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  2019.                    AUGUSZTUS                 41. szám  

 

Önkormányzati hírek 
 

Kedves Écsiek! 

Tisztelt Hírmondó Olvasók! 

 
        Az elmúlt időszak Hírmondó 

újságjaiban rendszeresen tájékoz-

tattam Önöket a pályázatainkról, 

azok megvalósulásáról, vagy 

folyamatban lévő állásáról. 

       Ahogy előző tájékoztatásomban 

is olvashatták, pályázataink elég 

szerteágazóak, amelyeknek fontos 

célja településünk stabilitása, 

fejlődése. 

Ennek érdekében stratégiánk az, 

hogy településünk lakosságszáma 

megmaradjon, növekedjen. Ez az 

általunk biztosított lehetőségekkel 

folyamatos, és elmondhatjuk, hogy 

településünk népszerű, sok család 

választja otthonának Écset. 

Ezzel természetesen megjönnek a 

sajátos problémák, de ennek ellenére 

azt gondolom, aki hozzánk költözik 

és választja otthonául települé-

sünket, az alaposan körülnéz, hogy 

mik a helyi szokások, milyen 

intézményrendszere van, milyen az 

egészségügyi ellátása, stb., és ennek 

alapján dönt. Bizonyára nem jelent 

gondot alapesetben az állattartás, 

vagy egyéb esetben más nálunk 

megszokott tevékenység. 

 

Bízom abban, hogy településünk 

továbbra is a járás egyik ma már leg-

jobban kedvelt települése, ahol a 

lakosságszámunk növekedése egyre 

nagyobb tendenciát mutat. 

De ez a növekedés nemcsak sajátos 

problémákat vet fel, hanem 

intézmény-rendszerünk is folyama-

tos fejlesztést igényel. Ezért 

bővítettük óvodánkat,  mely épületet 

már belakták óvodásaink. 

Ennek tükrében készülnek azok a 

fejlesztések, amelyek akár 

munkahely-teremtéssel is járnak.  

 

 

 
 

Ilyen az Ipari Park kialakítása, ahol 

a munkahely teremtése mellett fő cél 

Önkormányzatunk bevételi forrása-

inak növelése. Ilyen az Inkubátorház 

építése, ahol kezdő vállalkozásokat 

tudunk segíteni, hogy itt a telepü-

lésünkön rendezkedjenek be, aztán 

majd településünket gazdagítsák. 
 

      Az Inkubátorházunk elkészült,  
 használatbavételi eljárása folya-

matban van. Átadása várhatóan 

augusztus 22-én 17.00 órakor lesz, 

ekkor az érdeklődők is 

megtekinthetik az épületet. 

 

 
 

Teljes bekerülési költsége:  

                    nettó 58.000.000 Ft.  

Áfa (27 %) :        15.660.000 Ft. 

Ebben Önkormányzati önerő: Áfa + 

támogatás kiegészítés (9.343.296 Ft) 

= 25.003.296 Ft. 
 

    Ipari Park esetében – a 

módosított vízjogi engedélyt várjuk, 

és ezzel elindulhat a közbeszerzési 

eljárás kiírása. Szeptemberben 

letudjuk zárni és így kezdődhet a 

kivitelezési munka, melynek 

befejezése várhatóan 2020. augusz-

tus hó. /Befolyásoló tényező az 

árajánlatok összegszerűsége./ A 

régészeti munkák, a közművek, az út 

nyomvonalában továbbra is 

folytatódnak. 

 

   Vis maior pályázatainkból 

adódó építéseket tovább 

folytatjuk. Augusztus 10. után 

megkezdjük a Gombos-horogban 30 

méter hosszúságban öt pincét 

érintően  a partfal építését.  
 

Arra kérjük a pince, és az ingatlan 

tulajdonosokat, az arra közleke-

dőket, hogy az építkezés ideje alatt 

fokozott figyelemmel szíveskedje-

nek közlekedni! 

Az utat időszakonként le kell 

zárnunk, akkor a közlekedést az 

Öreg utca felől kell megoldanunk a 

Mezőszél irányába. Ezt táblákkal 

fogjuk jelezni. 

Az érintett tulajdonosok az építkezés 

ideje alatt felmerülő problémáikkal, 

észrevételeikkel szíveskedjenek a 

hivatalban keresni. Azon vagyunk, 

hogy minél zökkenő mentesebben 

tudjuk a beruházást megvalósítani, 

hogy az mindenki megelégedését 

szolgálja. 

 

Pályázati támogatás a beruházás 

90%-a: 14.096.000 Ft  

Önkormányzati támogatás: + 10 % 
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    Vis maior pályázatunk által II. 

ütemben folytatjuk a Kereszthorog 

támfal építését, valamint a Hegyalja 

utca és Lányi-horog keresz-

teződésében lévő partfal mege-

rősítését. Mindezt a környezetvé-

delmi és egyéb előírásnak megfele-

lően végezzük. Pályázatainkat II-es 

ütemben még nem bírálták el, várjuk 

az eredményt. 

     Belügyminisztérium által kiírt 

pályázatoknál, újra megpályáztuk a 

Dózsa utca - Béke köztől /kereszte-

ződéstől/ - az iskoláig új járda 

kiépítését. Pályázatunk elbírálásra 

vár. 

 

   Pályázataink sorában továbbra is 

bent van a sokat vitatott kamera 

rendszer kialakítása. 

Ez ügyben, -vélhetően a sok téves 

külső információ miatt- az erre 

véleményt mondók sajnos téves úton 

járnak, nincsenek tisztában a 

pályázatok menetrendjével, annak 

elbírálási útjával kapcsolatosan, 

ezért néha elmarasztaló véleményt 

fogalmaznak meg irányukban.  

Szeretném Önöket tájékoztatni, 

hogy pozitív pályázati elbírálás után 

a kamera rendszer kiépítése 

megvalósul. 

Sajnos lassan több hónapot megha-

ladó pályázati rendszer csúszása 

miatt nem tudtunk előbbre jutni. Az 

elmúlt héten történtek a rendszerben 

az ilyenkor szokásos pótlások 

lezárása. Bízunk benne, hogy döntés 

már ebben az évben meg lesz, és 

elkészülhet a rendszer kiépítése. 

Szeretném jelezni, hogy a döntés 

nem az Önkormányzattól függő. 

 

    A hegyi iskolánkra beadott 

pályázatunk sajnos nem járt ered-

ménnyel annak ellenére sem, hogy 

az első beadványunkról szóló 

értesítést, -ami számunkra nem volt 

elfogadható-, megfellebbeztük és 

eredményes visszajelzés ellenére 

sem jött össze, mert közben a 

pályázatra vonatkozó „EFOP alapot 

megszüntették. 

 

   Napelem park építése 
vonatkozásában az engedélyeink 

megvannak, jelenleg a földterü-

letekhez és az építéshez szükséges 

jogi helyzetek tisztázása van 

folyamatban. 

Ez a beruházás is településünk 

érdekeit szolgálja, hiszen ez is 

bevételi forrást biztosítana iparűzési 

adó bevételi formájában. 
 

   Sikeres lett a Polgármesteri 

Hivatal villamos energiaellátás 

korszerűsítésére beadott napelemes 

rendszer kiépítése című 

pályázatunk. 

 

  
 

Megpályázott és elnyert összeg: 

6.883.648 Ft. 
 

    Új lakóövezet kialakítása 
rendben zajlik, jelenleg a közművek 

esetében a gázvezeték kiépítése 

folyik és ennek befejeztével a föld 

alatti közművek is lefektetésre 

kerülnek. 

Minden tervezett ingatlant megvásá-

roltak, Önkormányzatunk két 

ingatlant fenntartott magának. Egyet 

üzleti befektetésre, szolgáltató 

egység kialakítására. (Ez lehet 

COOP, LIDL, ALDI stb.) A másik 

egy játszótér kialakítását szolgálná. 

A közművek kiépítése is folyamatos, 

a közvilágítás kialakítása is már 70 

%-ban elkészült.  

Mindezek után ki tudjuk alakítani a 

murvás út kiépítését. Ezt szeretnénk 

minél előbb megkezdeni, annál is 

inkább, mert az Ifjúság utca lakóit a 

zajló építkezésekből következően 

nagy por terhelése éri. 

Ezúton is szeretném megköszönni 

az Ifjúság utca lakóinak megértő  

türelmét! 

