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Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Écsiek!

Szeretettel köszöntöm az Écs Hangja legújabb számának olvasóit. 
Az elmúlt időszakban sem tétlenkedtünk, az elért eredményekről 
és a mögöttünk lévő pár hónap történéseiről a lapok hasábjain
olvashat. Sajnos továbbra is a mindennapi életünk legfőbb 
irányítója a tavasz óta velünk lévő vírushelyzet, azonban öröm-
mel tapasztaltam, hogy az écsiek fegyelmezetten, a szabályokat 
betartva élik beszabályozott mindennapjaikat. 

Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzunk egymásra,
 vigyázzunk a veszélyeztett korosztályra. Az újság olvasásához jó 
szórakozást és kellemes időtöltést kívánok.

Az ünnepek közeledtével engedjék meg, hogy mindannyiunknak 
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és örömökben gazdag Boldog 
Új Évet kívánjak. 

Tisztelettel: 
dr. Szabó Norbert
polgármester

Meghitt, kellemes Karácsonyi Ünnepeket

És

Boldog Új Évet Kívánunk

Écs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének 

nevében!

Écs
Hangja
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Önkormányzati hírek
Az ipari parki beruházás a végéhez közeledik. A közműfekte-
tések befejeződtek, az út nyomvonala kirajzolódott, felkerült a 
kopóréteg. A közvilágítás kiépítése és tereprendezés van még 
hátra. A munkálatok a megfelelő ütemben haladnak, november 
végén sor kerül a műszaki átadásra és reményeim szerint hamaro-
san megszerezzük a használatba vételi engedélyt is. A nagy feladat
azonban csak most következik: megtölteni vállalkozásokkal az ip-
ari parkot. Érdeklődők már vannak, azonban konkrét beköltözőről 
még nem tudok beszámolni. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy 
Écs fejlődését előmozdító cégek települjenek ipari parkunkba.

Az új bölcsőde kialakítása kapcsán a végleges kiviteli tervek 
elkészültek. Jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban, 
mely során a kivitelező cég kerül kiválasztásra az év végéig.

“Térfi gyelő Kamerarendszer telepítése Écs Községben” elneve-
zésű project folyamatban van, jelenleg a kiviteli tervek E-on által 
történő engedélyeztetése van folyamatban. Amint az E-ontól 
engedélyt kapunk a kamerák felszerelésére, megindulnak a kivitele-
zési munkálatok, melyek kb. egy hónapot vesznek igénybe. 

Óvoda udvar....
Az Önkormányzat saját erőből - az Écsi Napraforgó Óvoda és 
Bölcsődét Támogató Alapítvány anyagi hozzájárulásával – meg-
valósította az óvoda és bölcsőde hátsó udvarának a felújítását. A 
füvesítés és fásítás mellett kiépítésre került az öntözőrendszer és 
gumilapok telepítésével még biztonságosabbá váltak a korábban 
telepített játszóeszközök. Az udvart gyermekeink végre ismételten 
birtokba vehették. Az országfásítási programnak köszönhetően 
október elején az óvoda területén további fák ültetésére is sor 
került. 

Magyar Falu Program, „Orvosi eszköz” pályázatán elnyert 
támogatásból Önkormányzatunk orvostechnikai és informatikai 
eszközök (vérnyomásmérő, vércukormérő, diagnosztikai műszerek,
csecsemőmérleg, szűrőaudiométer, laptop, stb.) beszerzését és 
azok átadását valósította meg az elmúlt hónapokban.

Október 2-án csodaszép időben és nagyon jó hangulatban ültettük 
el az Országfásítás Program keretében igényelt 30 db facsemetét 
(diszkörte, kőris). A megigényelt fák a hegyi játszóteret, az óvoda 
udvarát, az iskola előtti teret, a Hősök Parkját díszítik.

A közösségi eseményünket megtisztelte jelenlétével térségünk 
országgyűlési képviselője Kara Ákos, aki a facsemeték ültetéséből 
is kivette részét. Hálás köszönet mindenkinek, aki részt vett a fák 
elültetésében. Jó érzés, hogy nem voltunk kevesen. Külön köszönet 
az óvoda dolgozóinak, akik az ültetés mellett fi nom teával és
pogácsával vendégelték meg a résztvevőket. 
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Tisztelt Écsi Lakosok!
A borzalmas koronavírus járvány embert próbáló időszakot hozott 
minden ember, minden család számára ebben az esztendőben.  
A település fejlesztéseit azonban ennek ellenére folytattuk és 
folytatni is fogjuk. Jó munkakapcsolatot alakítottunk ki dr. Szabó 
Norbert polgármester úrral, mint ahogy korábban Mondovics László
polgármester úrral.

A térségünkben számos fejlesztés valósult meg és jelenleg is több 
zajlik Écsen. Kormányzati döntést követően 2018 őszére bővülhe-
tett az óvoda és hamarosan bölcsőde is épülhet a településen. A 
Győr, Nyúl, Écs és Pannonhalma közötti kerékpárút megvalósítása
is folyamatosan zajlik. Jelentős és fontos beruházás ez, amely az 
écsieknek is új lehetőséget ad nem csak Pannonhalma és Győr 
irányába, hanem távolabbi célpontok felé is. Győrben ez az új 
bicikliút csatlakozik a meglévő kerékpárutakhoz, így a nagyobb 
távolságot vállaló kerékpárosok biztonságos úton mehetnek 
a Szigetköz irányába, akár Mosonmagyaróvárig vagy éppen 
Gönyűig. Reményeim szerint a kerékpárosok 2023 tavaszán már 
épített kerékpárúton Komáromig is eljuthatnak. A térség ország-
gyűlési képviselőjeként kezdeményeztem korábban a Győr és 
Pannonhalma közötti kerékpárút megépítését, amely 17,7 km 
hosszúságú lesz. Szeretném megköszönni az écsiek és a térségben
élők türelmét, hiszen hosszú ideig tartó és összetett beruházásról 
van szó és jut még munka 2021 első félévére is.

Országgyűlési képviselőként mindig arra törekszem, hogy segítsek 
megoldani különböző lakossági megkereséseket, problémákat. 
Ezért ismét arra biztatom Önöket, hogy amennyiben újabb észre-
vételük vagy megoldásra váró problémájuk van, kérem, jelezzék a 
kara.akos@fi desz.hu címen. 

