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Polgármesteri köszöntő 
 

Tisztelt Écsi Lakosok! 

Az elmúlt hetek történései nem várt változásokat 

hoztak mindannyiunk életében. A koronavírus járvány 

elérte hazánkat is, a meghozott intézkedések alapjaiban 

változtatták meg mindennapi életünket. A 

veszélyhelyzet kihirdetése, iskolánk és óvodánk 

bezárása, az ügyfelet nem fogadó hivatal képe korábban 

elképzelhetetlen lett volna, ma már sajnos a 

mindennapjaink része. Ezen a nehéz időszakon azonban 

csak az összefogás, a követendő intézkedések betartása, 

türelem és a pozitív gondolkodás segíthet át. Az 

elkövetkezendő hetek, hónapok még több fegyelmet és 

türelmet igényelnek lakóinktól. A járvány legyőzése, 

településünk továbbfejlesztése csak együtt sikerülhet és 

Écsiként kijelenthetem, hogy sikerülni is fog.  

A járvány okozta rendkívüli feladatokon kívül az 

Önkormányzat végzi napi teendőit és a jövő tervezése 

sem állt le. Folyamatban lévő projektjeinket visszük 

tovább, és rengeteg munkát fektetünk újabbak 

tervezésébe, előkészítésébe. Jómagam és a képviselő-

testület folytatja megkezdett útját és tovább dolgozik 

Écs fejlődéséért, melyhez az anyagiak megteremtésén 

túl rengeteg munkára és az Önök támogatására is 

szükség van. Én minden erőfeszítésemmel arra 

törekszem, hogy amint a járvány időszakán túl leszünk, 

meg legyenek az alapjai a további folyamatos 

fejlődésnek. 

Az Önkormányzatnak és a civil szervezeteknek 

köszönhetően rengeteg színes és tartalmas program vár 

településünk lakóira ebben az évben. 

Azonban itt is közbeszólt a járványügyi helyzet, ezért az 

elkövetkezendő hónapokban tartandó események 

egytől-egyig lemondásra kerültek. Reményeim szerint 

azonban az év második felében tartott rendezvények 

megfelelő kikapcsolódási lehetőségeket fognak kínálni 

Önöknek, a közösen átélt rendkívül nehéz időszakot 

követően.  

Kérem Önöket, hogy az elkövetkezendő heteket, 

hónapokat egymásra figyelve, fegyelmezetten, 

türelmesen éljük meg. Próbáljuk mindennek a pozitív 

oldalát nézni. Fontos, hogy a ránk váró kihívásokkal, 

mint közösség, mint összetartó közösség nézzünk 

szembe. Együtt sikerülni fog! 

Az előttünk álló időszak megpróbáltatásait elfeledve itt 

ragadnám meg az alkalmat, hogy településünk minden 

lakójának áldott húsvéti ünnepeket kívánjak! 

 

 

Tisztelettel: dr. Szabó Norbert polgármester 
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Önkormányzati hírek 

 

Településünk egyik kiemelt projektje idén is a helyi 

Ipari Park kialakítása, mellyel jövőbeni célunk a 

helyben történő munkahely teremtés mellett, iparűzési 

adó formájában az Önkormányzat bevételi forrásainak 

növelése. A közbeszerzési eljárás február hónapban 

lezárult. A nyertes vállalkozó a LANG-SZOLG 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett, a kivitelezési 

szerződések 2020. február 14-én aláírásra kerültek.  

Tekintettel arra, hogy a kivitelezési terület régészeti 

lelőhelyet érint, így március elején a Rómer Flóris 

Művészeti és Történeti Múzeum a földmunkák 

megkezdése előtt teljes felületű feltárást végez. A 

kivitelezési munkálatok a régészeti munkákat 

követően, előreláthatólag március végén kezdődnek. 

Községünk másik kiemelkedő 

pályázata az új két csoportos 

bölcsőde kialakítása Écsen. A 

TOP-1.4.1.19-GM1-es projekt 

eredményeként létrejövő új 

bölcsőde Écsen, a Kápolna utca 

890/1 hrsz-ú ingatlanon épül majd fel, teljesen önállóan 

működő mintegy 300 m2 alapterületű teljes értékű 

épületként. A bölcsőde „A” fokozati jelű lesz, 1 nevelési-

gondozási egységgel, 2 db csoportszobával. Az 

elhelyezhető bölcsődések száma 24 fő. A már működő 

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményünk új 

telephelyeként kívánjuk üzemeltetni. 

Közreműködő szervezetünk a Magyar Államkincstár 

Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága.  A projekt 

várható befejezése: 2021. november 30. Jelenleg a 

telekalakítás van folyamatban, továbbá a kiviteli tervek 

előkészítése zajlik. 

 

„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 pályázati forrás megérkezése után, 

az eszközök beszerzését és felszerelését haladéktalanul 

megkezdi. 

2015-ben az Önkormányzat támogatást nyert arra, 

hogy az általános iskola és az orvosi rendelő tetejére 

napelemes rendszer kerüljön telepítésre. A beruházás 

jelentős költségmegtakarítást eredményezett. Ennek a 

folyamatnak a folytatásaként, a 2019. július 19-én 

megnyert pályázat keretében, a Polgármesteri Hivatal 

tetejére került napelemes rendszer telepítésre, a 

Hivatal villamosenergia igényének ellátására. 

 
 

A projekt megvalósítása során 26 darab 405 Wp-s 

napelem került telepítésre a rendelkezésre álló 

tetőfelületre.  