 

     Egyéb tervek, amik folyamatban 

vannak: Törések utca: tervei 

elkészültek, pályázati forrás kell 

hozzá. 

Mesterfa utca: út terve 

folyamatban, engedélyezési eljárás 

alatt, szintén pályázati forrást kell 

mellé rendelni. 

Mint ahogy az előzőekben írtam, 

lakosságszámunk egyre növekszik, 

egyre több fiatal pár költözik 

településünkre. 

A létszám növekedése, a kismamák 

száma miatt a működő bölcsődénk 

most már kicsinek bizonyul, ezért 

szükséges a továbbfejlesztése. 

Képviselő-testületünk ennek 

megfelelően kereste a megoldást, és 

a Megyei Önkormányzat, valamint 

Kara Ákos országgyűlési 

képviselőnk támogatásával, pályá-

zatot nyújtottunk be egy új 2 

csoportos bölcsőde építésére.         
A pályázat 100 %-ban támogatott 

projekt. Amennyiben a pályázat 

sikeres lesz, a megépítés helyszíne a 

Kápolna utca- zsákutca- végénél 

lesz. 

 

Sikeres pályázat esetén a mai kornak 

megfelelő, egy előre tekintő modern 

bölcsődével gyarapodhat települé-

sünk. Olyan kapcsolódó bölcsőde 

épülhetne, ahol az anyukák bátran 

hagyhatják és bízhatják gyerme-

küket egy kiválóan felszerelt 

intézményben a dajka nénikre. 

 

   A Falumegújítási Programban 

az előzőekben ismertetett terveink 

szerepelnek: 
 

Temető kerítés építése a Hegyi 

temetőnél, Öreg utca felújítása, 

Hegyalja utca - útcsúszás javítása, 

eszközfejlesztés: traktor, fűnyíró, 

sózó stb. 

Közösségi tér kialakítása a COOP 

bolt mögött – pályázati kiírás 

lehetőségétől függően, továbbra is 

napirenden van. 

 

         Képviselő-testületünk döntése 

alapján pályázatot nyújtottunk be a 

Zártkerti és tanyafejlesztési 

programra. 
A pályázattal célunk az lenne, hogy 

elkezdenénk a Gombos horog 

zártkerti rész szilárd burkolatú 

útjának felújítását. (Ezt követően 

pályázat adta lehetőségekkel vagy 

saját forrás által a felújítás majd 

több ütemben folytatódhatna.) 

Ez a pályázati kiírás az első ütemre 

ad lehetőséget, mely által a meglévő 

szilárd út felújítása lenne a cél. –Itt 

kritérium a vadháló kiépítése. 

A gyurgyalag fészkeket a munká-

latok nem érintik. A Gombos horog 

kövezett részét sem érinti a felújítás, 

viszont felfele attól kezdődően a 

meglévő rossz szilárd burkolatú utat 

igen. 
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Kedves Écsiek! 
 

Tájékoztatom Önöket, hogy az 

egészségügyi alapellátás vonatko-

zásában változások történnek. 
Jelenlegi háziorvosunk Dr. Nagy 

Tamás augusztus 10. napjával az 

Önkormányzattal feladatellátásra 

kötött szerződését felmondta. 

Háziorvosunk az átállás 

zökkenőmentes lebonyolításában 

továbbra is segítséget nyújt. 

Önkormányzatunk mindezek után 

kereste a jövőbeni háziorvost.   A 

jelentkezett háziorvosokkal nem 

sikerült egyezséget kötnünk, mert a 

jelölt végül is vagy külföldre ment, 

vagy szülőfalujához közelebbi állást 

pályázott meg. 

 

Az állás betöltésére Pápa városából 

sok éve praktizáló háziorvos 

jelentkezett, Dr. Danajka László úr 

személyében. Doktor úrral sikerült 

egyezséget kötni, az átadás-átvétel 

folyamatban van.   

Az átmeneti időszakban -a 

felmondási idők miatt- 

helyettesítéssel történik a rendelés, 

ahol már új háziorvosunk is rendelni 

fog.  Várhatóan november hónaptól 

alakul ki a -remélhetőleg mindenki 

számára megfelelő- új rendelési idő. 
 

A másik változás, hogy gyermek-

orvosunk, Dr. Barsi Ernő doktor 

úr nyugdíjba vonul. 

Az utódlás itt is rendben, hiszen 

Barsi doktor gondoskodott egy 

gyakorlott, jól képzett 

gyermekorvosról, Dr. Balog Judit 

személyében. 

Itt a rendelési idők nem változtak, 

mindhárom településen, Pannonhal-

mán, Ravazdon, Écsen marad a 

megszokott időben. 
 

   Amiről még tájékoztatást tudok 

adni, az a település rendezési terve, 

amelynek készítése folyamatban 

van. 
Ennek lesz egy települési fóruma, 

ahol ismertetésre kerülnek a készülő 

tervek. Egyben a véleményeket, 

észrevételeket várjuk, hogy a rende-

zési tervet az idei évben letudjuk 

zárni. 

Informálódni, egyeztetni lehet a 

főépítésznél szerdai napokon, akár 

egy előzetes időpont kérésével is. 
 

    Fontos számunkra, hogy az 

egészségügyi alapellátás mellett a 

megfelelő gyógyszer ellátásról is 

gondoskodjunk. 

A régi fiók gyógyszertár megszűnt 

és ennek ellentételezésére dr. Pápai 

Zoltán gyógyszerész úrral kötöttünk 

megállapodást, hogy a fiók 

gyógyszertár működtetése továbbra 

is megmaradjon. Igaz egy új helyen, 

nevezetesen az Orvosi rendelők 

melletti területen. 

A fiókgyógyszertár elkészült, és 

vélhetően ennek üzembe helyezése, 

betegfogadása, augusztus hónapban 

várható. 

A nyitvatartási időt gyógyszerész úr 

határozza meg, amely vélhetően 

igazodik a háziorvosi rendelési 

időkhöz. 
 

Itt szeretném Csonka Imrének és 

kedves feleségének Csonkáné dr. 

Savanyú Ildikónak megköszönni 

az elmúlt időszakban végzett 

gyógyszerész munkájukat Écsen, 
mellyel hozzájárultak településünk 

komfortosabbá tételéhez, valamint a 

betegek gyógyszerellátásának 

biztosításához.    

 

  Köszönöm megtisztelő figyel-

müket!  

A nyár hátralevő részében még szép 

napokat és jó pihenést kívánok 

minden écsi lakosunknak és a 

Hírmondót olvasóknak! 

 

 MondovicsLászló                                                            

polgármester 

 

 

Parlagfű elleni védekezés 

 
    Az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése 

kimondja, hogy a földhasználó 

köteles az ingatlanon a parlagfű 

virág-bimbójának kialakulását 

megakadályozni, és ezt követően ezt 

az állapotot a vegetációs időszak 

végéig folyamatosan fenntartani 

(kül-, és belterületen egyaránt). 

   A törvény kimondja, hogy ha 

valaki fenti kötelezettségének nem 

tesz eleget, a parlagfű elleni közér-

dekű védekezést kell elrendelni. 

A közérdekű védekezést belterületen 

a jegyző rendeli el. 

A kötelezettség teljesítésének 

helyszíni ellenőrzéséről a földhasz-

náló előzetes értesítése mellőzhető. 

A parlagfű elleni közérdekű 

védekezést elrendelő határozatot – 

ha a közlés más módja az azonnali 

végrehajtáshoz fűződő érdeket 

veszélyeztetné – hirdetmény útján is 

lehet közölni. 

A közérdekű védekezés elvégzése 

során a hatóság, valamint a 

közérdekű védekezést elvégző 

vállalkozó feladata végrehajtásának 

keretei között az érin-tett területre 

beléphet, ott a szükséges 

cselekményeket elvégezheti. Erre 

való jogosultságát kérésre köteles 

igazolni. 
 

 
 

     Bírság 

A közérdekű védekezést elrendelő 

határozatot meg kell küldeni a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormány-

hivatal Növény – és Talajvédelmi 

Igazgatóságának, mely szerv 

növény-védelmi bírságot szab ki.                       

A növényvédelmi bírság 

legmagasabb összege 

százötvenmillió forint, legkisebb 

összege tizenötezer forint. 

A bírság tételes mértékét és kisza-

básának részletes szabályait 

jogszabály állapítja meg. 

Kérem a tisztelt lakosokat, 

ingatlantulajdonosokat a gyom-

mentesítés elvégzésére!  