Szeretném Önöket tájékoztatni még arról is, hogy jól halad Pannon-
halmán a térségünk óvodásai, iskolásai és – a szabadon maradó napi 
időkeretben – az itt élők számára készülő tanuszoda építése. Az a 
célunk, hogy jövő szeptemberben már megnyithassa kapuit ez a 
fontos létesítmény. Az is célunk, hogy időtálló, jó fejlesztések készül-
jenek.

Az Országfásítási Program keretében októberben fát ültettünk 
Écsen. Köszönöm szépen a meghívást! Jó volt együtt lenni az écsiek
fantasztikusan jó csapatával! Szabó Norbert polgármester hívó 
szavára nagyon sokan vettek részt a munkában, idősebbek, fi ata-
labbak és gyerekek egyaránt.

Új orvosi eszközöket adtunk át korábban a településen Szabó 
Norbert polgármester úrral közösen Dr. Balog Judit gyermekor-
vos és Borbély Erika védőnő számára. Nagyon szépen köszönjük a 
munkájukat és természetesen a térségünk valamennyi orvosának, 
védőnőjének és asszisztensének is. Térségünkben már 22 település 
kapott kormányzati program keretében orvosi eszközöket. Écs-
re többek között vérnyomásmérőt, vércukormérőt, diagnosztikai 
műszereket és az orvosi ellátást segítő számítógépet vettek. Az esz-
közök az orvos mellett a védőnő munkáját is segítik. Országgyűlési 
képviselőként kiemelten fontosnak tartom, hogy térségünk minden
településén az egészségügyi alapellátás jobb feltételek között 
működjön. Ezért számos településen újítottunk fel orvosi rendelőt és 
sok település szerezhetett már támogatást orvosi eszközök beszer-
zésére.

A Magyar Falu Programban elnyert támogatásnak köszönhetően 
az önkormányzat és az egyházközség közösen tovább folytathatja
a hegyi temető felújítását. Összesen közel 2,7 millió forint 
támogatást nyert el település, melyből egy korszerű, esztétikailag 
megfelelő, könnyen üríthető hulladéktároló kerül megépítésre a 
parkoló felőli bejáratnál. Emellett pedig 7,5 millió forintot kapott a 
település egy önkormányzati útfejlesztés megvalósítására.

Polgármester úr tolmácsolta számomra, hogy további fejlesztése-
ket is szeretnének az écsiek megvalósítani. Az út- és járdafelújí-
tások mellett továbbra is fő cél egy közösségi főtér létrehozása zöld 
területtel, rendezvénytérrel, játszótérrel. Szeretnék a szolgálati lakást 
felújítani, amely lakás az ismereteim szerint óvónő és háziorvos min-
dennapjait segíti. Fontos dolog ez, mint ahogy más területen lenne 
nagy segítség, ha a település támogatást kapna a közterületek gon-
dozását, karbantartását segítő gép megvásárlásához. Polgármester 
úrral és a kormányzattal közösen keressük a megoldást ezeknek a 
céloknak a megvalósulásáért.

Szintén kormányzati döntések után tavasszal kezdődhet egy 
jelentős, 80 millió forint összegű csapadékvíz-elvezetési program 
a faluban. Ez fontos fejlesztés, hiszen a Sokoró adottságai és a 
szélsőségesebbé váló időjárási körülmények miatt újabb és újabb 
ilyen jellegű fejlesztést kell megvalósítani a térségünkben. Lépés-
ről-lépésre, folyamatosan újabb és újabb fejlesztéseket valósítunk 
meg tehát Écsen, a térségünkben, az országunkban! 

Jó egészséget kívánok mindannyiuknak! A betegeknek mielőbbi 
gyógyulást, a karanténban lévőknek sok türelmet kívánok!

Országgyűlési képviselőként teljes erővel azért dolgozom, hogy 
tovább fejlődjön a térségünk és az országunk. Térségünkről híreket 
a https://www.facebook.com/karaakos.gyor facebook oldalamon 
is olvashat.

Nagyon köszönöm Önöknek, hogy országgyűlési képviselőként 
dolgozhatom Écs és a térségünk fejlesztéséért! Kérem, támogassák 
továbbra is a munkámat!

Tisztelettel és szeretettel üdvözli Önöket:
Kara Ákos
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1956’-os megemlékezés

„ÉCS” Polgárőr Egyesület

„1956. október 23-a örökké élni fog a szabad emberek és nemzetek 
emlékezetében. E nap a bátorság, az öntudat és a győzelem napja 
volt. A történelem kezdete óta nincs még egy nap, mely világos-
abban mutatja az ember csillapíthatatlan vágyát a szabadság iránt 
– bármily kicsi is a siker esélye, s bármily nagy is az áldozat, amit 
követel.” – John F. Kennedy (1960)

A október 22-én a járványügyi helyzet ellenére megpróbáltunk 
méltó módon tisztelegni az 1956-os forradalom és szabadságharc 
előtt, azokra emlékezve, akik – akár életük árán is – példát mutattak
hősiességből és emberségből Magyarországért. A rövid megem-
lékezést követően elhelyeztük a tisztelet koszorúit az Orbán László 
Művelődési Ház előtt található 56-os emléktáblánál. 

Kedves Écsiek!

A tavaszi veszélyhelyzet feloldása után sem lazított az „ÉCS” Pol-
gárőr egyesület. Szinte minden nap jelen voltunk Écs közterületén. 
Találkozhattak velünk gyalog, kerékpárral, autóval és lóháton is. 
Augusztus 15-én Nagyasszonyunk ligeténél útzárral biztosítottuk 
az egyházi körmenetet. Augusztus 20-án Államalapításunk ün-
nepén koszorút helyeztünk el Szent István szobránál. Este a búcsúi 
rendezvény biztosítása volt a feladat másnap reggelig. Szeptem-
ber 01-31-ig minden reggel a bölcsőde, óvoda, iskola környékén 
jelzőőri tevékenységet láttunk el.
Ez idő alatt több alkalommal is apró hasznos ajándékokat osztottuk 
a gyerekeknek. Szeptember 21-én meghívást kaptunk Esztergom-
ba ahol Győr-Moson-Sopron megyét képviselve, egyesületünk két 
kerékpárt vehetett át az OPSZ. elnökétől. Az átadás után közös 
ebédre voltunk hivatalosak. Szeptember 21-től október 28-ig min-
den este 19.00 órától másnap reggel 07.00 óráig az épülő Ipari 
Parkban fi gyelő szolgálatot láttunk el. Eközben a szokásos Kül-, és 
belterületi szolgálat is a megszokott módon zajlott. Lehetőség nyílt 
egyesületünk számára, hogy a lovas tagozat mellé szervezhetünk 
kutyás csapatot is. Az egyesület élt a lehetőséggel és négy pol-
gárőr az alapkiképzésnél tart.
Október 17-én Koroncóra voltunk hivatalosak szakmai találkozóra, 
ahol szakértő kutyakiképzők nézték meg hol tartanak a fejlődés-
ben a kutyusok és gazdáik. Rengeteg hasznos információval 
tértünk haza. Közben két újabb polgárőr tett sikeres lovas al-
apvizsgát, így már négy lovas polgárőr látja el a portyaszolgálatot 
községünkben. 
Az önkormányzat pályázatán elnyert összegből egyesületünk 
vásárolt egy kihangosítóval ellátott fényhidat melyet a Sko-
da típusú szolgálati autónkon láthatnak, továbbá mindkét autót 
felszereltük egy- egy darab autós kamerával. November 08-án 
kihelyeztük az COOP Boltnál lévő gyalogos átkelőhöz a zászlókat. 

