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Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Écsiek!

Szeretettel köszöntöm Önöket az Écs Hangja legújabb számának 
hasábjain! A mögöttünk hagyott tél ismét nagyon sok kihívás 
elé állította településünket, azonban úgy érzem, hogy Önökkel 
közösen felülkerekedtünk a szembejövő problémákon. 

2021. évben sajnos a koronavírus továbbra is meghatározza 
életünket, azonban remélem, hogy hamarosan megszűnnek a 
korlátozások és újra „szabadon” élhetjük mindennapjainkat. Az 
önkormányzat – úgy gondolom, hogy civil szervezeteink nevében 
is mondhatom – már nagyon várja a vírus utáni programokkal teli 
időszakot, amikor is mindannyian együtt lehetünk, önfeledten
együtt szórakozhatunk. Köszönöm Önöknek, Écsieknek, hogy 
továbbra is fegyelmezetten, a szabályokat betartva, egymásra 
kölcsönösen fi gyelve élik meg ezt az időszakot. 

A téli időszakban az önkormányzat munkája nem állt meg, csak 
a kivitelezés és az alkotás fázisát átvette a tervezés időszaka. A 
tervezésé, mely megalapozza az idei és főként a jövő évi fejlesz-
téseinket. 

Az idei évben befejeződik a kerékpárút, a bölcsőde, a bölcsőde előt-
ti útszakasz építése, megkezdődik a csapadékvízelvezető rendszer 

és a szolgálati lakás felújítása, valamint a temetői hulladéktároló 
építése. Emellett további fontos beruházásokra is sor fog kerülni, 
melynek részleteiről azok biztossá válását követően folyama-
tosan tájékoztatom majd a lakosságot. A következő hónapokban 
megjelenő  Magyar Falu Program által biztosított lehetőségeket 
szeretnénk maximálisan kihasználni és természetesen folyama-
tosan fi gyelemmel kísérjük az önkormányzatoknak szóló pályá-
zati lehetőségeket. Bízom benne, hogy a következő lapszámban 
már idei sikeres pályázatokról is be tudok számolni! 

Remélem az újság olvasása során nagyon sok hasznos 
információhoz fognak jutni az önkormányzat munkájával és 
a település mindennapi életével kapcsolatban. Amennyiben 
valaki úgy érzi, hogy a leírtakon kívül további információra 
lenne szüksége, az bátran forduljon az önkormányzathoz vagy 
személy szerint hozzám. Az ajtóm hivatali időben mindig és 
mindenki előtt nyitva áll. 

Engedjék meg, hogy a közelgő ünnepekre tekintettel minden
kedves lakosunknak Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánjak és a 
jelenlegi helyzetben természetesen mindenkinek nagyon jó 
egészséget! 

 Tisztelettel: 
 dr. Szabó Norbert
 polgármester

Écs
Hangja
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Önkormányzati hírek
Az ipari parki beruházásunk kivitelezése 2020. december 3-án 
befejeződött, a műszaki átadás-átvétel is ezen a napon megtörtént. 
Jelenleg a forgalomba helyezési engedélyek beszerzése van folya-
matban, melyek megszerzése után kerülhet sor az ünnepélyes, 
sajtónyilvános átadásra. 
Érdeklődők már vannak, azonban konkrét beköltözőkről még nem 
tudunk beszámolni. Várjuk továbbra is azon vállalkozások jelent-
kezését, melyek reményeink szerint az Écsieknek munkahelyeket 
teremtenek és lehetőség szerint biztosítják, hogy az Écsi Ipari Park 
a helyi, a térségi, valamint a megyei gazdasági élet meghatározó 
szereplője legyen. 