A parlagfű ellen fokozottan 

védekezni szíveskedjenek! 

 

              dr. Bertalanné Józsa Judit    

jegyző 
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Kedves Écsiek! 

 
    Tisztelettel szeretnénk felhívni a 

figyelmüket az országos és 

Önkormányzatunk általi rendele-

tekre, jogszabályokra, melyek a 

lakott település utcáin való 

közlekedés, tűzgyújtás, szemét 

elhelyezés, állattartás, békés egymás 

mellett élés szabályait foglalják 

írásba. 

 

    Fontos, hogy ebben a rohanó 

világban is odafigyeljünk 

embertársainkra, hiszen velük együtt 

alkotunk egy faluközösséget; a 

minket körül vevő környezetünkre, 

hiszen itt, és ebben élünk, töltjük 

mindennapjainkat, adott esetben 

tevékenységünkkel nemcsak mások 

egészségét károsítjuk, hanem 

önmagunkét is; közös értékeinkre, 

valamint saját értékeinkre, amikért 

megdolgoztunk, mások  pedig meg-

rongálhatnak, akár eltulajdonít-

hatnak. 

    A tetteknek következményei 

vannak. Ha a hatóságig jut az ügy, a 

cselekmény szabálysértésként, vagy 

bűncselekményként realizálódhat. 
  
   A hatóságoknak és magunknak is 

azzal tudunk segíteni, ha oda-

figyelünk tetteinkre, környe-

zetünkre, embertársainkra, ha nyitott 

szemmel közlekedünk.  

Ne legyünk közönyösek egymás 

iránt és közös ügyeink iránt sem! 
 

    Ha mindenki egy kicsivel 

figyelmesebb, az már hozzájárul 

ahhoz, hogy jobb legyen, az már tett 

valamit környezete és saját élete  

érdekében, a hosszabb távú cél 

érdekében. A cél pedig továbbra is 

az, hogy településünk mindennemű 

értékeit megtartva tiszta, 

biztonságos, élhető és szerethető 

település maradjon.  

    Ennek fenntartásában, esetleges 

jobbá tételében számítunk 

lakóközösségünk minden tagjára! 
 

Együtt hatékonyabbak vagyunk és 

együtt mindig, mindent könnyebb!   

 

Farkas Márta alpolgármester 

 

 

 

      Nagy Zoltán  
       1952.05.21-2019.06.27. 

 

Szomorú szívvel búcsúzunk 
egykori képviselő társunktól,  

 

aki 1990-től volt településünk 

önkormányzati képviselője, 1998-tól 

2010-ig alpolgármestere. 

Nagy Zoli sok éves munkáját mindig 

annak tudatában végezte, hogy 

felelősséggel tartozik az őt 

megválasztó helyi lakosság 

irányába. Szilárd meggyőződés 

vezérelte az ügyek intézésében, 

szeretett falujának, Écsnek szebbé és 

jobbá tételében.     

Kedves Képviselő-társunk!  

Emléked szívünkben, sokévi 

munkádat település-történetünkben 

megőrizzük! 

„Angyalaid vezessenek tovább 

utadon, Legyen lelkednek örök béke 

és nyugalom.” 
 

Farkas Márta  

és a Képviselő-testület tagjai 

 

 

Elnöki nyilatkozat a 2019. évi 

önkormányzati választások 

kiírásáról 

 
Demokráciánk erejét, stabilitását a 

nemzet választójoggal rendelkező 

polgárainak szabad és felelős akarat-

nyilvánítása biztosítja. Az 1990-ben 

megtartott első szabad választások 

óta minden alkotmányos feltétel 

adott ahhoz, hogy magunk döntsünk 

saját sorsunkról, a jelenünket és 

jövőnket meghatározó kérdésekről. 

2019 őszén a rendszerváltoztatás óta 

nyolcadik alkalommal nyílik 

lehetőségünk, hogy önkor-

mányzatainkról döntsünk. Ezért 

Magyarország köztársasági elnö-

keként arra biztatom minden 

honfitársamat, hogy állampolgári 

jogával élve vegyen részt az idei 

önkormányzati választáson, melynek 

időpontját az Alaptörvény 

előírásaival összhangban  

2019. október 13-ára tűzöm ki. 

 

Áder János 

Magyarország köztársasági elnöke 

 

 
Falunapi előzetes 

 
 

 

Mint ahogy azt már jeleztük, az idei 

esztendőben szeptember 7-én tartjuk 

hagyományos Szüreti Falunapunkat. 

Tervezetten idén is lesz lövészet, 

focimérkőzés, felvonulás, 

íjászkodás, a gyermekeknek 

különböző játékos lehetőségek. 

A színpadon népzenei műsorok, 

majorettek, majd pedig zenés-táncos 

interaktív gyerekműsor, örökzöld, 

nosztalgia, táncdal válogatás, 19.30 

órától kezdődően pedig Varga 

Miklós lesz látható és hallható a 

színpadon. 

 

 
 

 

Előtte fényképezkedési lehetőség 

lesz óriásmacival. 

Az esti bál, a szokásos tűzijáték  

sem marad el. 

A nap folyamán vásár az Óvoda 

részéről, finom falatok a Civil 

Szervezetek, Rábakész és Kerekes 

Csárda részéről. 

 

Ezen a napon vendégeink lesznek a 

felvidéki Nagyabony község 

Önkormányzatának képviselői, 

polgármester asszonya, népdal-köre 

és öregfiúk csapata, akik a helyi 

néptáncos gyerekekkel, 

népdalkörrel, majorettekkel, 

fúvósokkal, Pannonhalmi Borlo-

vagrend tagjaival, érdeklődőkkel 

közösen felvonulnak. 

 

Reméljük, hogy minden kedves 

lakosunk úgy tud tervezni, hogy 

részt vehessen velünk a falu-

napon és annak programjain!    

                                                                                
                                                F.M.
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M e g h í v ó 
 

Écs Községi Önkormányzat  
Képviselő-testülete 

 

Tisztelettel meghívja a település 
lakosságát  

Szent István naphoz kapcsolódóan 
tartandó  

 

Ünnepi, nyilvános  
Képviselő-testületi ülésére. 

 
 

Ideje: 2019. augusztus 18. 16.00 óra 
 

Helye: Orbán László Művelődési Ház, Écs 
 
 

Az ülés napirendi pontja: 
 

ÉCS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA CÍM 
ÁTADÁSA  

 

Mondovics László  
polgármester úr 

 

részére 
 
 

Écs, 2019. augusztus 1. 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 

                    
dr.Bertalanné Józsa Judit     Farkas Márta 
               jegyző                     alpolgármester       

                                                                                  

 

 
 
 

M E G H Í V Ó 
 

 
 

Écs Község Önkormányzata  
Tisztelettel meghívja a Lakosságot 

2019. augusztus 20-án,  

Államalapításunk ünnepén  

10.30 órakor kezdődő 
 

 SZENT ISTVÁN-NAPI 
 

ünnepségre a  

Szent István parkba. 

 

Ünnepi beszédet mond:  

Mondovics László polgármester 

 

Ezt követően elhelyezzük virágainkat 

településünk védőszentjének,  

Szent Istvánnak szobránál. 

 

A délelőtt 11.00 órakor kezdődő szentmisével 

folytatódik. 

 

 

A nap folyamán lakosainkat és   

hozzánk érkező vendégeinket  

búcsú várja a Bolt mögötti téren. 

 
 

JÓ HANGULATÚ ÜNNEPET ÉS  

KELLEMES KIKAPCSOLÓDÁST  

KÍVÁNUNK MINDENKI SZÁMÁRA! 
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  HAGYOMÁNYOK ÚTJÁN 

Schreiner Károly településünk vállalkozója 

Népművészet Ifjú Mestere  

Fafaragó Népi Iparművész  

aki 1971. október 14-én született Győrben. Az általános iskolát 

Écsen végezte, ahol már akkor kitűnt kézügyességével a többi 

gyerek közül.  

Pályaválasztásánál is meghatározó volt a művészet, 

Budapestre szeretett volna jelentkezni képzőművészeti 

szakközépiskolába, de nem így alakította a sors.  

A fa szeretetének a családjukban nagy hagyománya 

volt, gyermekkorát is asztalos műhelyben barkácsolással, 

faragással töltötte ősei régi szerszámai között. A fa szeretete 

meghatározó lett életében és akaratlanul követte a 

generációktól öröklött mesterséget, így asztalosnak jelentkezett 

Győrbe. 