Kérünk mindenkit használják bátran. 

A kialakult helyzet miatt az újszülötteknek tervezett faültetés no-
vember 28-i időpontja tervezetten tavaszra tolódik. Egyesületünk 
kéri önöket, hogy tartsuk be mindannyian az Operatív Törzs 
kérését. Vigyázzunk egymásra vigyázzunk magunkra.

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában,
nem csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség,

amint mondják, hiszen ezért van az ünnep,
mert nem lehet a csoda nélkül élni.”

(Márai Sándor)

Áldott, Boldog Karácsonyi Ünnepeket, 
és Egészségben, Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kíván

az „ÉCS” Polgárőr Egyesület.
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É.C.S.I.C.E.N.T.R.U.M

Amikor 2020 januárjában megalapítottuk az É.C.S.I.C.E.N.T.R.U.M. 
Egyesületet, két fő célt tűztünk ki magunk elé.

Az egyik, hogy vidámságot, szórakozást hozzunk településünk 
életébe. Szakítva az eddigi hagyományokkal, új, akár meglepő es-
eményekkel színesítsük falunk életét.
Gondoljunk csak bele, hogyan tud ma egy 18 év körüli fi atal, vagy 
egy 40 éves kikapcsolódni településünkön!? Fiataljaink hol élik 
közösségi életüket? Hol tudnak barátságokat kötni? Közel van ugyan 
a város, de az nem minden. Nem ismerjük egymást, miért nem….?
Ezekre a kérdésekre mi sem tudtunk nagyon mit mondani.

Második célunk, hogy minél több embernek tudjunk segítséget 
nyújtani. Hiszen azt látjuk, hogy mindig csak azzal keresnek meg 
minket, menjünk ide-oda, vegyünk részt ezen-azon.  Mi van akkor, 
ha ehhez nincsen kedvünk? Ki az, aki adni akar, és nem kér érte 
cserébe semmit?
Egyesületünk 11 tagja nap mint nap ezekkel a gondolatokkal 
foglalkozik. Óriási siker volt ez év februárjában megrendezett 
maskarás bálunk. Nagy örömmel néztük fi ataljainkat, hogyan 
szórakoznak. Korosztályok keveredtek, beszélgettek, mulattak, is-
meretségek, barátságok születtek.
Osztottunk fertőtlenítő szereket, maszkokat, paprika palántákat, 
létrehoztuk Écs kisállat térképét.

Ebben az évben mi is nehezítve voltunk a vírus helyzet miatt, 
így több, nagyszabású szórakoztató eseményünket sem sikerült 

megrendezni. Ezeket az eseményeket terveink szerint 2021-ben 
pótoljuk.

Közeleg az év vége. Kicsit álljunk meg, és nézzünk vissza az év 
történéseire. Találjunk szép emlékeket! Rázzuk meg magunkat és 
tekintsünk előre!

Szeretettel készüljünk legszebb ünnepünkre! A karácsonyi 
készülődés kapcsán, még egy játékra hívunk benneteket, melyről 
bővebb tájékoztatás olvasható egyesületünk Facebook oldalán: 
www.facebook.com/Écsicentrum-Egyesület

A nyereményeket 2020.12.23-án házhoz szállítjuk.
Ha van egy jó ötleted, esetleg segítségre szorulsz, keress minket 
bizalommal! 
ecsicentrumegyesulet@gmail.com 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!
Jó egészséget mindannyiunknak!

„Tudod, az én ajándékom nem kapható boltban.
Kicsi szívem szeretetét összecsomagoltam.
Karácsonyig őrizgetem szívem közepében,
ám addig is csöpögtetem, osztogatom szépen.”
Aranyosi Ervin

É.C.S.I.C.E.N.T.R.U.M. Egyesület

Háziorvosi ellátásban
történő változás
2020. október 01-től dr. Kovács Marianna látja el helyettesítéssel a 
háziorvosi teendőket. A helyettesítés átmeneti megoldás, továbbra 
is keressük azon alkalmas háziorvos jelöltet, aki a jövőben el tudja 
vállalni és működtetni tudja az Écs – Ravazd háziorvosi praxist. 

A váltás következtében a korábban megszokott rendelési időpontok 
módosultak. 

2020. október 01-től az új rendelési időpontok:

Elérhetőségek: ecsrendelo@gmail.com | +36 70/774 32 28

Szent Balázs Gyógyszertár Écsi Fiókgyógyszertár
2020. október 05-től a következő nyitvatartási időben működik:

Hétfő: 11:00 – 14:00 Écs
Kedd: 11:00 – 14:00 Ravazd
Szerda: 13:00 – 16:00 Écs

Csütörtök: 08:00 – 11:00 Écs
Péntek: 11:00 – 14:00 Ravazd

Hétfő: 11:00 – 14:00 
Kedd 08:00 – 10:00 
Szerda 13:00 – 16:00 

Csütörtök 08:00 – 11:00 
Péntek Zárva

A győri Vérellátó Állomás felkérésére a Vöröskereszt Szervezete 
2020. november 18-ra véradást szervezett Écsre, melyen 69 fő 
véradó regisztrált és adott vért. Ez a szép létszám Écs, Ravazd, 
Tarjánpuszta és Győrasszonyfa, Pannonhalma, Győr lakosaiból 
tevődött össze. 
Az Országos Vérellátó Szolgálat Győri Regionális Vérellátó 
Központja vizet, édességet és 500 Ft étkezési utalványt adott 
minden véradónak, a Vöröskereszt pedig édeséggel kedveskedett 
a jó szándékú embereknek. 
Önkéntes véradóinknak Écs Községi Önkormányzat levásárolható 
utalvánnyal köszönte meg az önzetlen részvételt. 