A telepítésre került rendszer 12 kVA csatlakozási, 10,53 

kWp beépített teljesítménnyel csatlakozik az E.ON 

közcélú hálózatára, oda-vissza mérő órán keresztül. A 

beruházás a TOP-3.2.1-16-GM1-2018-00003 azonosítójú 

EU által finanszírozott pályázat keretében 100%-os 

támogatással valósult meg. 

 

Zártkerti mezőgazdasági utak fejlesztése Écsen c. 

pályázatunk nyertesnek bizonyult, mely során a 

Gombos-horog zártkerti rész szilárd burkolatú útjának 

felújítását és csapadékvíz elvezetését megoldását tűzte 

ki célul az Önkormányzat 165 fm hosszan. Emellett a 

zártkerti részek vadkárral érintett részeire összefüggő 

vadvédő kerítés kiépítésére is sor kerül. A nyertes 

kivitelező a LANG SZOLG Kereskedelmi Kft. lett, 

mellyel a kiviteli szerződés aláírására február 13-án 

került sor. A munkaterület átadásának időpontja 

március 2-án megtörtént. A projekt várható fizikai 

befejezése: 2020.04.30.  

 

Magyar Falu Program keretében a 2020-as évben is 

pályázni fogunk többek közt orvosi eszközök 

beszerzésére, mellyel mind a gyermekorvosi, védőnői és 

háziorvosi ellátásunk színvonalát kívánjuk emelni 

községünkben.  Terveinkben van továbbá út- és 

járdafelújítás, szolgálati lakás felújítás, temető kerítés 

rekonstrukció is.  
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 Az elmúlt időszakban 

megkezdődött a Győr-

Pannonhalma 

kerékpárút látványos 

kivitelezési szakasza, 

melynek keretében 

településünkön több új 

fejlesztés is 

megvalósul. A kivitelezés menetrendjére vonatkozón 

folyamatos tájékoztatást fogunk nyújtani településünk 

lakóinak. Az építkezés ideje alatt türelmet és megértést 

kérek minden érintettől. 

 

A vis maior pályázataink által a Gombos-horogban 

30 méter hosszúságban öt pincét érintően a partfal 

építése befejeződött, a helyszíni ellenőrzés során 

mindent megfelelőnek találtak. Jelenleg a II. ütemű 

Kereszthorog és a  Hegyalja utca és Lányi-horog 

kereszteződésében lévő partfalak megerősítése zajlik az 

előírásoknak  megfelelően. 

2020.02.11-én bekövetkezett viharkárok miatt a 2320 

hrsz-ú közút (Kereszthorog) menti löszös partfal 80 fm 

hosszon károsodott, így az Önkormányzat benyújtotta 

igényét a partfal további helyreállítására. A pályázati 

elbírálás folyamatban van. 

 

A magyar kultúráért és oktatásért - 

központi pályázati felhívás keretében, 

„Szüreti falunap és testvér-

települési találkozó” c. pályázatot 

nyújtott be Önkormányzatunk a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt.-hez. 

A projekt fő célja Écs község és Nagyabony 

testvértelepülési kapcsolatának további erősítése, 

egymás kultúrájának, történelmi múltjának mélyebb 

megismerése. A két önkormányzat, a vállalkozói 

szegmens, civil szervezetek kapcsolatainak kiépítése és 

tapasztalatcseréje egy kulturális, hagyományőrző 

falunapi, testvér-települési találkozó keretében 

bontakozna ki. A projekt helyszíne Écs község. 

Tervezett időpontja: 2020.09.26. 

 

TOP-2.1.3-16-es konstrukció keretében Écs község 

települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésre 

adott be pályázatot 2019. október hónapban, mely során 

a csapadékvíz gazdálkodás II. üteme valósulhat 

meg településünkön. A jogosultsági feltételeknek 

megfelelt a pályázat, a bírálati eredményeket továbbra 

is várjuk. 

 

 

Écsi Közös Önkormányzati 
Hivatal 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 

2020. január 1-től átalakult a 2019-ig 5 település alkotta 

Écsi Közös Önkormányzati Hivatal.  

 

2019. decemberében, az októberi önkormányzati 

választásokat követően, mind az öt Önkormányzat 

képviselő-testülete meghozta azt a döntését, hogy az 

Écsi Közös Önkormányzati Hivatal tagja kíván 

maradni.  

 

November végén Bakonypéterd 

képviselő-testülete döntött, hogy 2020. 

január 1-től az Écsi Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz kíván 

csatlakozni.  

 

 

A szükséges képviselő-testületi döntések megszülettek, 

a 6 település együttes ülésen megállapodást kötött az 

együttműködésről. Az Écsi Közös Önkormányzati 

Hivatal Alapító Okiratát módosította és december 31-ig 

a Magyar Államkincstár a közös hivatalt törzskönyvi 

nyilvántartásba, vette. 

 

ÚJ JEGYZŐI ÜGYFÉLFOGADÁSI REND 

 

Écs hétfő 8.00-16.00.óráig 

 szerda 8.00-17.00.óráig 

Ravazd kedd 10-12.00. óráig 

Tarjánpuszta kedd 13.00.-14.00. 

óráig 

Bakonypéterd kedd 14.30. -15.30. 

óráig 

Veszprémvarsány csütörtök 10.00-12.00óráig 

Lázi csütörtök 14.00-15.00 óráig 

 

Célunk mind a 6 településen az ügyfelek korrekt 

kiszolgálása, a képviselő-testületek munkájának 

segítése. 