Szakmunkás évei alatt több kiállítása is volt, tagja volt 

Győrben a fafaragó szakkörnek. A Rábaközről kezdett 

gyűjteni mintákat, felkereste a népi mestereket. Tanulmányozta 

a környezetében lévő szokásokat, hagyományokat és így 

alakította ki a faragásaiban jellemző mintákat, törekedve a 

végtelen pontosságra. A precízen megalkotott és elkészült 

munkáival a mai napig kitűnik a többi fafaragó közül. 

A Kisfaludy-napokon első helyezést ért el 

fafaragásával és grafikáival, a szakmunkás iskolát érdemes 

diákként végezte el. 

             Több mint 50 kiállítása volt az ország több pontján,  

16 külföldi kiállításon a magyarságunkat mutatta be, népi 

kultúránkat, mely úgy érzi, meghatározó a világon. A népi 

faragásokon kívül az egyházi jellegű munkái is számosak. Az 

országban és külföldön, magánházakban és templomokban 

egyaránt. Feszületek, oltárok keresztutak … 

                Részt vesz konferenciákon, fórumokon, melyek a 

kultúráról, fafaragásról szólnak. A Kézműves Kamarában 

vezetőségi tagsága alatt, az asztalos mestervizsga bizottság 

elnökeként, szakképzési szakértőként, vizsgaelnökként, fontos 

szerepet játszik életében a kézműves szakmák becsületének 

visszaállítása.  

Fontosnak tartja, hogy az Unióban Hungarikumnak számító 

fafaragásainkat ne Európai Uniós termékként forgalmazzák. 

               1996-óta jelennek meg róla újságcikkek szakmai 

témákban, legyen szó fafaragásról, restaurálásról, oktatásról, a 

hagyományok újjáélesztéséről. Több televíziós műsorban 

szerepelt (Revita TV, Duna TV, MTV 1, TV2, RTL-KLUB,. 

OXIGÉN TV, ATV)  

 1998-óta foglalkozik -korosztálytól 

függetlenül- oktatással, látva a gyermekek lelkesedését energiát 

kap és folytatja a munkát tovább. 

                 Fejlesztései fő iránya a kézművesség fenntartása, 

oktatása, gyermekek nevelése sajátos módszerekkel, 

hagyományokra támaszkodva, egyedi modell bemutatásával. 
 

Pályázatokon nyert nagyobb díjai és jutalmai: 

 1989. Érdemes Diák oklevél Megyei Önkormányzattól a 

kiemelkedő fafaragó munkáért 

 1989. BBMMK Ifjú Fafaragó Pályázat I. helyezés 

 1991. Díszoklevél a Népi Iparművészeti Tanácstól 

 1994. Népművészet Ifjú Mestere  

 2000. Ezredforduló Kézműves Mestere cím 

 2002. Győri Általános Vásár – Kézműipari Tagozat 

különdíja 

 2003.„Magyar Kézműves Remek” díj (Kereszt út, Cirenei 

Simon segíti a keresztet vinni) című faragás   

         száma: 2002/12  

 2006. Győri Általános Vásár- Ipartestületi különdíj 

 2006. Győri Ipartestület által adományozott emlékplakett 

az oktatómunkáért 

 2007. Fafaragó Népi Iparművész Cím 

 2010. Győri XX. Általános Vásár Győri Ipartestület 

Külön Díja  

 2018. „Magyar Kézműves Remek” 

         Rábaközi faragott falitéka  

 2018. Napóra Egyesület „Magyar Kultúra Díj” Győr  
 

Önkormányzatunk nevében gratulálunk az évek során 

elnyert díjakhoz, a szép életpályához, és köszönjük, hogy 

munkája által a népi kultúra megőrzése mellett öregbíti 

településünk, Écs jó hírnevét.                                  F.M. 

----------------------------------------------------------------------- 

 
Amerikába utazik 1 évre az écsi Holchauser Liza  
         
       Általános iskolánk egykori diákja, jelenleg a Révai Miklós 

Gimnázium tanulója, erőt próbáló időszakon van túl, de ez által 

lehetősége nyílik egy új világ megismerésére.  

       Interjúkon, kérdőíves feladatmegoldásokon, teszteken, 

esszéírásokon kellett helytállnia egy több fordulós megmé-

rettetésen, aminek eredménye képen ösztöndíjprogram 

keretében 1 tanévre az Egyesült Államokba utazik, ahol 

amerikai családnál lakik, iskolába jár, megismerheti az ottani 

kultúrát és a sajátjával is megismertetheti az ott élőket.  

        Magyarországról 900 fő jelentkezett erre az úgynevezett 

Flex-programra, majd a kiválasztások során már csak száz fő 

maradt a rostán, majd pedig 10 fő, aki utazhat ez év 

októberének elején. E tíz fő között van Holchauser Liza, aki 

Amerikában válik majd igazán nagykorúvá.  

        Az utazók már túl vannak egy 4 napos felkészítő táboron, 

ahol segítették őket abban, hogy egy kicsit ráhangolódjanak az 

amerikai életre. Kint létük költségeit az amerikai 

külügyminisztérium állja. 

        Liza, mint mondja, nagy álma volt kijutni Amerikába. 

Kívánjuk, hogy ez az álom úgy váljon valóra, ahogy ezt 

elképzeli, és ha lehetősége lesz rá, várjuk az ottani életről 

szóló tudósításait!       Jó utat!     Jó tanulást!    Az előtte álló  

nagybetűs ÉLETE során sok hasznosítható pozitív 

tapasztalatot!                                                                        F.M. 
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Folytatjuk településtörténet rovatunkat:      JOBBÁGYVILÁG ÉCSEN 

Adatközlő: Nagy P. Lajos, aki 80 éves volt 1975-ben, mikor elmesélte a történetet Orbán Lászlónak. 

Nagy P. Lajos született 1895-ben Nagyécshegyen, kisbirtokos, fuvaros, majd 1959-től termelőszövetkezeti tag. 

Végzettsége 6 elemi, római katolikus. Apja kocsmáros volt, ott hallotta a történetet.  

 
Ponyvasátoros lovaskocsiva’  

gubacsot szállított a nagyapám Bécsbe 

(Gubacs: Valaha keresett cikk volt. Elődeink nagyon 

érdeklődtek a gubacsok iránt, mert néhány fajtájukat 

összegyűjtve jó pénzért el lehetett adni. A magas 

csersavtartalomnak köszönhetően ugyanis 

bőrcserzésre, textilfestésre, vagy akár kiváló minőségű 

tinta gyártására is alkalmas, „export-képes” ipari 

alapanyagként tartották számon. Magyarországról 

egyes években több ezer tonna tölgygubacsot 

szállítottak Nyugat-Európa iparilag fejlett, de 

gubacsokban szegényebb országaiba . –szerk.) 
 

„Szemfüles gyerkőc vótam. Téli estékenn sokat 

tartószkottam a kocsmába. A tüzhel mellett eggy 

sámedlinn űdögétem a legszivesebben. Mindig száj-

tátva hógattam az emberek íletirű szóló törtíneteket. 

Öregapámma’, akinek Nagy Pál vót a neve, igen 

sokszor elmesítettík a bécsi kalangyajit. Ponyvasátoros 

lovaskocsinn gubacsot szállítottak Bécs külvárosába 

eggy bűrcserzőhő, eggy tímárhó. 

Én 10-12 éves koromba má’ minden fontosabb dologrú 

tuttam, ami velük törtínt a gyakori szállítás közbe. Ha 

valamelliket kifelejtette az öregapám, a beszígetís 

víginn rákírdesztem. -Errű meg arrú mér nem szót, 

nagyapám? A víletlenű kihagyott ríszeket mindig 

e’mondattam vele. 

  Az egísz fuvarozás ugy kezdődött, hogy a 

szemmártonyi bencések perjele (kolostor vezetője-

szerk.) eccer Bécsbe járt. Ott, a város szélinn meglátott 

eggy sok-sok emberre’ dúgozó bőrcserző műhelt. 

Előtte 5-6 gubaccsa’ mekrakott magyar szekér át. 

Mekkérdeszte a gubacs árát, s aszt is, van-e ölögendő 

cserzőanyaguk. Monták, szivessen vennínek, mer’ 

rengeteg feldúgozott állati bűrt el tunnának annyi. 

Azonna’ szállítási eggyessíget kötöttek. 