Véradás volt ismét Écsen
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FÉSZEK Egyesület 

Csapadékvíz elvezetése 

Vannak évek, melyek próbára tesznek minket. Van, hogy a sors 
megmérettetés elé állít, s nincs más választásunk, mint küzdeni. Ez 
az esztendő mindannyiunkat nagy feladatok és nagy lemondások 
elé állította, de túléltük. És csak ez számít. Jövőre is itt leszünk 
Önökkel, Veletek.
A Fiatalok És Szépkorúak Egymásért Közösségépítő Egyesület nagy 
tisztelettel és sok szeretettel köszöni mindazok munkáját és jelen-
létét, akik programjainak létrejöttében és lebonyolításában részt 
vettek, vagy azokhoz valamilyen módon hozzájárultak. 
Bár az idei évben számos programunk elmaradt vagy csak rész-
legesen valósult meg, nem csüggedünk. Az év elején megren-
dezett téli túránkon örömteli létszámmal gyűrtük magunk mögé a 
kilométereket, hogy a nyári túránkon ismerősökként köszönthessük 
egymást. Lélekmelengető kirándulás, jó hangulatú sütögetés és 
nagy kalandok, ilyen volt az a délután. 
Büszkék vagyunk rá, hogy idei nyári táborunkat nagy várakozás 
övezte és önkénteseink is szép számmal akadtak. De igazán az tesz 
minket boldoggá, amikor látjuk a helyi gyermekek mosolygását és 
rácsodálkozását a világra. Hálásak vagyunk azért, hogy adhatunk 
nekik és kaphatunk tőlük, fejlődhetünk velük és általuk.
Az adventi időszakra egyesületünk közösségi oldalán (www.face-
book.com/feszekegyesulet) online mesekalendáriumot hirdettünk, 

melynek keretében minden nap 17:30-kor egy- egy önkéntes által 
felolvasott mesét teszünk közzé. Így hangolódunk együtt az ünnepre.
Hogy mit ígérünk jövőre? Ami elmaradt, jövőre bepótoljuk, ráduplázunk 
és minden energiánkkal azon leszünk, hogy amint elmúlik a vihar, Önök-
kel, veletek éljük meg a közös-ség élményét és erejét.

Baráti üdvözlettel kívánnak Békés, Áldott Ünnepet és jó egészséget:
a FÉSZEK Egyesület tagjai
Vigyá(z)zunk egymásra!

Rákóczi Ferenc utca
A Fő utca – Dózsa utca közöti szakaszon az úttal párhuzamosan a 
meglévő földmedrű árok helyén mederelemekből burkolt árok épül. 
A tervezett burkolt árok csatlakozik a Fő úti vízelvezető árokhoz. 
Az ingatlanok megközelítése érdekében TB 30/50/40 méretű 
mederelemre TBF30 fedlap kerül kétoldali vb.támfal kialakítással. A 
kiépítés után tereprendezés, füvesítés a padka murvázása történik.
Fő u. (82.sz. út) nyugati oldal Kápolna árok Rákóczi u. között
A 82. sz. főúttal párhuzamosan a meglévő földmedrű árok helyén 
mederelemekből burkolt árok épül. A Ny-i oldalon tervezett burkolt 
árok csatlakozik Kápolna árokba a 82.sz főút hídszelvénye fölött. A 
K-i oldalon a Tó utcáig tervezett árok a hídszelvény alatt csatlakozik 
a befogadóba. Az ingatlanok megközelítése érdekében, valamint az 
orvosi rendelő, üzlet környezetében a TB 30/50/40 méretű meder-
elemre TBF30 fedlap kerül. A kapubejárók 6,0-es hosszúságban, 
kétoldali vb.támfal kerülnek kialakításra. A nyílt árok szakaszokon 
PRT 30/30/50 méretű mederelem kerül beépítésre. A befogadó, 
Kápolna árok előtt meglévő zárt csatorna hosszában a járda mellett 
átjárható folyóka kerül beépítésre, bekötéssel a zárt csatornába.
A vízelvezető rendszerbe közvetlenül bevezetésre kerülnek a ház-
tetőkről kivezetett ereszcsatornák zárt csatornával (NA100 KG csővel). 
A kiépítés után a tereprendezést, a terület füvesítését, a kapube-
járók burkolt felületű, valamint a meglévő buszmegálló szabvány 
szerinti helyreállítását kell elvégezni. A meglévő zárt szakaszok, 
illetve a burkolt árok (lapburkolat) felújításra kerül.

Fő u. (82.sz.út) vízelvezető árok létesítése Kápolna árok Hegykaná-
lis között
A 82. sz. főúttal párhuzamosan a kétoldali meglévő földmedrű (szik-
kasztó) árok helyén mederelemekből burkolt árok épül. A Ny-i oldalon 
tervezett burkolt árok csatlakozik Kápolna árokba a 82.sz főút 
hídszelvénye fölött. A K-i oldalon az árok a hídszelvény alatt csat-
lakozik a befogadóba. A kiépítés után a tereprendezést, a terület 
füvesítését, az átjárók burkolt felületű helyreállítása valósul meg.
Tó utca
A 82. sz. főúttal párhuzamosan az ÉNy-i oldalon a meglévő szikkasz-
tó árok helyén mederelemekből burkolt árok épül a 0+000-0+152 km 
szelvények között. Az ingatlanok megközelítése érdekében TB 
30/50/40 méretű mederelemre TBF30 fedlap kerül 6,0-es hosszúság-
ban, kétoldali vb. támfal kialakítással.
A 0+152-0+252 km szelvények között a meglévő buszmegálló
miatt az érintett szakaszon zárt csatorna kerül kialakításra csat-
lakozó folyókaelemmel és víznyelőkkel.
A vízelvezető rendszerbe közvetlenül bevezetésre kerülnek a ház-
tetőkről kivezetett ereszcsatornák zárt csatornával (NA100 KG 
csővel). A kiépítés után a tereprendezést, a terület füvesítését, a 
kapubejárók burkolt felületű, valamint a meglévő buszmegálló sz-
abvány szerinti helyreállítását kell elvégezni. A kiépítésre tervezett 
ÉNy-i oldal a Pándzsa utca csatlakozása előtt út alatti átvezetés-
sel átkötésre kerül a D-i oldalra. Az út D-i oldalán a meglévő füves 
szűrő/szikkasztó jellegű útárkon keresztül kerül a víz bevezetésre 
a Nagy-Pándzsa bal.parti 18+935 km szelvényében meglévő híd-
burkolatnál.
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Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