Dr. Bertalanné Józsa Judit, jegyző 
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Hirdetmény 
 

NYÍLTTÉRI ÉGETÉS 

A tavasz beköszöntével a házaknál megkezdődnek az 

udvarrendezési és kerti munkák, melyek során kerti 

hulladék keletkezik. A kerti hulladék eltűntetésének 

egyik leghatékonyabb módja a kerti komposztálás, mely 

lehetőséget teremt mindenki számára, hogy 

személyesen is tegyen valamit bolygónkért, 

településünk és gyermekeink szebb jövőjéért.  

 

Aki a komposztálást megoldani nem tudja, és ahelyett a 

nyílttéri égetést választja, az kérem legyen figyelemmel 

az Écs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2015 (IV.1.) önkormányzati rendeletében 

foglaltakra, melynek 5 §-a szabályozza az avar és kerti 

hulladék nyílttéri égetését. 

A nyílttéri égetéssel kapcsolatban a legfontosabb 

szabályok: 

- Március és április, valamint október és november 

hónapok kivételével hulladék égetése tilos! 

- Közterületen hulladékot égetni tilos!  

 

- Hulladékot csak olyan területen lehet égetni, ahol az 

égetés esetleges szennyező hatása, hősugárzása 

környezeti vagy egyéb kárt nem okoz, a környezetben 

élőket tevékenységükben nem zavarja. 

-  Az égetésre szánt hulladék nem tartalmazhat 

kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, 

gumi, veszélyes hulladék, stb.). 

- Hulladékot égetni ünnepnapok kivételével, kizárólag 

szerdán és pénteken 9 órától 19 óráig, szombaton 

9 órától 12 óráig lehet, valamint szélcsendes időben és 

a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával szabad 

végezni.  

- A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem 

szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a 

tüzet azonnal el kell oltani. 

- A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel 

tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz 

eloltható. 

- A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom 

alól a rendelet nem ad felmentést! 

Településünk és a közösség érdekében kérem a fentiek 

maradéktalan betartását! 

 

Dr. Szabó Norbert, polgármester 

Iskolai hírek 
 

 

PETŐFI SZELLEME JÁRT ISKOLÁNK FALAI 

KÖZÖTT… 

Mint minden évben, 2020. március elején is eljött az idő, 

amikor intézményünk, az Écsi Petőfi Sándor Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepre készült. 

Szépen felöltöztettük az épületet, díszítettük a 

tantermeket, folyosókat, a gyerekek és felnőttek 

egyaránt lázas munkával készültek a névadónk, Petőfi 

Sándor tiszteletére rendezett Petőfi-napokra.  

Megszerveztük a versenyeket, a megemlékezéseket, 

koszorúzást. 

Március 9-én, hétfőn vette kezdetét az ünnepi hét. 

Reggel 8 órakor iskolánk aulájában egy nagyon szép, 

rövid műsor keretében róttuk le tiszteletünket Petőfi 

Sándor, a forradalom költője előtt. A megemlékezés a 

Petőfi falnál, Petőfi Sándor szobrának 

megkoszorúzásával ért véget. A koszorút elhelyezte 

Kocsisné Németh Ilona igazgató és Németh Györgyi 

igazgatóhelyettes.  

A költő és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

egybeolvadt, nélküle talán forradalom se kezdődött 

volna 1848. március 15-én. Az ő szellemisége, 

bátorsága, fiatalos ereje, rendkívüli tehetsége 

példaként állhat a mai fiatalok előtt. Ezért ünnepeljük 

őt minden évben a szabadságharc évfordulóján. 

Ezen a napon délután 14 órakor kezdődött a 

versenysorozat ünnepélyes megnyitója, ahol az iskola 

énekkara nagyon szép előadással köszöntötte a 

megjelenteket. Majd igazgatónő köszöntő szavai után 

Szabóné Pacsai Ilona tanárnő ismertette a meghirdetett 

rajzpályázat eredményeit és adta át a díjakat a 

helyezetteknek. Nagyon sok szép pályamű érkezett, 

nem csak iskolánkból, külsős pályaművekkel is 

neveztek. A beérkezett művekből két kiállítást is 

rendeztünk, amelyeket egész héten meg lehetett 

tekinteni. 

Ezután kezdetét vette a zenei verseny, amely iránt 

minden évben nagy az érdeklődés, többen zongora, 

furulya játékkal mérették meg magukat, volt olyan is, 

aki énekelt, és a tápszentmiklósi Vadgesztenye 

citeraegyüttes is beszállt a megmérettetésbe. 
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Igazi csodás élmény volt zenei minősítő rendezvényünk, 

a zene bejárta az egész épületet, a gyerekek játéka 

elvarázsolt mindenkit. A zenetanárok és a diákok 

együtt zenélése meghatározta a délután hangulatát. 

Érdekes és magával ragadó zenei élményt jelentett a 

tápszentmiklósi Vadgesztenye citeraegyüttes előadása 

is.  

Párhuzamosan zajlott az alsó tagozatosok szavaló 

versenye, ami minden évben kiemelkedő jelentőséggel 

bír, hiszen ez a korosztály tiszta gyermeki szívvel, 

naivitással közvetíti a költők gondolatait, a legtöbben a 

személyiségük teljes megmutatásával adták elő 

megtanult műveiket. 

Még a különdíjak is elkeltek a két csoport helyezettjei 

mellett, ez a tény is azt mutatja, milyen sok szavaló 

mutatta meg a tehetségét. 