A Vaszari Gyula bácsi öregaptya lett a fogadógazda.  

6-8  lovas jobbágyot beszervezett. Nekik is erős, jó 

lovajik vótak, ű lett az e’ső fuvaros. Ű vezette a 

kocsisort. Az e’ső 2 alkalomma’ a perjel hintaja 

vezette űket. Ezutánn,  má’ a fogadó gazda vót a vezér. 

Az a fuvaros keresett a legtöbbet, aki több gubacsot 

szállított. Akkor még órijási kutvödörhöz hasonló 

mírőve’ mírtík a mennyiséget. Eggy illenbe 55-60 kiló 

gubacs fért, ha jól emlíkszem. A mírőt pupozva ragták 

gubaccsa’, majd eggy tökíletessen simára gyalútt 

lécdarabba’ lesimitották. A fölösleget eggy vödörbe 

tettík. Akkoriba a gabonát is ezze’ mírtík. -A rígi 

iskolamesterejinknek is ezze’  mírtík ki a párbírt.- A 

gubacsot szállító kocsik ajját víkony zsuppkívíkke 

gicákka’ rakták be. (Zsuppkéve, zsúpkéve: Kézi erővel 

kicsépelt gabonának, főképpen rozsnak a kéve eredeti 

alakját megtartó, csomóba kötött, töretlen szalmája; 

főleg tetőfedésre használatos. Gica:rozsszalmaszálak 

csoportja. –szerk.) Erre lazsnakokat, (zsákvásznakat-

szerk.) gazhordó ruhákat vagy kopott lúpokrócokat 

terítettek, hogy eggyetlen szem gubacs se veszhessen 

el. Az igy megrakott kocsikra vizhatlan ponyvasátrot 

husztak. Állítólag illenenn költöszköttek a vándor-

cirkuszosok és a sziníszek is. Mindig vüttek magukka’ 

3-4 kutyát is. Íjjelente ezek a kocsi alatt aluttak. A 

kocsisok közű egy-egy fővátva őrködött, a többi pedig 

a sátortető alatt szundított 4-5 órát a szűribe 

burkolózva. A szűr alatt is gicák vótak, mer’ a 

gubacsra fekvís rabvallatássa’ lett vóna egyellő. 

Királhidáig, (ma Bruck-szerkesztő)  az akkori ország-

határig a lakosok többsíge jól tudott magyarú. Az 

osztrák sógorokná’ má’ bajba vótak. Legtöppször csak 

mutogatva értettík meg egymást a kössígekbe. Királ-

higgyáná bisztostűve’ kitüsztík a mellükre aszt a 

kemínlapra olajföstíkke’ irt szöveget, amellikre nímetű 

vót irva: A magyarok gubacsot szállítanak Bécsbe, -

eggy magyarú kimonthatatlan nevü ucca 3. szám alatti 

bűrcserzőjibe. 

Föllű vót nagy bötükke’ a nímet szöveg az ű 

helesirásuk szerint.  Alatta kisebb bötükke magyarú is. 

De a magyar szöveget is csak a fogadógazda tutta nagy 

nehezen kisilabizányi, mer ű is csak 3 osztált vígzett 

november elejitű április 1-ig. A többijek is az elsőbű 

vagy a másodikbú marattak ki. Igazábú ezek is 

irástudatlanok vótak, ahogy akkor monták, anal-

fabetták.  2-3 ollan társuk is vót, akik soha nem látták 

bellűrű az iskolát, mer’ télen nem vót lábbelijük. 

Az e’ső kocsis fogadógazda is csak annyit tudott 

fele’nyi a nímeteknek: Niksz dájcs! Ungár! Ungár!  Az 

Ungár szót valamennyi kocsis tutta, mer az akkori écsi 

zsidó bótosnak is Ungár vót a neve. Bécs nímet nevit 

meg a Vín Miska nevü fuvarostársuk családi nevibű 

jegyeztík meg. 

Már körülbellű 12 éve fuvaroszták Bécsbe a gubacsot, 

amikor eccer az öregepám komondor kutyája, a nagy-

erejű Bodri, Bécs szélinn e’veszett. Mindenn nagyon 

sajnáták, mer ha idegen közeledett a pihenyőhelhő, 

ollan vadul ugatott, hogy az arrajárók aszt hitték, 

mingyár a nyakugba ugrik. 

Öregapámnak mindig könnyes vót a szeme, amikor 

e’monta. Amikor hazaértek Bécsbű, otthonn a Bodri a 

nyakába ugrott, és megnya’ta az arcát. A hűsíges eb a 

kerek 100 km-es utonn átt hazatalát. Ezenn nem lehet 

csodákoznyi. 12 éve fuvaroszták már a gubacsot. Ha 1 

évbe csak 25-cör mentek el, oda-vissza az évi 50 út. 12 

év alatt 600 fuvar. A Bodri Bécs szílinn minden uccát, 

minden odavezető falut, minden határmenti fát, bokrot 

ismert, ezér’ hazatalát. Sokann mégis hihetetlennek 

tartották, deja fuvarostársak esküdözíse utánn elhittík. 

Azóta mongyák arra, akit megakarnak dicsérnyi:    

„Kitett magájér, mind a Nagy Pali kutyája!” 

A gubacsgyűjtís és a fuvarozás ölíg szíp pínszt hozott a 

konyhára. Öregapám csak 26 év utánn hatta abba. A 

jobbágyi kötelessígeket a legín fijaji elvígesztík. Úgy 

emlíkszem, 70 éves lehetett, amikor vígleg bucsut 

mondott a szállításnak és Bécs városának.”           F.M.
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Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan! 

Kényelmes és gyors megoldást nyújt a bárhonnan elérhető 

Önkormányzati Hivatali Portál 

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, 

vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyan-

akkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó esemé-

nyek. Januártól már minden magyarországi településen, 

így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál 

szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappa-

linkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkor-

mányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk 

kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs 

feladatai is sokkal könnyebbé válnak.  

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi 

önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő 

életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, 

gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási 

kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, 

iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon 

tevékenységeket, melyek általánosan a személyes 

ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú 

sorbanállás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től 

teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali 

Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is 

intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után 

is. 

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és 

ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a 

digitális térben is végig vezet minket a jól ismert 

folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása 

történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés 

kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok 

megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, 

gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis 

környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett 

felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, 

szociális vagy adóügyet indíthatnak, az onlineűrlappal nem 

rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet 

igénybe venni. 

Az e-ügyintézést választókata belépést követően azonosítja a 

rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan 

kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A 

felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk 

elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár 

kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát 

és megnyithatják a lementett űrlapokat.  

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogya lakosság mellett 

a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással 

kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi 

adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát. 

 

 

 

Önkormányzati ügyek.                               

Mindenkinek. Bárhonnan. 

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online! 

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál 

nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak 

is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen 

keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és 

kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az 

elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban 

állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem 

támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést 

is. 

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő 

adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó 

hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba 

ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül 

szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre 

több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati 

Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, 

szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon 

követhető.  

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést 

igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, 

bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és 

vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés 

esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, 

illetve termőföld adó jelenthető be, valamint 

helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is 

van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével 

szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy 

általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó. 

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen 

megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság 

mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik 

helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és 

lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való 

belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít 

meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles 

nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már 

automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon.  

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy 

indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, 

birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati 

Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett 

e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte 

bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A 

bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az 

általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás 

után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen 

már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik. 

Az Önkormányzati Hivatali Portálok a                              

 https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk 

weboldalán is elérhető. 
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Gyermeknap az     

óvodában 
 

 

 

„Gyertek ki a szabadba lufit eregetni, 

Gyermeknap alkalmából fagyit eszegetni. 

Játszani, szaladni, összebarátkozni, 

Sok érdekes játékot együtt eljátszani.” 
 

          

 

…………………………………………………… 

        Véradás volt 
   

      A győri Vérellátó Állomás felkérésére a 

Vöröskereszt Helyi Szervezete 2019. július 15-re 

véradást szervezett Écsre, melyen 79 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 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.                               
                                                                                           F.M. 

 

Iskolai hírek 

                  
Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI 

 

Kirándulás 

2019. május 30 - június 1-ig a Határtalanul pályázat keretében 

iskolánk 7. és 8. osztályos tanulói részt vettek egy szlovéniai 

kiránduláson.  