A TOP-os „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesz-
tések” című pályázatunk keretében megújul a Fő utca (COOP ABC és 
Rákóczi utca között), a Rákóczi utca (Fő utca és Dózsa utca között), 
valamint a Tó utca egyik oldalának csapadékvíz-elvezetése. Az érin-
tett szakaszon burkolt árok kerül kialakításra és teljes egészében 
megújulnak az árok fölötti gépkocsibehajtók is. A közbeszerzési 
eljárás sikeresen lezárult, a kivitelezési munkálatokat még a tavasz 
folyamán megkezdi a győztes kivitelező Lang-Szolg Kft.

“Térfi gyelő kamerarendszer telepítése Écs Községben”
elnevezésű projekt a fi nisébe érkezett. Március hónapban meg-
kezdi a kivitelező a kamerák felszerelését és a rendszer üzembe
helyezését. Előre láthatóan ez év tavaszán működő kamera-
rendszerrel fog rendelkezni településünk, mely a közbiztonsági 
célokat szolgálva Écs frekventált helyeit fogja felügyelni. 

A nyertes Magyar Falu Program pályázatoknak köszönhetően már-
cius hónapban megkezdődnek a Hegyalja utcában lévő szolgálati 
lakásunk felújítási munkálatai, melyet a nyertes Renex-Bau Kft. 
végez. A támogatási lehetőséget kihasználva az Önkormányzat

a lakóház utólagos hőszigetelését, a hozzá tartozó burkolási, 
bádogos, asztalos és villanyszerelési munkákat, a teraszok felújítását 
kívánja elvégezni.

2021. január 20-án megtörtént az új, kétcsoportos bölcsőde
ünnepélyes alapkőletétele, melyen részt vett térségünk ország-
gyűlési képviselője Kara Ákos, valamint a megyei közgyűlés elnöke 
Németh Zoltán. Időközben a kivitelezési munkálatokat megkezdte 
a közbeszerzésen nyertes FK System Kft. Hamarosan látványos 
szakaszába ér az építkezés és az alapozást követően kiemelkedik 
az új bölcsőde épülete.
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A tavaszi hónapokban a Hegyi temető hulladéktárolójának kiviteli
munkái is elkezdődnek, melyet szintén a Renex-Bau Kft. végez.

Vis maior pályázatunk keretében a Kereszt-horog III. üteme zajlik, 
melynek során a 2320 hrsz-ú közút partfalának megerősítése 
történik 80 fm hosszban. 

A szociális tűzifa pályázatnak köszönhetően összesen 28 ház-
tartás részesült 2 vagy 3 erdei m3 tűzifa támogatásban. Az idei 
évben szintén kívánunk pályázni szociális tűzifa támogatásra, 
melynek részleteivel és az igénylés feltételeivel az ősz folyamán 
fogunk jelentkezni. 

A tavasz beköszöntével a Győr – Pannonhalma kerékpárút kivi-
telezési munkálatai is folytatódnak. Településünket érintően meg-
kezdődik a József Attila utca és a COOP ABC melletti szakasz építése. 

Az önkormányzat kezdeményezésére a Nagytérségi Hulladék-
gazdálkodási Társulás +4 db edénnyel bővítette a COOP ABC mel-
letti szelektív hulladékgyűjtő sziget edényeinek a számát. A hegyi 
játszótérnél elhelyezett gyűjtőedényekkel együtt így összesen 12 
db szelektív edény áll lakosaink rendelkezésére. Remélhetőleg 
ezáltal megszűnik az edényzet mellé letett szemeteszsákok 
száma. Nagy hangsúlyt fektetünk a sziget környékének tisztán 
tartására, ezért kérem, hogy a konténerek mellé semmilyen hul-
ladékot (főleg kommunálist, elektronikait, bontásból származót) 
ne tegyenek, mivel azt az edények ürítésekor nem szállítják el, így 
az edényzet mellé lerakott, oda nem illő hulladék felszámolása az 
önkormányzatra hárul. 