A kialakult járványhelyzet miatt intézményünk rendhagyó módon, 
nyári leállási szünet nélkül lépett át a 2020 – 2021. nevelési évbe. 
Egy teljes napos fertőtlenítő nagytakarítást követően, szeptem-
berben 85 óvodás és 8 bölcsődés kisgyermeket fogadtunk. Az új 
gyermekek befogadása sikeresen megvalósult, de az év során 
is folyamatosan érkeznek kisgyermekek óvodai és bölcsődei 
csoportjainkba.

A szülőkkel együttműködve, betartva az előírt szabályokat, az 
intézmény higiéniai és biztonsági protokollját,  ezidáig sikerült 
intézményünk zavartalan működését biztosítanunk. Sajnos a 
járványhelyzet jelenleg országos, sőt világ szinten sem mutat bíz-
tató képet, de mi törekszünk arra, hogy gyermekeink ebből minél 
kevesebbet érzékeljenek. Gyermekközeli módon beszélgetünk 
velük a kialakult helyzetről, igyekszünk elsajátíttatni azokat a 
higéniai szabályokat, amivel a járvány terjedését meggátolhatjuk.
Tervezett programjainkat, bár csak szűk körben, csoport szint-
en tudjuk megvalósítani, az együttes élményszerzés, élmények 
átélése által megtapasztalhatják a közösséghez tartozást, az ünnep
örömét, hangulatát.
Minden kisgyermek elkészítette saját Márton napi lámpását, amivel
csoportonként felvonultak a megszokott útvonalon. A séta utáni 
Márton napi lakoma része volt a libazsíros kenyér, teával és a 
szülők által felajánlott rágcsálni való is.
A Márton napot követi az Adventi készülődés időszaka, mely saj-
nos szintén csak a biztonsági előírásokat követve zárt körökben 
valósulhat meg. 

A szülői adventi készülődés sem a megszokott módon történhe-
tett, de a szülői összefogásnak köszönhetően mégis sikeresnek 
mondható. Ötletes módon, előre elkészített egységcsomagban, 
adventi dísz otthoni, közös elkészítéséhez biztosítottak anyagot. 
Ezen kívül előre elkészített adventi koszorúk, tálak közül is választ-
hattak a családok.
Ezúton is köszönjük a szülői szervezet, szülők támogatását! 
Jóleső érzés számunkra, hogy a jelen helyzetre való tekintet-
tel többen is összefogtak a nemes cél érdekében, hogy intéz-
ményünk gyermekeinek karácsonyi öröme megvalósulhasson. 
Külön köszönjük az Écsi Segítő Kéz Alapítvány és  Gémesi Adrienn 
vállalkozó támogatását, amellyel a csoportok Mikulás és karácsonyi 
ajándékához járultak hozzá. 
Advent első péntekjére, már hagyományos módon, intézményünk 
előtt felállításra kerül a Betlehem, az adventi koszorú és a karácsony-
fa. Karácsonyig minden hét pénteken, vers és ének kíséretében 
jelképesen meggyújtunk egy – egy gyertyát az adventi koszorún.  
Idei adventi projektünkben a szülők bevonása online módon valósul 
meg. Izgatottan várjuk a családok ötleteit, alkotásait, amivel 
projektünket színesíteni fogják. Ezekből az alkotásokból az intéz-
mény folyosóján, a csoportok előtt kiállítást rendezünk, sajnos 
csak zárt körben, de a kiállításról készült képeket, videókat online
meg fogjuk osztani az érdeklődőkkel. Hasonló módon, online 
tekinthetik meg a családok a csoportjukba járó kisgyermekek 
mindennapjairól, ünnepi készülődésükről készült összeállításokat, 
a gyermekek ünnepi műsorát. 
Bízunk benne, hogy az új év meghozza a várva várt változást 
és minden vissza állhat a régi, megszokott rendbe. A személy-
es találkozások, összejövetelek újra természetes részei lehetnek 
mindennapjainknak, programjaink megrendezésre kerülhetnek.
Az idei év végén egy számunkra fontos évforduló is elérkezett, 
hiszen a mi szeretett Magdi óvónénink (Schreiner Ernőné) 2016. 
januárban 40 év szolgálati év után intézményünkből ment nyug-
díjba.
Életpályája mintaértékű munkatársaink számára. Az Écsi Napra-
forgó  Óvoda és Bölcsőde iránti  elhivatottsága, elkötelezettsége 
egyedülálló. Pozitív, energikus  személyisége nyomot hagyott 
mindenkiben.
Az óvodai élet valamennyi területén példamutató, értékközvetítő, 
a megújulásra nyitott, kiemelkedő, sikeres nevelőmunkát végzett.
Szívvel, lélekkel töltötte mindennapjait a gyermekek körében és 
vezette az intézményt, szívügyének tekintette az óvodát. 
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Közösségformáló, csapatépítő programok szervezésével építette a 
nevelőtestület közösségét. 
Példaértékű, magas színvonalú pedagógiai kultúrájával, pedagógi-
ai értékkövető magatartásával hozzájárult az intézmény hatékony 
és eredményes működéséhez. Mindezért szerettük volna nyug-
díjba vonulásának 5. évfordulóján, hálánkat és elismerésünket 
méltóképpen kifejezni, ezért személyét Pedagógus Szolgálati 
Emlékérem formájában, miniszteri elismerésre javasoltuk. Az em-

Iskolakert

lékérem ünnepi átadását terveztük, de sajnos jelen helyzetben 
ez is csak szűk körben megvalósítható. Ezúton is kívánunk Magdi 
néninek boldog, egészségben gazdag nyugdíjas éveket!A jövőre 
nézve, mindenkinek jó egészséget, családja körében meghitt 
készülődést és nagyon boldog ünnepet kívánuk!

Tisztelettel:
Pletli-Kocsis Gabriella
intézményvezető

„A legjobb iskola, amelyben egy ifjú ember megtanulhatja, hogy 
a világnak van értelme, a természettel való közvetlen kapcsolat.”