Másnap, március 10-én 14 órakor az alsó tagozatos (3. 

és 4. évfolyamos) anyanyelvi csapatversenyünkkel és a 

Vándorkupa focimérkőzésekkel folytatódott a 

rendezvénysorozat. 

Hét 4 fős vegyes csapat (écsi-ravazdi, 3.-os és 4.-es 

tanulók) vetette össze tudását, logikáját, tapasztalatait 

az igazán érdekes és csavaros feladatok megoldása 

során. Nem volt szabad kapkodni, a gondolkodás nem 

jelentett hátrányt.  

Itt is valódi küzdelmeket, egymás közötti vitákat 

tapasztaltunk. A közel 2 óra nagyon jó hangulatban telt, 

úgy versenyeztek a gyerekek, hogy közben nagyon jól 

érezték magukat ők is. 

Ugyanebben az időben zajlottak a Vándorkupa 

mérkőzései, óriási volt a küzdelem. A felnőttek legalább 

akkora szenvedéllyel rúgták a labdát a pályán, mint a 

diákok. Hiába, ez a játék minden korosztály játéka. Jó 

hangulatú, igazi férfias küzdelmeket láttunk, a 

szurkolók is kitettek magukért, a hazai csapat kellő 

biztatást kapott. Sajnos a vándorkupa megint 

„elvándorolt” tőlünk, de reméljük jövőre 

visszaszerezzük! Végül is, a játék a lényeg! 

Sajnos ezzel a nappal idén le is zárult 

versenysorozatunk. Bár ezt még akkor nem tudtuk, a 

szerdai játékos sorversenyre is óriási elszántsággal 

készült a mi 16 fős (minden évfolyamból 2 tanuló) 

csapatunk és a külsős nevező csapatok is.  

Március 11-én, szerdán délelőtt jött a hír, hogy a 

délutáni játékunkat már nem tarthatjuk meg, mint 

ahogy a március 13-i ünnepség is elmaradt. Arra is 

készültek ötödikeseink szép műsorral, amit most nem 

mutathattak meg.  

A lényeg, hogy valamilyen módon minden tanuló és 

pedagógus, technikai dolgozó méltón ünnepelte 

iskolánk névadóját, Petőfi Sándort és az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc mártírjait. 

„ A világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan 

bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit 

teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye.” 

(Petőfi Sándor) 

Lőrincz Ferencné tanítónő 

 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Az Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola tanulói és dolgozói nevében 

megköszönöm az Écsi Vasangyaloknak a 

pénzadományt, az Écsicentrum Egyesületnek a 

fertőtlenítőszereket, amelyekkel iskolánkat 

támogatták. 

Kocsisné Németh Ilona, igazgatónő 
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Écsi Napraforgó Óvoda 
és Bölcsőde 

 

KEDVES SZÜLŐK, KEDVES ÉCSI LAKOSOK! 

Intézményünkben zavartalanul kezdődött a nevelési év 

második féléve, sikeresen megtartottuk az év elejére 

tervezett programjainkat. 

Február 4-én vezetői tanfelügyeleti ellennőzés történt 

intézményünkben, mely jó eredménnyel zárult. 

Február 10-én Farsangoltunk, sikerült a telet 

elkergetnünk, szép napsütéses tavaszt táncoltunk elő. 

 

 

Óvoda – iskola átmenet megsegítésére kidolgozott 

programunk is kezdetét vette az iskolába készülő 

gyermekek szüleinek megtartott szülői értekezlettel, 

majd ezt követően a Gergely járás népszokását 

felelevenítve a kisiskolások átkísérték a leendő 

elsősöket az iskolába. 

 

Szülői Munkaközösségünk a Sulizsák program 

keretében használt ruhagyűjtést, Alapítványunk 

elektronikai hulladékgyűjtés szervezett. 

Intézményünk szervezésében nagyon jó hangulatú 

Nőnapi bált tartottunk. 

Az ezen megmozdulások által összegyűlt pénzt 

intézményünk udvarának fejlesztéséhez, 

árnyékolásához ajánljuk fel, melynek munkálatai, 

öntözőrendszer kiépítése, gumilapok lehelyezése, 

füvesítése fenntartónknak köszönhetően meg is 

kezdődtek nagy örömünkre! 

Ezúton is szeretnénk ismételten köszönetet mondani 

minden kedves támogatónknak, akik bármilyen módon 

hozzájárultak intézményünk fejlődéséhez. 

Külön szeretnénk köszönetünket kifejezni az előző 

önkormányzati ciklus képviselőinek, leköszönő 

polgármester úrnak, hogy támogatták az intézmény 

sószobájának megvalósulását! 

A márciusig tartó jókedvet sajnos intézményünkben is 

kezdte beárnyékolni a világban egyre nagyobb 

méreteket öltő veszélyhelyzet. Fenntartónkkal közösen 

igyekeztünk a Koronavírus- járvány Elleni 

Védekezésért Felelős Operatív Törzs ajánlását követve 

különböző intézkedések meghozatalával biztonságos 

működésünket fenntartani. Ehhez külső támogatást is 

kapott intézményünk, például fertőtlenítő szerek és 

papírtörlő formájában. 