Használt sütőolaj gyűjtőhely a COOP ABC melletti szelektív sziget-
nél! Ezidáig a használt sütőolaj leadására Écsen csak a - korlátozott 
ideig nyitva tartó - hulladékudvarban volt mód. Mostantól viszont 
lehetőséget biztosítunk arra, hogy használt sütőolajától környezet-
barát módon szabaduljon meg. A COOP ABC mellett található szel-
ektív szigeten egy használt sütőolaj leadására alkalmas konténert 
helyeztünk el. A használt sütőolajat töltsük otthon egy jól zárható 
PET palackba, csavarjuk rá precízen a kupakot és már csak annyi 
dolgunk van, hogy elvigyük a gyűjtőpontra. 

AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY 
ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSE

A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakor-
lásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi 
létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az 
ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
A törvény alapján a kutak vízilétesítmények, amelyek meg-
építéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszünteté-
séhez vízjogi engedély szükséges. A korábban engedély nélkül 
létesített, vagy engedély nélkül üzemelő kutakra egyaránt meg 
kell kérni az engedélyt. A kútra az ingatlan tulajdonosának az 
üzemeltetési vagy fennmaradási engedélyt akkor is meg kell 
szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja 

(ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt).  Amíg a vízilétesítmény 
létezik vagyis nem történik meg a szakszerű megszüntetés, addig 
az engedélyezési eljárást le kell folytatni. A települési önkormány-
zat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetében a vízjogi 
engedélykérelemhez a kútra vonatkozó műszaki adatokat tartal-
mazó dokumentáció benyújtása szükséges a megfelelő forma-
nyomtatványon. Az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt
kutak tulajdonosainak 2023. december 31-ig kell kérelmezni a 
tulajdonukban álló kút fennmaradási, avagy megszüntetési 
engedélyezési eljárását. 
Amennyiben a tulajdonos fenti határidőig nem kérelmezi az 
eljárást, úgy vízgazdálkodási bírságot kell fi zetnie.

dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző
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Felnőtt háziorvosi rendelési idő
2021 január 04-től:

Hétfő: Écs 8:00 - 11:00
Kedd: Ravazd 8:00 - 11:00
Szerda: Écs 13:00 - 16:00
Csütörtök Écs 8:00 - 11:00
Péntek: Ravazd 8:00 - 11:00

Rendel: Dr. Kovács Marianna, háziorvos
 +36 70 426 6296
Asszisztens: Berkes Zoltánné, Tündi

Écsi Rendelő telefonszáma:  +36 70 774 3228
E-mail: ecsrendelo@gmail.com
Ravazdi Rendelő telefonszáma: +36 96 474 085

Gyógyszertár Nyitvatartás
9083 Écs, Fő út 80. (orvosi rendelő udvara)

Hétfő: 11:00 - 14:00
Kedd: 8:00 - 11:00
Szerda: 13:00 - 16:00
Csütörtök 8:00 - 11:00
Péntek: Zárva

Házi gyermekorvosi rendelési idő
A pannonhalmi Szent Márton Járóbeteg Központban
(9090 Pannonhalma, Árpád u. 2/A., +36 30 609 3750)

 Rendelési időpontok Prevenciós rendelés
Hétfő: 10:00 - 12:00 8:00 - 10:00
Kedd: 11:30 - 12:30 -
Szerda: 12:00 - 13:00 8:00 - 12:00
Csütörtök 10:30 - 12:30 -
Péntek: 9:00 - 11:00 8:00 - 9:00

Az Écsi Gyermekorvosi Rendelőben
(9083 Écs, Fő u. 80., +36 30 609 3750)
 Rendelési időpontok Prevenciós rendelés
Kedd: 10:00 - 11:00 8:00 - 10:00

A Ravazdi Gyermekorvosi Rendelőben
(9091 Ravazd, Országút utca 96., +36 30 609 3750)
 Rendelési időpontok Prevenciós rendelés
Csütörtök: 9:00 - 10:00 8:00 - 9:00

Rendel: Dr. Balog Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos

Asszisztens: Mardarász, Sándorné Edina, csecsemő- gyermekápoló
 Szemenyei Hilda
E-mail:  rendelo@eix.hu | Telefon, SMS: +36 30 609 3750

Magánszemélyek kommunális adója:
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek 
az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a 
lakás és nem lakás céljára szolgáló épület épületrész (építmény).
Mértéke 8.000,- Ft / év/ adótárgy

Magánszemélyek kommunális adó beszedési számla számunk: 
59300223-110136666.