Konrad Lorenz

Iskolánk 2013-ban elnyerte az ökoiskolai címet, amelyet 2018-ban 
megújítottunk. Ez év októberében  az elmúlt időszak feladatairól  
kellett számot adnunk egy minisztériumi ellenőrzés keretében. 
Már a 2000-es évek óta kiemelten foglalkoztunk a környezeti 
neveléssel, amikor bekerült a tantervbe fakultatív tantárgyként 
az ökológia. Fontosnak tartjuk a felelős, környezettudatos maga-
tartás kialakítását diákjainkban. Arra tanítjuk őket, hogy szer-
essék és védjék a természetet. 2013-ban iskolakertet hoztunk 
létre, amelyben ma már közel húszféle gyógy-és fűszernövény 
található. Tanórák, szakkörök keretében  megismerik a gyerekek 
ezen növények gyógyhatásait is. 2018-ban a szülők és Polgárőr 
Egyesület segítségével kitisztítottuk az Andalgót, és feltérképez-
tük a régi tanösvényeket. Kialakítottunk egy udvari szaktantermet, 
ahol jó időjárás esetén különböző foglalkozásokat tudunk tartani, 
színesítve ezzel az iskolai életet. Az ökológiai és természetjáró 
szakkörünk azóta is működik, amelynek keretén belül  résztvevők 
ismerkednek településünk és a környék természeti szépségeivel.
Végül bemutatok kertünkből egy gyógynövényt, ez alkalommal a 
körömvirágot. A következő számokban mindig bővítjük a palettát 
egy újabb növény leírásával. Ezekből korlátozott mennyiségben az 
érdeklődőknek palántát is tudunk felajánlani.

KÖRÖMVIRÁG
Forrázatát belsőleg gyomor- és bélfekély ellen; külsőleg nehezen 
gyógyuló sebek, fekélyek borogatására használják. Színanyagával 
élelmiszereket, gyógyszereket és italokat festenek.
A kertbe ültetve elűzi a gyökérfonalférgeket és távol tarja a 
levéltetveket is. Főzete csigaölő. Fűszerként az ételeknek sárgás 
színt, enyhén csípős és kesernyés ízt ad. Gyógynövényként 
ülőfürdőnek, teának, borogatásnak, tinktúrának alkalmazzák. 
A belőle készült kenőcs gyulladáscsökkentő, sebfertőtlenítő, 
vérzéscsillapító hatású. Visszér, aranyér, napégés, rovarcsípés, 
pattanás, fekély, ekcéma, bőrkeményedés ellen is alkalmazzák. 
Friss leve, műtéti hegekre, nehezen gyógyuló sebekre, véröm-
lenyekre, öregkori májfoltokra, lábgombára, valamint bőrrák ellen 
is bizonyítottan hatásos.

Kocsisné Németh Ilona
intézményvezető

Elérhetőségeink:   Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde
9083 Écs, Kossuth Lajos utca. 38. 
Telefon: 96 473 305
Mobil: +36 20 425 2169
E-mail: ecsovoda@gmail.com | ecsbolcsode@gmail.com
OM: 202114
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Településünk legidősebb lakója

2020. szeptember 5-én 43 fő nyugdíjas klubtagunkkal események-
ben gazdag vidám hangulatú kiránduláson vettünk részt. Először 
a Bory-várat tekintettük meg, ami egy különleges épületcsoport 
Székesfehérvár Öreghegy városrészében, a Mária-völgyben, melyet
Bory Jenő (1879–1959) székesfehérvári építész, szobrász- és fes-
tőművész nagyrészt egymaga épített és díszített évtizedeken át, 
emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. Ezután 
Székesfehérvár nevezetességeivel ismerkedtünk. Déli 12 órakor az 
órajátékot hallgattuk meg, melynek fi gurái a magyar történelem 
olyan királyi személyiségeit ábrázolják, akiknek nevéhez legendák 
fűződnek. A történelmi alakok először délelőtt tíz órakor jelen-
nek meg zenei kísérettel, majd a város templomaiban egyszerre 
megkonduló déli harangszó után ismét láthatjuk őket. Elsétáltunk 
a város főterét uraló országalmához a magyar királyok koronázó 
jelvényeinek egyikét ábrázoló alkotáshoz. A nagy melegben jóle-
sett megpihenni egy kicsit a Szent István-székesegyházban, a 
székesfehérvári egyházmegye főtemplomában, ami Magyarország 
egyik legnagyobb katedrálisa: IV. Béla 1235-ös koronázása révén 
egyike hazánk koronázó templomainak. Ezután megsimogattuk 
Kató néni (az egykori fehérvári piac jellegzetes alakja, a portékáit 
kiskocsijával a belvárosi piacra toló idős asszony Boda Katalin, aki 
még 93 éves korában is árulta döcögős kocsiján a tejet, tejfölt és 
a sült liba- és kacsafertályokat) bronzszobrának orrát.  A városban 
elterjedt hiedelem, hogy aki megfogja Kati néni szobrának orrát, 
annak szerencséje lesz, a városba látogató turisták is szívesen 
követik a babonás szokást. Ennek következtében a szobor orra tel-
jesen kifényesedett. 

Utunkat Mór felé vettük, ahol kedves idegenvezetőinkkel bejártuk 
a Lamberg-kastély és a Kulturális Központ termeit, melynek része a 
Magyarország első polgári származású miniszterelnökének tiszte-
letére létrehozott Wekerle Sándor emlékszoba, a közelmúltban resta-
urált Barokk-szoba. A gyerekkönyvtárból nyíló szoba dr. Zimmer-
mann Ágoston, móri születésű állatorvos gazdag életpályáját mutat-
ja be, a hat állandó kiállítás így együtt változatos képet fest Mór 
történetéről és örökségéről.  A kastély parkjában kialakított sváb táj-
ház az ide telepített német lakosság életébe engedett bepillantani, 
megismerkedhettünk az 1900-as évek elejéről származó bútoraik-
kal, használati tárgyaikkal, népviseletükkel.

Kellemesen elfáradva átsétáltunk a kastélyparkon keresztül Mór 
város szívébe, az Öreg Prés étteremhez, ahol Lincz István borász 
fogadott bennünket egy kis szíverősítővel. A fi nom ebédünk 
mellé kínálgatta jobbnál jobb borait, megismertetett bennünket a 
pincészetükkel.

„Tavasztól őszig Móron száll a por,
Eközben a Vértes lankáin érik a bor.