Mindennek ellenére sajnos az országban kialakult 

rendkívüli helyzetre való tekintettel, prevenciós célból 

intézményünk teljes-körű bezárását rendelte el 

fenntartónk. Bízunk benne, hogy ezzel az intézkedéssel 

tudjuk leginkább megelőzni a helyzet súlyosbodását és 

minél előbb újra nyitott kapuval fogadni 

kisgyermekeinket. Mindenkinek jó egészséget, kitartást 

kívánunk az elkövetkezendő időszakhoz. 

Pletli-Kocsis Gabriella 

intézményvezető 
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Nagyhéti és 
húsvéti miserend 
 

 

 

Virágvasárnap: Szentmise és barkaszentelés  

9:30-kor a templomban  

A szertartás elején barkát szentelünk, ezzel 

emlékezünk Jézus ünnepélyes bevonulására 

Jeruzsálembe.A szentmisében felolvassuk a passiót, 

vagyis Jézus szenvedésének történetét. 

 

Nagycsütörtök: Az utolsó vacsora miséje este 17:30-

kor a templomban 

 

A mise elején megszólalnak a harangok, majd 

elnémulnak a feltámadásig. A népnyelv szerint 

elmentek Rómába és kereplők helyettesítik az 

oltárcsengőket is. 

Az ünnep tartalma: Jézus papságot alapít, hatalmat 

és küldetést ad hozzá. A mise végén oltárfosztás, ami 

Jézus szenvedését, vérrel verejtékezését és elfogatását 

jelenti a Getszemáni kertben. 

 

Nagypéntek: Igeliturgia este 16:30-kor a templomban 

 

Ezen a napon mise nincs az egész Egyházban. Jézus 

szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk.  
 

 
 

 

Nagyszombat: Az Egyház Jézus sírjánál időzik és imádkozik. 

Kérem, a kedves híveket jöjjenek szentsírt látogatni és 

imádkozni! Idei évben Nyúlon lesz feltámadási mise és 

körmenet este 7 órakor. Ez a szentmise érvényes húsvét 

vasárnapra is.  

 

Húsvét vasárnap, Jézus feltámadásának főünnepe: 

Szentmise lesz a templomban de. ½ 10-kor.  

 

A szentmise után ételszentelés lesz a templomban. 

 

Húsvéthétfő: Szentmise 11-kor a templomban 

 
Felhívjuk Kedves Híveink figyelmét, hogy a jelenlegi 

Koronavírus járvány miatti vészhelyzet miatt változások 

lehetnek. Ebben az esetben a szentmiséken hirdetni fogjuk a 

változásokat, ugyanakkor a templomi hirdetőtáblán és a 

község honlapján is jelezni fogjuk.  

 

 

 
 

 

 

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK 
 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a kedves híveket 

Egyházközségünknél történt 2019-as beruházásokról és 

az idei terveinkről. 

 

Tavaly sikeresen lezárult templomunk 

tetőhéjazatának cseréje. A beruházás teljes összege 

23.855.498 forint, amiből pályázaton 11.228.305 forintot 

nyertünk.   

 

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 elutasításra került 

pályázatunk.  

 

A téli fűtési időszakra sikerült megvalósítanunk a 

padfűtés cseréjét egy korszerűbb és 

energiatakarékosabb félvezetős fóliafűtésre. A cserével 

töredékére esett vissza az üzemeltetési költség a 

hőérzet jelentős javulása mellett. A beruházás összege 

1.591.310 forint, amit egyházközségünk saját forrásból 

és az Önök támogatásával tudott megvalósítani.  

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 

Mindenkinek, aki támogatásával hozzájárult 

beruházásaink sikeréhez! 
 

Képviselő-testület döntése alapján idei évben 

szeretnénk az Önkormányzattal közösen elkezdeni a 

hegyi temető kerítésének cseréjét. Amennyibe lesz 

rá pályázati lehetőség, akkor idén is elsősorban 
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pályázat útján próbáljuk megteremteni hozzá a 

szükséges forrást. Azonban, ha nem nyílik lehetőség 

pályázatra, akkor az Önkormányzattal közösen és az 

Önök segítségére is számítva, kisebb lépcsőkben 

mindenképpen szándékozunk elkezdeni a beruházást. A 

kerítés cseréjével párhuzamosan szeretnénk a temetői 

hulladék elhelyezését és a parkolási problémát is 

megoldani. A kezdeményezést eddig is már többen 

támogatták, és továbbra is hálásan köszönjük az 

adományokat, ami segítséget jelent a beruházás 

elindításához. 

 

Adományaikat a következő módon tudják eljuttatni 

hozzánk: 

• Banki átutalással: 

Jogosult neve: Római Katolikus Egyház 

Számlaszám: 59300223-10220395 

• Készpénzes befizetés a Takarékszövetkezetben 

Egyházközségünk bankszámlájára. 

 

Banki utalásnál és Takarékszövetkezetben történő 

készpénzes befizetéskor a közlemény rovatba kérjük, 

tüntessék fel, hogy a temető felújításra fizetik be a 

pénzt! 

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni Híveinknek azt a sok 

segítséget, amivel elősegítik templomunk felújítását és 

Egyházközségünk működését. 

 

A közelgő egyházi ünnepünk alkalmából 

kívánunk mindenkinek Áldott és kegyelmekben 

gazdag húsvéti ünnepeket! 

 

 

 
 

 

 

 

EGYHÁZKÖZSÉGI 

HOZZÁJÁRULÁS 
 

Tavaly lehetőség volt csekken is befizetni az 

egyházközségi hozzájárulást, amivel nagyon sokan 

éltek. Egyházközségünk képviselőtestülete szeretné 

elérni, hogy a csekkes befizetés legyen az elsődleges 

befizetési forma, ami jelentősen megkönnyíti a 

munkánkat.  Ezúton is szeretnénk megköszönni ez 

irányú együttműködésüket! 

