszonyfa lakosaiból tevődött 

össze.  

Az Országos Vérellátó Szolgálat Győri Regionális Vérellátó 

Központja vizet, édességet és 500 Ft étkezési utalványt adott 

minden bátor véradónak, a Vöröskereszt titkára pedig egyéb 

kis ajándékokkal kedveskedett a jó szándékú embereknek.  

Önkéntes véradóinknak Écs Község Önkormányzata a 

helyszínen elfogyasztható étellel és itallal köszönte meg a 

részvételt.  

 

 

Karácsonyi Közös Ünnepvárás 

Advent 4. vasárnapján 2019. december 22-én 17 órai 

kezdettel hívjuk községünk lakóit közös ünnepvárásra 

az iskola előtti parkba. 

A zenés műsort követően meleg teával, forralt borral és 

egy kis finomsággal várunk mindenkit! 

 

 

Mikulás Ünnepség a Művelődési Házban 

 

Kedves Gyerekek, Szülők, Nagyszülők! 

 Szeretettel hívunk és várunk Titeket 2019.12.05-én 

csütörtökön 17 órától a Művelődési Házban tartandó 

közös Mikulásváró Ünnepségre. 

Idén egy helyszínen találkozhatunk a Mikulással, aki 

minden 14 év alatti gyermeknek, illetve általános 

iskolába járónak ajándékot hoz! 

 

HIRDETMÉNY 
 

 
 

Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

2019. december 9-én (hétfőn) 17:30 órai kezdettel 

 

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart. 

 

Helyszín: Orbán László Művelődési Ház 

(9083 Écs, Kossuth út 29.) 

 

 

Tisztelettel hívjuk és várjuk a község lakosságát! 

 

Dr. Szabó Norbert 

polgármester 

 

 

Adventi Orgonahangverseny 
 

 
 

Az Écsi Római Katolikus Egyházközség 

szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját az 

Écsi Római Katolikus Templomba 

 

2019. december 8-án  

(Advent 2. vasárnapja) 

  

16 órakor kezdődő 

adventi orgonahangversenyre 

 

Előadók: 

Vadász Attila 

Kiss Gergő 
 

Templomunk orgonáján a következő művek csendülnek fel: 

 
C. Franck: Pieces in C major and c minor 

J. P. Swellinck: 116 Plams 

G. Frescobaldi: Fiamenga carpicco 

J. S. Bach: Pastorale (BWV 590) 

J. S. Bach: Orgelbüchlein korálok 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

A belépés díjtalan 

 
A padfűtés korszerűsítéséhez hálásan fogadunk el adományokat. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://www.ifiklub.hu/event/veradas-5/&psig=AOvVaw2LLt1AEh4_TzcDsTtwqCvG&ust=1574327176173297
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