 

„Szlovénia határmenti magyar nyelvterületének természeti és kulturális 

kincseivel ismerkedtünk. Ellátogattunk a szlovéniai magyarság kulturális 

központjába, Lendvára, majd felkerestük a nyugati gyepűvidék szakrális 

emlékeit Nagytótlakon, Bán-tornyán, Domonkosfán és Mártonhelyen.  

Vendvidék egyik legfontosabb településén, Belatincon ismerkedtünk a 

Zichyek örökségével, ellátogattunk a várba és a Szent László templomba 

is. Nagyszerű élményekkel tértünk haza.” 
 

Iskolakert pályázat 

Az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci 

Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrár-gazdasági Kamara saját 

iskolakerti kezdeményezéseik összehangolásaként országos programot 

indított az iskolakertek támogatására. Az Écsi Petőfi Sándor Általános 

Iskola ennek a pályázatnak a keretében 600.000 Ft értékű 

eszközcsomagot nyert az iskolakert fejlesztésére. 
 

 Ennek a programnak a keretében 

sikerült felújítanunk az Andalgót, tanösvények, kültéri természet-

tudományos oktatóhely kialakítására került sor. A munkákhoz sok 

segítséget kaptunk a szülőktől, amit ezúton is köszönök az iskola tanulói 

nevében. 

Kocsisné Németh Ilona intézményvezető 
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Testvértelepülési megállapodást kötött  

Écs és Nagyabony 
 

 
Fotó:LelkesVince 

 

Több mint 20 éves baráti kapcsolat megerősítéseként 

együttműködési megállapodás aláírására került sor 

2019. június 1-én, mely ünnepi eseménynek a 

Dunaszerdahelyi járásban fekvő Nagyabony község 

adott otthon. 

Écs delegációja e napon ellátogatott a településre, ahol 

a legutóbbi hivatalos találkozó óta megvalósult 

nagyobb változások megtekintése után került sor az 

ünnepi mozzanatra. 

 

A kapcsolat majd hogy nem 25 éves, hiszen a két 

népdalkör vezetője ekkor került barátságba egymással.  

Ő általuk a népdalköri csoportok, később a 

focicsapatok, majd az Önkormányzati képviselő-

testületek is.  

 

Szeretnénk, ha ez a baráti kapcsolat intézményeink, a 

falu lakossága között is kiteljesedne, ezért 

szándékunkat írásban is megfogalmaztuk, és 

ünnepélyes keretek közepette a két fél ezt aláírásával is 

kinyilatkozta. 

A szabadtéri rendezvényen nagy sikerrel felléptek a 

delegációval tartó écsi néptáncos gyerekek. 

 

A megállapodási ceremóniának helyi epizódja is lesz, 

melyet a lakossággal közösen, a falunapi rendezvény 

keretében tervezünk megtartani ez év szeptember 7-én.  
                      F.M.      

          

Pünkösdi Népzenei Találkozó –  

Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj átadó 

 Écs, 2019. június 9. 

 

A program Győrben kezdődött, ahol énekek közepette 

vendégcsoportjaikkal (Nyúl, Ásványráró, Nagyabony, 

Ábrahám Rita) a helyi népdalkör közösen elhelyezte 

virágaikat dr.Barsi Ernő sírjánál.               

A folytatás Écsen volt, ahol átadásra került a Győr-

Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj Oktatási 

Tagozatban, melyet Farkas Katalin óvónő kapott, 

aki dolgozott az écsi óvodában, nyúli óvodában 

óvónőként, vezetőként, az elmúlt 7 évben pedig az 

Apor Vilmos Óvoda kollektíváját erősítette. Jelenleg 

szabadságát tölti, ez év szeptemberétől pedig 40 éves 

óvodapedagógusi jogviszonyával nyugdíjazását kérte. 

Részlet pályája méltatásából: 

„Farkas Katalin 2009-től oktatási mentorként segítette több 

óvoda szakmai munkáját az Educatió Kht. felkérésére.  

     2011. szeptemberétől a győri püspökség által fenntartott 

Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda és Iskola 

óvodapedagógusa, ahol az intézmény arculatában a számára 

is fontos értékeket megtalálja. Az intézményben „Zsipp 

zsupp…” elnevezésű  zenés foglalkozásokat vezet gyermekek 

és szüleik számára. Kollégái számára citeraoktatást folytat. 

A Győr és környéke óvodapedagógusai számára „Zenei 

Műhelyt” vezet, ahol szakmai tanácskozás folyik az óvodai 

zenei nevelés korszerű módszereiről. A gyermekeknek 

„Énekes fesztivált” szervez, tehetséggondozás céljából. 

     Az óvodapedagógusi munka mellett 2015. évtől az új 

oktatási rendszerben mesterpedagógusi végzettséggel 

szakértői munkát végez. Feladata szakértő tanfelügyelőként 

az intézmények ellenőrzése, pedagógusok szakmai segítése, 

minősítése, előmenetele. A munkát az országos Oktatási 

Hivatal megbízásával végzi. 

      Pályaválasztását és pedagógiai munkájának 

hatékonyságát segítette, hogy gyermekként került be az Écsi 

Népdalkörbe, amit dr.Barsi Ernő alapított és vezetett 16 évig, 

mely csoportnak további vezetését tőle vette át 8 évre.  Nagy 

hatással volt rá a tanár úr és annak személyisége, munkája. 

Azóta is zenél, a népdalkör vezetését átadva továbbra is 

tagja a csoportnak.  A nyúli Borbarát Dalkört vezette 17 

évig, 30 évig kántori szolgálatot látott el az Écsi 

Egyházközségben, 15 éve nyúli, egykori óvodás tanítványát 

irányítja a népzene, a népdaléneklés útján. 

     Az évek során nevelőmunkájában kiemelt helyet kapott a 

zenei-, a közösségi nevelés, képesség kibontakoztatás, a 

szakmai és kulturális értékek érvényesítése, a hiteles, 

hatékony, szeretetteljes munka végzése.”      
 

A díjazott, Farkas Katalin köszönet nyilvánítása: 

    „Köszönetemet kívánom kifejezni mindazoknak, akik 

pályám során jószándékkal segítséget nyújtottak: 

szüleimnek, testvéremnek, mestereimnek, tanítványaimnak, 

embertársaimnak. Közelebbi környezetemből köszönet 

Kozák János Atyának, aki az orgonajáték alapjaival 

megismertetett, dr.Barsi Ernőnek, aki az óvónői pálya felé 

irányított. 

     Hálával tartozom, hogy Istentől kapott képességeimet 

kamatoztatni tudtam, hogy céljaimat elérhettem.  A dalok, a 

zene, jómagam-, és környezetem örömére, valamint Isten 

dicsőítésére szóltak, szólnak. 

     Pedagógiai, kulturális, egyházi tevékenységeim a 

mindenkori közösségépítést szolgálták és szolgálják.” 
 

 
A díjat Valiczkó Mihály, a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Közgyűlés tagja és Kara Ákos államtitkár úr, országgyűlési 

képviselő adták át.                                                             F.M.   

10



                 

BESZÁMOLÓ-Nyilvános közzététel 

Pályázati azonosító: CSSP-NEPDALKOR-2018-0252 

A pályázat megvalósult: Emberi Erőforrások 

Minisztériuma-Emberi Erőforrások Támogatáskezelő-

Csoóri Sándor Alap támogatásával.  

Elnyert összeg: 1.183.000 Ft 

A dr.Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes a pályázaton 

elnyert támogatást a szerződésben foglaltak szerint 

használta fel. 

 

 2018. július 10-15. között megrendezésre került Vass Lajos 

Népzenei Szövetség szakmai táborában vettünk részt 7 

fővel, ahol Juhász Erika, Koczka Andrea, Szecsődi Rita, 

Pintér Anikó, Nagy Imola irányításával tanultak énekelni és 

citerázni a dalkörösök. 

 

 2018. augusztus 25-én Bécsbe utaztunk a Bécsi Katolikus 

Egyházközség meghívására. 

Csoportunk a többi csoporttal közösen vonult be a Dómba, ahol 

meghallgattuk az ünnepi szentmisét, majd a Dóm előtti téren a 

néptáncos gyerekekkel közösen szerepeltünk. 

 

 

 2018. december 8-án a felvidéki Nagyabonyban 

jártunk, ahol az Adventi készülődés jegyében telt a 

program a helyi templomban, majd az adventi gyertyánál 

a közparkban. 