 

Az egyházközségi hozzájárulás összege 2020-ban a 

Győri Egyházmegye rendelete szerint egységesen a 

következőképpen változott: 

• Keresőknek 5000 Ft/fő/év 

• Nyugdíjasoknak és kismamáknak 3000 

Ft/fő/év. 

 

Tisztelettel kérjük plébániánk híveit, hogy az alább 

felsorolt módokon szíveskedjenek befizetni 

egyházközségi hozzájárulásukat: 

 

Csekkes befizetés: Az Önkormányzat segítségével 

mindenkihez kihordásra fog kerülni a tájékoztató levél 

és csekk, amivel a hozzájárulást a 

Takarékszövetkezetben lehet befizetni. Fontos a 

csekk jobb felső sarkában található közlemény rovatba 

feltüntetni, hogy „egyházközségi hozzájárulás” és a 

befizető nevének és címét. A csekk feladóvevénye fogja 

igazolni a befizető számára az összeg befizetését. 

Lehetőség van több részletben történő befizetésre, 

amihez a Takarékszövetkezetnél kérhető további csekk. 

 

Banki átutalással: Plébániánk bankszámlaszámára 

banki átutalással is be lehet fizetni a hozzájárulást. 

Ebben az esetben az átutalás közlemény rovatába be 

kell írni a befizető lakcímét, a tényt, hogy egyházközségi 

hozzájárulás, az évet, amelyre fizet. 

 

Kedvezményezett: Római Katolikus 

Egyházközség, Écs 

Számlaszám:  59300223-10220395 

Közlemény:  Egyházközségi hozzájárulás, 2020 

 A befizető neve és címe 

 

Kérjük, hogy az átutalásokat, a Takarékszövetkezetnél 

történő befizetéseket legkésőbb október 30-ig 

szíveskedjenek teljesíteni!  

 

 Bausz András Kovács Péter 

 plébános PTT alelnök 
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I. CIVIL FÓRUM 
Polgármesterként fontosnak tartom a helyi civil 

szervezetek és egyesületek támogatását, a velük való 

megfelelő kapcsolat kialakítását! 

Ennek tükrében a 2020.02.26-án megtartottuk az I. 

Civil Fórumot, melyen Écs civil szervezeteinek, 

egyesületeinek vezetői vettek részt. Egyeztettük Écs 

rendezvénynaptárát, hasznos információkat osztottunk 

meg egymással, melynek során mindvégig az 

együttműködésre törekvés volt a jellemző. A megismert 

tervek alapján bizton állíthatom, hogy ebben az évben a 

civil szervezeteknek köszönhetően sok színes és 

tartalmas program vár településünk lakóira.  

Dr. Szabó Norbert, polgármester 

 

NYUGDÍJAS KLUB 
Écs Községi Önkormányzat szépkorú lakosainak 

kulturális és közösségi életének felpezsdítésére, 

újjászerveztük a már korábban is létező Nyugdíjas 

Klubbot, melynek vezetője Keresztényné Balogh Éva 

az Önkormányzat nyugdíjas dolgozója lett. A klub 

működésében további segítséget nyújt Sáriné Kerekes 

Veronika önkormányzati dolgozó és Kocsisné 

Németh Ilona igazgatónő is. 

 

 

2020. február 22-én szép számú részvétellel 

megtartottuk első hivatalos rendezvényünket, a 

farsangi batyus bált, melyet a Black Diamond 

Jazzbalett Csoport táncosainak és kis növendékeinek 

fergeteges és színvonalas műsora nyitott meg. A 

rendezvényen többek között jelen volt a Gy-M-S Megyei 

Pannon Nyugdíjas Szövetség elnöke Vas Lászlóné, aki 

tájékoztatást adott az Egyesület munkájáról és 

következő időszak sokrétű programjairól. 

 

2020. március 1-én 67 fővel részt vettünk a Veszprémi 

Petőfi Színház Titanic című musiceljén. Az 

érzelmekben és gyönyörű dalokban gazdag történet 

megmutatta, milyen szélsőségekre képes az ember, 

amikor a legnagyobb vágyait próbálja elérni, vagy mikor 

vészhelyzetbe kerül. Hiába telt el több mint 100 év a 

hajó útja óta, mégis felfedezhetők furcsa párhuzamok a 

mai világgal is. 

 

A jövőben is színvonalas és tartalmas rendezvényekkel, 

előadásokkal várjuk majd Écs község nyugdíjas 

lakosait.  

 

TERVEZETT PROGRAMJAINK 

2020. május 8. (péntek) 17:00 óra (helyszín: 

Művelődési Ház), anyák napi zenés műsor. Fellépnek 

az Écsi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola diákjai, valamint Hornyák-Bertalan 

Fanni musicel énekes.  

Június elejére egynapos kirándulás tervezünk, 

melynek részleteiről később adunk tájékoztatás.  

2020. augusztus 29. (szombat) – Bécs - Szent István 

Dóm (ünnepi szentmise). A Bécsi Magyar Katolikus 

Egyházközség 2020. augusztus 29-én szombaton tartja 

a Szent István tiszteletére rendezett ünnepséget a bécsi 

Szent István Dómban, Németh László Negybecskereki 

Püspök Úrral. 