Kádba kerül ezerjó- és leányka szőlő,
Hogy levétől ihletet kapjon a költő.

Az, ki megkóstol egy pohár móri bort,
Tudja, hogy annak híre lesz, van és volt.

Ha kíváncsi lett a móri bor ízére,
E bor gazdája várja a pincéjébe.”

Pista bácsi kedves vendéglátása megalapozta a délutánunk jó 
hangulatát.

Október elején Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, az ismert néprajz-
kutató tartott előadást a nyugdíjasklub meghívására „Humor a 
Magyar népköltészeten belül” címmel, sajnos a kialakult járvány-
helyzet miatt kis létszámú hallgatóságnak. Az előadáson megismer-
hettük a néprajzkutató által gyűjtött tréfás népi műfajokat (anekdo-
tákat, igaz történeteket, rátótiádákat, tréfás népdalokat, tréfás 
feliratokat) valamint szokásaink vidám pillanatait (mókaházasság, 
vénlánycsúfolás, temetés paródia). A megszólaltatott népköltészeti 
alkotások által megtapasztalhattuk a humor gyógyító erejét is. Már 
évtizedek óta szeretteti meg a néprajzot a hallgatókkal, a magyar 
hagyományt az emberek szívébe lopja.
A jövőben tartandó további programokról a klubtársakat külön 
levélben is tájékoztatom.
Ezúton kívánunk Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket és egészség-
ben gazdag boldog Új Évet!

Sáriné Kerekes Veronika
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Écsi Lövészklubb

Beszámoló az MTTSZ Lövészklub, Écs 2020. évi tevékenységéről

Márciusában tisztújító közgyűlésünkön a tagság az előző 
vezetőségünket a következő öt évre ismételten megválasztotta. A 
lövészklub elnöke továbbra is Gömböcz József, míg helyettese Horváth
Gábor maradt.
A járványügyi helyzet a lövészversenyek megrendezését is nehe-
zítette, ám a legfontosabb versenyek nem maradtak el, és tagjaink 
is részt vettek rajtuk. Ilyen a hosszú múltra visszatekintő Szuper Liga 
Nemzetközi Lövészverseny, melyen négy magyar és négy szlovákiai 
csapat méri össze tudását. A négy fordulós versenysorozat végered-
ményeként a nyolc csapat közül Écs „B” csapata (Pulai Balázs, Tóth 
Ádám, Tóth Sándor és Tóth Sándorné) lett az első helyezett, a második 
pedig Écs „A” csapata (Horváth Gábor, ifj. Horváth Gábor, Pulai Tamás, 
Szabó Imre) lett – a harmadik helyezett Bős „A” csapata előtt. Egyéni 
eredményeik alapján Tóth Sándorné (737) a nők között az első helye-
zett lett, a férfi ak között első lett ifj. Horváth Gábor (752), a második és 
harmadik helyen köregyenlőséggel Pulai Balázs és Tóth Ádám (743) 
végzett. Kicsivel lemaradva Tóth Sándor (739) a negyedik helyen végzett.

Szeptemberben a Magyar Sportlövők Szövetségének Nemzeti Ver-
senyszámok Országos Bajnokságán egyesületünk csapatainak és 
tagjainak eredményei voltak: 
•  Országos Bajnoki címet szerzett nyílt irányzék kispuska 30 fekvő 

versenyszámban férfi  csapatunk (ifj. Horváth Gábor, Pulai Tamás, 
Tóth Sándor)

•  Országos Bajnoki címet szerzett nyílt irányzék kispuska 3 x 10 lövéses 
versenyszámban férfi  csapatunk (ifj. Horváth Gábor, Pulai Tamás, 
Tóth Sándor)

•  Az első helyen végzett Tóth Sándorné a nyílt irányzékú kispuska 3 x 
10 lövéses versenyszámban a nők között 

•  Második helyezett lett Pulai Tamás a nyílt irányzékú kispuska 30 fekvő
versenyszámban a férfi ak között

•  Sass László a 60 év feletti férfi ak korcsoportjában második helyezett 
lett a központi gyújtású pisztoly 20 lövéses versenyszámban

•  Második helyen végzett a zártirányzékú puska 3 x 10 lövéses verse-
nyszámban férfi  csapatunk (ifj. Horváth Gábor, Pulai Tamás és Tóth 
Sándor)

•  Második helyezettként végzett ifj. Horváth Gábor a zártirányzékú 
puska 30 fekvő versenyszámban

•  Harmadik női helyezettként végzett Tóth Sándorné a zártirányzékú 
puska 30 fekvő versenyszámban

•  Egyik férfi  csapatuk lett a III. helyezett a zártirányzékú puska 30 
fekvő versenyszámban (ifj. Horváth Gábor, Tóth Ádám és Tóth Sán-
dor)

•  Harmadik egyéni helyezést ért el Pulai Balázs a fent említett zár-
tirányzékú puska 30 fekvő versenyszámában

•  Negyedik helyezettként végzett Sass László a 60 év feletti férfi ak 
versenyében sportpisztoly 20 lövéses versenyszámban

•  Az Országos Bajnokságon ugyancsak szép eredménynek nevezhető 
az 5. helyezés is, melyet a zártirányzékú puska 30 fekvő verse-
nyszámban a másik csapatunk szerzett meg (Horváth Gábor, Pulai 
Balázs és Pulai Tamás) 

December 12-én – amennyiben a járványügyi helyzetben kormá-
nyunk nem hoz újabb megszorító intézkedést – Szombathelyen kerül 
megrendezésre a Magyar Sportlövők Szövetségének Légfegyveres 
Országos Bajnoksága, melyen tagjaink részt fognak venni – bízunk 
benne, hogy nem kisebb sikerrel.

Fejlesztés az écsi lőtéren:
Klubunkat a lőtéren lévő pergola aljzatának leburkolásához Ferenczi
Fémipari Kft. térkővel támogatta. A térkő lerakása az Écs Község 
Önkormányzata által kiírt pályázaton elnyert összegből valósult meg. 
A térkövezés elkészülte után a pergola faszerkezetét klubunk néhány 
tagja újrafestette. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Ferenczi Fémipari Kft-nek az 
adományt, illetve az Écsi Képviselőtestületnek a pályázatunk pozitív 
elbírálását. 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik lövészklubunk 
működését anyagiakkal, munkával, vagy akár a személyi jövedele-
madójuk 1%-ának felajánlásával is támogatták! 
Ígérjük, hogy a későbbiekben is megőrizzük méltó hírnevét 
egyesületünknek, valamint községünknek!