A rendezvényről az alábbiakat írta a határon túli sajtó: 

   Advent citerazenével 

2018. december 9. - 20:15 | Régió  

A nagyabonyi Szentháromság-templomban két alapiskolás 

gyermek – Gazdík Ella és Nagy Myrtil – mendikálásával vette 

kezdetét szombaton a hagyományos adventi hangverseny. 

  +18 

Fotók: Cséfalvay Á. András – további fotókért kattints! 

Kázmér Lóránt alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, 

köztük a hazai, illetve magyarországi hagyományőrző 

csoportokat, dalosköröket. 

  
 

 

Legelőször a házigazda Csillagfürt Népdalkör és Citerazenekar 

(művészeti vezetők: Kiss Katalin és Moravek Ivett) lépett 

közönség elé, őket az écsi Dr. Barsi Ernő Népdalkör és 

Citeraegyüttes (Farkas Márta) és a Győrújbaráti Dalkör 

(Komjáthy Erzsébet) követte. A békei Búzavirág Asszonykórus 

(Libai Márta és Kovács Zsuzsanna) betlehemes összeállítását 

adta elő. A műsort az ásványrárói Szigetköz Pávakör (Tóth 

György) és a nyúli Borbarát Kör (Papp János) szereplése zárta. 

Legvégül a Csendes éj kezdetű karácsonyi ének hangzott fel, a 

közös éneklésbe minden jelenlévő bekapcsolódhatott. Az 

ünnepi esemény közös vacsorával fejeződött be a helyi 

kultúrházban. 

 1 db citerát vásároltunk Gáts Tibor citerakészítőtől 

2019. márciusában. 
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 12 pár karaktercipőt rendeltünk Bárány Szilveszter 

csizmakészítő mestertől Bazsiból. 

 

 2019. június 15-én névadónk dr.Barsi Ernő 

szülőfalujában Sályban jártunk, ahol találkoztunk a 

szintén nevét viselő Kórussal. Megtekintettük a település 

nevezetességeit: Gárdonyi Emlékházat, a Református 

templomot ahol Barsi Ernő édesapja Barsi Lajos kántor 

volt, valamint Barsi Ernő mint református lelkész 

istentiszteleteket is tartott. Megnéztük az általános iskolát, a 

Négyessy Szepessy Kastélyt, ahol a sérült gyermekek 

bentlakásos otthona működik, a temetőben virágot 

helyeztünk el dr. Barsi Ernő szüleinek sírjánál, majd 

együttesen zenei műsort adtunk egymás részére és Sály falu 

lakossága részére. 

 

A fotón az écsi Dr.Barsi Ernő Népdalkör és Citeraegyüttes, a 

sályi dr.Barsi Ernó Kórus, középen pedig Barsi Hajna a 

néprajztudós lánya, és mellette Sály község polgármestere áll. 

         
   Gárdonyi emlékház   Sályi temető 

    
 

A településen, két helyen is tábla jelzi dr.Barsi Ernő ottani 

életét. Egy van az iskolában, és egy a református templomban. 

Ezeknél a tábláknál mi is helyeztünk el koszorút. 
 

Tisztelettel köszönjük a Támogatónak, hogy a pályázat adta 

lehetőséggel a felsoroltakat meg tudtuk valósítani. Minden 

program, a vásárolt hangszer, a karaktercipők azt szolgálják, 

amit a népzene, a néphagyomány által szeretnénk a 

környezetünknek átadni, az utókor számára megőrizni. 

Mindezt tesszük névadónk dr. Barsi Ernő emlékére, a saját és 

mindnyájunk örömére!     
                          Farkas Márta  népdalkörvezető                                                                      

A FÉSZEK – Fiatalok És Szépkorúak 

Egymásért Közösségépítő Egyesület már 

négy éve alakult Écsen. Célunk továbbra is 

a kulturális és természeti értékek megóvása, 

hagyományok ápolása községünkben. 

Egyesületünk tevékenyen részt vesz a kulturális- és közéletben, 

bekapcsolódva a falu és a többi civil szervezet munkájába, 

programjaiba. 

2019. első félévi tevékenységünk: 

 Február hónapban téli túrával indítottuk az évünket, mely a 

Mesterfa – Lőtér – Babszökő – Rábaring – Pénzes 
horog – Mesterfa útvonalon zajlott, napsütéses szép 

időben, forralt borral és meleg teával indultunk az útnak, 

szép számú résztvevővel. 

 02.23-án a civil szervezetekkel közösen került 

megrendezésre immár a II. Civil bál, melynek idei 

bevételét az ősszel (09.21.) megvalósuló egészségnapra 

szánjuk. 

 Március 23-án a TeSzedd mozgalomhoz csatlakozva, a 

Polgárőrség által szervezett, már hagyományosnak számító 

köztéri hulladékgyűjtő akcióban vettünk részt. 

 Szintén ebben a hónapban hirdettük meg a „A 
tavasztündérek ébredése” című kézműves 

pályázatunkat 4 korosztály számára, amelynek keretében 

csodaszép alkotások (festmény, nemezelés, stb.) születtek. 

 Április elején a kézműves felhíváshoz kapcsolódóan 

tavaszi kincskereső élménytúrát szerveztünk, 

elsősorban gyermekes családok részére. Szintén ragyogó 

napsütésben sétálhattunk egy jót, és kereshették meg a 

gyermekek az előre elrejtett kincseket az écsi fennsíkon. 

 Június 1-én szombaton megrendeztük a II. Écsi Fussunk 

Neki! Családi Sportversenyünket. Minden korosztály 

megtalálhatta a maga számára szimpatikus nevezési szintet. 

Lehetett rövid és hosszabb távokat futni és „járművekkel” 

is indulni: roller, gördeszka, görkorcsolya. 

2019. második felében is igyekszünk tartalmas programokkal 

készülni a helyi és környékbeli lakosoknak egyaránt.  

 

Augusztusban a hagyományosnak számító nyári 

gyermektáborunk 08.12-08.16. között zajlik majd 28 fő 

részvételével. 

Ősszel pedig folytatjuk túrasorozatunkat és találkozunk majd 

az egészségnapon is. 

 

További részletek: www.facebook.com/feszekegyesulet/ 
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 Defibrillátor készüléket kapott Écs 
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) defibrillátor 

eszközbeszerzési pályázatot hirdetett, amely célja, hogy a 

speciális eszköz beszerzésének támogatásával az MLSZ 

hozzájáruljon ahhoz, hogy az önkormányzatok és a 

sportszervezetek, a játékosok és a bírók életvédelmét 

megfelelő minőségű eszközzel biztosíthassák. Az MLSZ 

szándéka szerint a megyei labdarúgó pályákon (megyei I. és 

alacsonyabb osztályú labdarúgó pályák) a 2020/21-es 

bajnoki évadtól kezdődően kötelező lesz újraélesztő 

készülék (defibrillátor) elhelyezése. 

Az MLSZ a kiírással meg kívánta könnyíteni a 

sportszervezetek és önkormányzatok defibrillátorhoz jutását 

azzal, hogy jelen pályázat keretében 5%-os önerő 

megfizetése és a vonatkozó képzés két fő általi sikeres 

elvégzése esetén lehetőséget biztosít a több százezer 

forintba kerülő készülékek megvásárlására. 

Écs Község Önkormányzata sikeresen teljesítette a 

feltételeket és megvásárolta az újraélesztő készüléket.  

 

2019.06.18-án a Medtraining Team Kft. által szervezett 

defibrillátor tréninget (BLS+AED) Vígh István 

alpolgármester és Pulai Ferenc önkormányzati munkatárs 

sikeresen teljesítette. 

A HeartSine Samaritan PAD defibrillátor készüléket az Écsi 

Segítő Kéz Közhasznú Alapítvány, Idősek Otthonában 

helyeztük el, tekintve, hogy a nap 24 órájában nyitva áll. 

Elérhetőség: 

Cím: 9083 Écs, Kápolna u. 4.  

Kapcsolattartó: Vígh István 

Telefon:30/497-9473, 96/473-563 

…………………………………………………… 

 

    EGÉSZSÉGNAP - Előzetes   
A település Civil Szervezetei  

az Önkormányzat támogatásával  

2019. szeptember 21-re egészségnapot szerveznek. 