Orgonán kísér Lévay Tibor főkántor. A bécsi Káptalan 

Szent István király ereklyét ünnepi körmenetben a 

máriapócsi oltárhoz viszik, ahol hódolatra lesz 

kihelyezve.  
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Már hagyománya 

van annak, hogy 

minden év 

augusztusában az 

államalapító magyar 

király emlékére 

magyar nyelvű 

istentiszteletet 

tartanak az Ausztriában élő magyarok, valamint 

magyarországi és határon túli zarándokok, 

hagyományőrző csoportok részvételével. A mise után a 

hagyományőrző néptánc- és énekcsoportok fellépése 

lesz megtekinthető. 

Megfelelő létszám esetén (min. 40 fő - max. 50 fő) külön 

buszt indítunk az ünnepségre. 

Részvételi szándékát kérjük a Hivatalban (Écs, Fő u. 

94.) Sáriné Kerekes Veronikánál jelezni szíveskedjenek 

a 473-168/2 telefonszámon. FONTOS! A buszos 

férőhelyek számát a jelentkezés sorrendjében töltjük 

fel! 

A második félévben terveink között szerepel Dr. 

Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutatónak egy 

vidám műsora, továbbá egy gyógyfürdő felkeresése 

is. 

A programokról, rendezvényeinkről a klubtársakat 

külön levélben is tájékoztatni fogjuk. 

Minden écsi nyugdíjast biztatunk a Klub életében való 

aktív részvételre! 

Sáriné Kerekes Veronika 

 

 

FALUNAPI ELŐZETES 

Az idei esztendőben 2020. szeptember 26-án tartjuk 

hagyományos Szüreti Falunapunkat. 

Ezen a napon vendégeink lesznek a felvidéki 

testvértelepülésünk, Nagyabony község meghívott 

vendégei is. 

Reméljük, hogy minden kedves lakosunk részt vesz 

majd a falunapon és annak programjain! 

 

 

 

ÉCS KSE 
2020.01.22.-én az ÉCS KSE közgyűlése 

új elnökséget választott és új 

alapszabály elfogadására került sor. 

Ezúton is szeretnék gratulálni az 

újonnan megválasztott elnöknek 

Németh Attilának és a két új elnökségi tagnak Czigler 

Tamásnak és Nagy Zoltánnak. Mindhármuknak jó 

munkát és eredményekben gazdag sportsikereket 

kívánok! Écs lakosságának pedig egy olyan egyesületet, 

mely több sportágban is lehetőséget teremt minden 

korosztály számára az önfeledt sportolásra, az 

egészséges életmód folytatására. Hajrá ÉCS!  

Dr. Szabó Norbert, polgármester 

 

Egymás Terhét 
Hordozzátok Alapítvány 

Écsi Szeretetszolgálat 
 

 

 

Településünk lakója Borkáné Kőműves Gizella a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Háza által kiírt 2019. év 

„MEGYE ÖNKÉNTESE DÍJ” jelöltje. 

A jelöltségért járó emlékplakettet 2020. február 26-án 

tartott díjátadó ünnepségen vehette át, melyen dr. Pető 

Péter, a megyei közgyűlés alelnöke és dr. Báthy 

Andrásné, a Máltai Szeretetszolgálat regionális 

ügyvezetője mondott köszöntő beszédet. 

 

Ezúton is gratulálok Borkáné Kőműves Gizellának és 

kívánok további sikeres önkéntes tevékenységet! 

Dr. Szabó Norbert, polgármester
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FÉSZEK EGYESÜLET 
Ahogy a 2019. évi beszámolónkban 

ígértünk, az idei évben sem leszünk 

tétlenek. Hagyományteremtő 

szándékú és új rendezvényeinkkel 

várjuk településünk régi és új lakóit a 

2020-as évben is. 

A régi esztendőt sportosan zártuk, hiszen 

megrendeztük az I. Szilveszteri Kering/É/c/s 

programunkat, ahol egy jó hangulatú közösségi futáson 

vehettek részt a mozogni vágyók. 

 

Az új évünk is lendületesen indult, csodaszép 

napsütésben a kilométereket és dombokat legyőzve, a 

sárdagasztást túlélve teljesítettünk a téli túránkat 

Tényőre. Közel 120 fő részvételével egy jó hangulatú 

kirándulást tettünk februárban. 

 

 

A tavaszi programjaink sajnos a jelenlegi járványügyi 

helyzetre való tekintettel későbbi időpontra toldónak át, 

de bízunk benne, hogy június 13-án a Közösségépítő 

Sportjuniálison már annál több résztvevőt, érdeklődőt 

tudunk majd fogadni az egész napos 

sportprogramunkon. 

A már hagyományosnak számító nyári 

gyermektáborunk is szervezés alatt áll, melyet 

augusztus 10-14 között tartunk majd Écsen a 

Művelődési Házban, melyre továbbra is várjuk a 

jelentkezéseket! 

Mindezek mellett túrákkal, filmklubokkal, közösségi 

futásokkal és kézműves foglalkozásokkal is készülünk 

az érdeklődőknek erre az évre. 

Minden további részlet és információ megtalálható: 

www.facebook.com/feszekegyesulet/ 

Sándor-Göndör Tímea, elnök 

 

CIFRA MŰHELY EGYESÜLET 

 

 

„ÉCS” Polgárőr Egyesület 

Az „ÉCS” Polgárőr Egyesület folyamatosan növekvő 

létszámmal és óriási energiával próbálja a falu 

biztonságát megőrizni. Legutóbbi írásunk óta 

folyamatosan tevékenykedünk.  