Békés, áldott karácsonyt 
és egészségben eltöltendő, szerencsés új esztendőt 

kívánunk mindenkinek!

Az MTTSZ Lövészklub, Écs Vezetősége | Adószámunk: 19105206-1-08
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Écsi Iparművész

Női kispályás Football

2020-ban távozók

Népi Iparművészeti Zsűrizés zajlott október 20-án a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában, ahol 
a résztvevőket Kalmárné Dr. Hollósi Erika, a kamara titkára 
köszöntötte. Dr. Pető Péter, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke 
pedig átadta az écsi fafaragás felvételét, a Megyei Értéktárba 
igazoló emléklapot Schreiner Károly fafaragónak. 
Hatalmas büszkeség településünknek, hogy Schreiner Károly
fafaragó által képviselt “écsi fafaragás” felvételt nyert a Megyei 
Értéktárba, megyerikum lett.
Köszönetemet szeretném kifejezni Schreiner Károlynak eddigi 
munkásságáért és remélem a jövőben is tovább öregbíti jómaga 
és településünk hírnevét!
További jó és sikeres munkt kívánunk!

Kiss  Attila István

Magyar Balázsné

Lakcsik Géza

Ungvárszki Dávid

Takács Ferencné

Kiss Attiláné

Horváth Lászlóné

Robert Frisch

Horváth Lajosné

Kocsis Sándor

Simonyi Marianna

Dömötör Tamásné

Szabó Imréné

Horváth Fidélné

Kitzvéger Erzsébet Mária

Sándor Gyula

Schoffhauzer Ignácné

Kerekes Kálmán

Horváth István

Böjthe Attiláné

Szabóné Pimpedli Hajnalka

Pulai Istvánné

Dömötör Árpádné

Vaszari Attila

Kállai Tamás

Kiss Szabolcs

Pulai Miklós

Écs Község Sport Egyesület
Női Megyei Kispályás Football csapatának bemutatása:

Az őszi forduló tabellája:
H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P

1. RÁBAPATONAI BSE 6 5 0 1 22 7 15 15 
2. DUNAKILITI KSE 6 4 1 1 20 8 12 13 
2. ÉCS KSE 6 4 1 1 20 8 12 13 
4. GYŐRZÁMOLYI SE 6 3 0 3 18 10 8 9 
5. BELED SE 6 2 0 4 14 27 -13 6 
6. RÁBAPORDÁNY KSK 6 1 1 4 9 21 -12 4 
7. LBW NYÚL SC      6 0 1 5 4 26 -22 1 

Házi góllövőlista:

• Siska Odett
• Kalmár Vivien
• Deák Enikő
• Kovácsics Diána
• Laposa Petra
• Kovács Adél

• Balla Dóra
• Simon Vivien
• Szemeti Éva
• Vőfély Noémi
• Szücs Laura
• Szakonyi Katalin

Kalmár Vivien 11 gól
Kovácsics Diána 3 gól
Poleczki Petra 3 gól

Balla Dóra 1 gól
Deák Enikő 1 gól
Siska Odett 1 gól
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Kiadta: Écs Községi Önkormányzat
Szerkesztete: Partner Design Kft.

Megjelenik: negyedévente 750 példányban

Idősek köszöntése
„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár.

aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.
Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet.

Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk.” 

Községünk két legidősebb lakosa:
Lengyel Józsefné, Dózsa u. (100 éves) és Lang József, Tó út. (94 éves)

További 90 év feletti lakosaink
Varga Imre, Fő u. | Varga Imréné, Fő u. | Hoffer Mátyásné, Kápolna u.

Szabó Miklósné, Kápolna u. | Magyar Balázsné, Kápolna u.
Perl Miklósné, Kápolna u. | Rásó Sándor, Kis u.

Vajda Mihályné, Kossuth u. | Szücs Mihályné, Kossuth u.
Vaszari Józsefné, Kossuth u. | Fülöp Jánosné, Mogyorós

Szabó Dezső, Petőfi  út | Széll Pálné, Tó út

Egyházi hírek
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket egyházközségünk idei fej-
lesztéseiről:
Idén sikerült értékesíteni a plébánia mögött, a Pándzsa utcában 
kialakított 2 db építési telket, amiből a befolyt összeg fog alapot 
képezni a temetők felújítására a következő években.

Egyházközségünk az Önkormányzattal közösen elkezdte a hegyi 
temető kerítésének felújítását. Terveink szerint a közösen végzett 
munka során, több lépcsőben, a költségeket 50-50%-ban mego-
sztva folytatjuk a beruházást, mindkét temető esetében az anyagi 
lehetőségeink függvényében. Köszönetünket fejezzük ki egyház-
községünk képviselőinek, az Écsi Polgárőrségnek, az Önkormány-
zatnak, és minden önkéntesnek, hogy társadalmi munkájukkal 
segítették a munkaterület előkészítését (bontás, fakivágás).
Az idei beruházás teljes összege 2.663.479 forint volt, amelyet
Egyházközségünk és Écs Község Önkormányzata közösen fi nan-
szírozott.
Egyházközségünk a Magyar Falu Program keretében sikeres pályá-
zatot nyújtott be a hegyi temető hulladéktárolójára. A pályázaton 

nyert összeg 2.774.820 Ft. A szeméttároló várhatóan jövő év tavaszán
fog megépülni, és azt követően folytatódik majd a temető 
kerítésének cseréje a Hegyalja út felé.

Ünnepi miserend:

Tájékoztatjuk híveinket, hogy a járványügyi helyzet miatt még 
nem tudjuk a karácsonyi és újévi szentmisék időpontját.  Amint az 
időpontok biztosak lesznek azt a község honlapján és a templom 
hirdetőtábláján jelezni fogjuk.

A 2021-es miseszándékokat Advent 1. vasárnapjától személyesen 
lehet jelezni a szentmisék előtt a sekrestyében.

Tisztelettel köszönjük meg, minden jó szándékú ember segítségét, 
amellyel az idei évben is hozzájárultak templomunk és egyház-
községünk fenntartásához és gyarapításához. Egyházközségünk 
Képviselő-testülete nevében mindenkinek áldott, békés karácso-
nyi ünnepeket, és Isten kegyelmében gazdag, egészségben 
bővelkedő Új Esztendőt kívánunk! 