A február 23-i Civil Bál célkitűzésének megfelelően az 

egészséges életmód népszerűsítésére tervezett program: 

 2 szűrőbusz egész napos rendelkezésre állása, 

személyenként negyedórás vizsgálati idővel; 

 Előadások; 

 Mozgásos foglalkozások; 

 Egészséges ételek kóstolása, egészségpiac; 

 Egészség kvíz a gyerekeknek és a felnőtteknek; 

 Rajzverseny alsósok és ovisok részére egészséggel 

kapcsolatos témában ; 

 Biciklis vonulás;  

      (2019.09.21. autómentes világnap)   

      Aki biciklivel és gyalogosan érkezik, az  

       ajándékot kap.   

 „Autómentesen az iskolába” 

A tanévkezdés előtt meghirdetendő program 

résztvevőinek megjutalmazása. 

A szeptember 7-i Falunapon már a minden házhoz 

kézbesítendő végleges program és információs stand 

várja az érdeklődőket! 

       
Hősök vasárnapja volt - 2019. június 16. 

     Megemlékeztünk az I. és II. Világháborúban elesett écsi 
katonákról és polgári áldozatokról a hősök emlékszobránál, 

valamint a polgári áldozatok emlékére állított kopjafánál.  

Ezt megelőzően a templomban tartott vasárnapi szentmise 

keretében Bausz András plébános úr által celebrált 

szentmisén együttesen imát mondtunk hőseink lelki 

üdvéért, majd kivonultunk a Hősök parkjához, ahol 

ünnepélyes keretek között az Egyház, Önkormányzat és 

Civil szervezetek elhelyezték virágaikat az emlékműnél. 

       Köszönjük Plébános Úrnak a szentmise keretében 

hőseinkről való megemlékezését, a koszorúzáson való 

részvételét! Köszönet mindazoknak, akik részt vettek ezen 

az ünnepségen és lerótták tiszteletüket! 

        A program keretében került átadásra az oklevél, mely 

az emlékmű Sokorói Értéktárba való felvételét igazolja. Az 

okmányt Szűcs Mihály tanár úr, az Értéktár Bizottság 

elnöke adta át  

      Az I. Világháborúba az akkori két településről Nagyécs-

faluból és Nagyécshegyről 400 écsi polgárt vittek el, akik 

közül 75-en odavesztek, sokan pedig rokkantan tértek 

vissza.  A II. világháborúban 45 écsi halt meg, 23 katona, és 

22 polgári áldozat. 

      Az országban elsőként készült I. világháborús emlékmű 

történelmi, hazafias jelentőséggel bír, a résztvevő sok 

embert megmozgató egykori, -1921. aug. 28-án történt- 

avató ünnepség pedig szinte történelmi eseménynek 

minősíthető.  

                                                                  

      Emlékeztesse hát mindnyájunkat ez a szobor a háborúk 

borzalmaira, a csatákban maradt vagy rokkantan hazatért 

hősökre, és a szegénysorsban lévő, de a jobb életben 

reménykedő écsi emberek példamutató összefogására. 
F.M. 

……………………………………………………………. 

 

     
Elköszöntünk dr. Barsi Ernő gyermekorvostól 
        

  Écs és Ravazd Községek Önkormányzatainak 

Képviselő-testülete közös testületi ülés keretében 

elköszönt a 38 év gyermekorvosi szolgálat után 

nyugállományba vonuló dr. Barsi Ernő gyermekor-

vostól. A két település vezetője az Önkormányzat 

valamint a lakosság nevében megköszönte Barsi dok-

tornak a munkáját, és emlékplakettet adott át számára.  

(Fotón Feketéné Varga Mária Ravazd polgármestere, 

dr.Barsi Ernő és Mondovics László látható)           F.M.          
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Augusztus – Nyárutó – Kisasszony hava – Új kenyér hava 
Augustus császár a naptárban 

Az augusztus régi neve a rómaiaknál „Sextilis” volt, mert a 

hatodik (sextus) hónapja volt az esztendőnek. Ez a neve 

maradt meg még a Julius Caesar-féle naptárreform után is. 

Amikor azonban Augustus császárnak Krisztus előtt 7-ben 

az időközben újra felszaporodott szökőnapok miatt újabb 

naptárrendezést kellett végrehajtania, akkor ennek a hónap-

nak a nevét is megváltoztatta: miután életének legtöbb 

szerencsés eseménye ebben a hónapban játszódott le, azért 

a saját felvett nevével jelölte meg ezt a hónapot.  (…)  

Az „augustus” szó voltaképpen az „augur”-ra megy vissza, 

vagyis a madárjósra („avi-ger”), akinek jóslata szerencsét 

jelent. Célzással a császár példátlanul szerencsés  

 

 

pályafutására, a szenátus „a legszerencsésebb” (augustus) 

jelzőt találta a legmegfelelőbbnek. Ettől fogva csakugyan 

ezt a nevet használta Gaius Octavianus Julius Caesar. S 

ugyanúgy, ahogy Caesar nevéből általában rangjelzés lett 

„Kaiser”, „császár” és „cár” formában, ugyanúgy lett az 

Augustus nevéből is rangjelzés: ettől fogva minden 

uralkodó a „sérthetetlen császári felség” jelzőjéül használta 

az „Augustus” nevet, a császárnék pedig az „Augusta” 

nevet kezdték viselni. A név maga mégis az „augusztus” 

hónapnév formájában maradt meg leginkább elevenen az 

emberek nyelvhasználatában.  (Forrás: Supka Géza: 

Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek) 
 

       Gyermek-világ   
Weöres Sándor:  

Kezdődik az iskola 

 

Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, 

kezdődik az iskola, csak aszondom. 

 

Kora reggel rohanás, rontom-bontom, 

nem könnyű a tanulás, csak aszondom. 

 

Tízpercben nagy futkosás, rontom-bontom, 

torkod fájdul, ne kiálts, csak aszondom. 

 

Zsemlye és vajaskenyér, rontom-bontom, 

morzsát szedhet az egér, csak aszondom. 

 

Énekóra, la-la-la, rontom-bontom, 

reng a terem ablaka, csak aszondom. 

 

Tornaóra egy-kettő, rontom-bontom, 

leszakad a háztető, csak aszondom. 

 

Kintről benéz egy szamár, rontom-bontom, 

iskolába sose jár, csak aszondom.  

 

 

      Viccek 
 A beteg a mérlegen áll, ami 120 kilót mutat. Az orvos 

megütközve kérdezi: 

- Mennyi volt a súlya, mikor ezt megelőzően mérték? 

- Három kiló húsz. -De akkor még kicsi voltam. 
 

 A főkönyvelő kétségbeesett arccal állít be a főnökéhez: 

- Főnök úr, nem tudok a lánya nélkül élni! 

- Csak semmi túlzás! -szól a főnök. 

- Egyáltalán nem túlzás! Pontosan kiszámítottam. 
 

 Azt mondja a bíró a vádlottnak: 

- Elítéljük, mert bizonyítást nyert, hogy ön passzív 

vesztegetést követett el. Elfogadja az ítéletet? 

- Én, ezentúl semmit sem fogadok el, bíró úr. 
 

 -Hogy hívják a tétova rovarokat? 

  -Mitévő legyek. 
 

 -Hogy hívják a virágembert? 

   -??? 

  -Ciklámen. 
 

 

 

 Miért büntették meg a japán origámi művészt? 

        -Gyorshajtásért. 
 

 A laktanyában kolerajárvány tör ki. A vezetőség 

elrendeli, hogy figyeljék a mellékhelyiséget. Egyik 

éjszaka Kovács közlegényt felverik álmából: 

-Azonnal jöjjön velünk, mert maga kolerás! 

-Honnan veszik? 

-Megfigyeltük, hogy tizenegyszer ment egymás után a 

mellékhelyiségbe. 

-Az igaz, de tízszer foglalt volt.  
 

 Bolondokházában: 

      -Vigyázzon, nincs is víz az öntöző kannájában! –   

      figyelmezteti az orvos a virágokat öntöző beteget. 

     -Nem látja, doktor úr, hogy ezek művirágok ??? 
 

 A bíró lefúj egy vitatható szabálytalanságot, mire az 

egyik játékos dühösen odakiált: 

     -Bíró úr, maga teljesen vak? 

     -Mit mondott? –kérdez vissza a bíró mérgesen. 

     Erre a játékos: -Jézusom, ráadásul még süket is! 

 

Hírmondót kiadja: Écs Községi Önkormányzat 

Szerkesztő: Farkas Márta 

Megjelenik negyedévenként 680 példányban 
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