2019. december 20-án forgalom lassítással hívtuk fel a 

figyelmet a biztonságos közlekedésre, és a jól 

láthatóságra. A program alatt polgárőr társaimmal a 

falu több pontján csapatokat alkotva osztottunk 

szórólapokat és szaloncukrot a lakosság körében. 

Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Az akciót 

minden évben megfogjuk rendezni. A Megyei 

Szövetséghez részletes beszámolót küldtem melyet ők is 

nagyon pozitívan értékeltek. 2019. december 21-én 

Ravazdra voltunk hivatalosak. A templomban betlehem 

szentelésen és szentmisén vettünk részt. 2019. 

december 22-én Karácsonyi Közös Ünnepváráson 

vettünk részt az Écsi Iskolában. 2019. december 31-én 

biztosítottuk az első szilveszteri futást. 
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Januárban több polgárőr számolt be tudásáról. Sikeres 

alapvizsga után letették a Polgárőr Esküt, és ezt 

követően átvették a jól megérdemelt Polgárőr 

Igazolványt. Ezúton is gratulálunk nekik. Januárban és 

februárban összeállítottuk a programjainkat. Ebből 

egyenlőre a március 7-én megrendezett vasgyűjtést 

tudtuk megvalósítani. 

2020. februárjában sajnos több betörés történt. 

Egyesületünk erőn felül próbálta elfogni a 

tettest/tetteseket. Civilben és egyenruhában is szinte 

24-órában felváltva kint vagyunk a közterületen azóta 

is. Itt szeretném megköszönni minden kedves écsi 

lakosnak, aki segítette munkánkat. Nagyon köszönöm a 

sok biztatást és információt. A település biztonságának 

érdekében továbbra is szükség van a teljes lakossági 

összefogásra. 

Arra kérnénk mindenkit, hogy továbbra is segítsék 

munkánkat. Tevékenységünket társadalmi munkában 

végezzük. 

Munkánk és szervező tevékenységünk 

folyamatosságához szeretnénk kérni a lakosság erkölcsi 

és anyagi támogatását, elsősorban a jövedelem adó egy 

százalékának felajánlásával. 

ADÓ SZÁMUNK:18973042-1-08. 

Támogatásukat köszönjük! 

Sajnálattal közlöm Écs Hangja olvasóival, hogy 

egyesületünk a Koronavírus megjelenése miatt az 

összes programját határozatlan ideig felfüggesztette. Az 

Országos Polgárőr Szövetség kérésének eleget téve 

látjuk el a szolgálatot. Példamutató magatartással 

igyekszünk minden szabályt betartani. Folyamatosan 

figyeljük az operatív törzs felhívásait.  

És most hozzátok szólnánk drága szüleink 

nagyszüleink! Tegyetek/tegyenek önök is így. Tartsák 

be a szabályokat és ne menjenek utcára, közösségbe, 

boltba, gyógyszertárba. Mindezek ellátásában segít 

önöknek egyesületünk. Már volt, akivel találkoztam és 

örömmel segítettem. Voltak, akik csak érdeklődtek. 

Kérünk minden szépkorút és krónikus beteget, hogy 

maradjanak otthon. Amíg gyerekek voltunk ti 

gondoztatok, ápoltatok minket, engedjétek meg, hogy 

most megháláljuk nektek a sok törődést. 

Várjuk hívásotokat továbbra is 06/20-22-00017-es és a 

06/70-22-44746-os telefonszámokon. 

Kérem önöket, hogy megértően és támogatva a 

Kormány és az Önkormányzat intézkedéseit, 

járuljanak hozzá az emberiséget veszélyeztető 

járvány terjedésének a megelőzéséhez! 

 

Sáriné Kocsis Marianna 

Écs Polgárőr Egyesület 

elnök 

 

 

Werstroh Mónika  

masszázsterapeuta, pilates edző  

Werstroh Mónika vagyok, újdonsült écsi lakos. Eddig az 

egészségügyben tevékenykedtem, az alapellátásban, 

háziorvosi asszisztensként és gyógymasszőrként, 

melyet 20 éve végzek rendíthetetlen lelkesedéssel, 

hiszen így segíteni az embereken nagyon hálás feladat. 

Az écsi orvosi rendelőben 30 és 60 perces 

gyógymasszázs kezeléseket végzek, előre egyeztetett 

időpontban várom a pácienseket. Igény szerint házhoz 

is megyek masszírozni, aki akadályoztatva van, hogy 

eljöjjön a rendelőbe.  

Szerdánként pilates edzéseket tartok a Művelési 

Házban 18 órától, remélem egyre nagyobb 

érdeklődéssel. A jelenlegi járványügyi helyzetre való 

tekintettel az edzések szünetelnek! 

Jómagam triatlon versenyzőként és hosszútávfutóként, 

hamarosan pedig végzős edzőként is szeretnék 

színvonalas sporteseményeket biztosítani az 

érdeklődőknek. Szeretném, ha munkámmal Écsen és 

környékén masszázsterapeutaként, sportolóként és 

edzőként is egyaránt jelentős részt tudnék vállalni az 

általános egészségromlás egyre fenyegetőbb méreteinek 

megakadályozásában, nagy hangsúlyt fektetve a 

prevenció jelentőségére. 

Werstroh Mónika 

70/3764 889

 

 

Kiadja és szerkeszti:  

Écs Községi Önkormányzat 

Megjelenik: negyedévente 700 példányban

 