Az adókötelezettséget érintő változásról (ingatlan értékesítése, 
lakcímváltozás) 15 napon belül bejelentést kell tennie az erre 
rendszeresített nyomtatványon írásban mely megtalálható az 
ecsfalu.hu honlapunkon (Écsi Közös Önkormányzati hivatal fül 
alatt letölthető dokumentumok között).

Helyi Iparűzési adó:
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 
mértéke az Htv. szerinti adóalap 1,8 %-a.

Az iparűzési adó bevallásait 2021.január 1-től kizárólag az ÁNYK 
rendszerén keresztül lehet benyújtani 2021. május 31-ig Önkor-
mányzatunkhoz.

Iparűzési beszedési számla számunk: 59300223-11009058

Az adót (adóelőlegeket) két részletben március 15-ig illetve 
szeptember 15-ig lehet megfi zetni pótlék-mentesen.

Tájékoztató a Helyi adókról A fi zetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitására 
kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő 
átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföldi fi zetési 
számlájukról átutalással, készpénz-átutalási megbízással (csek-
ken), vagy  https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva 
elektronikus úton is  teljesítheti. (Elektronikus Fizetési szolgál-
tatás igénybevételéhez ügyfélkapus azonosító szükséges.) A 
helyi lakosoknak kiküldött zöld készpénzfi zetési utalvány csak 
a Takarékbank Zrt-nél használható adó befi zetésére Postai 
befi zetésre nem alkalmas. 

A gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak az elek-
tronikus ügyintézés adóügyekben is kötelező. 

Az elektronikus ügyintézéshez nyomtatványok az Önkormány-
zati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu) ügyfélkapus 
bejelentkezést követően (Önkormányzat keresőben Écs Községet 
kiválasztva) megtalálhatóak, kitölthetőek és elektronikusan is 
beküldhetőek.

A gépjárműadóval kapcsolatos  adóztatási feladatokat az egyes 
adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény  
értelmében 2021. január 1-től az állami adóhatóság (NAV) veszi 
át. Így 2021-től már a gépjárműadót  a 10032000-01079160 számú 
NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell megfi zetni.

Sáriné Kerekes Veronika
adóügyi főmunkatárs

ÉcsHangja_2021_1..indd   4ÉcsHangja_2021_1..indd   4 2021. 03. 19.   9:44:152021. 03. 19.   9:44:15



5

Az önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék nyílttéri 
égetéséről a veszélyhelyzet megszűnéséig irányadó.

A tavasz és a jó idő beköszöntével a házaknál, a kertekben meg-
kezdődnek az udvarrendezési és kerti munkák, melyek során kerti 
zöld hulladékok keletkeznek. A kerti hulladék eltüntetésének 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 nem tudja megoldani, és ahelyett a nyílttéri 
égetést választja, az kérem legyen fi gyelemmel az Écs Községi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015 (IV.1.) önkormány-
zati 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.).

FELHÍVÁS NYÍLTTÉRI ÉGETÉSSEL 
KAPCSOLATBAN!

·  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, veszély 
esetén a tüzet azonnal el kell oltani.

·  Az égetés végeztével minden esetben meg kell győződni arról, 
hogy a tűz nem tud újra gyulladni, szükség esetén vízzel teljesen 
el kell oltani.

·  A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétbe helyezni, amelyekkel tűz terjedése megakadályoz-
ható, illetőleg a tűz eloltható.

·  A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rende-
let nem ad felmentést!

Településünk és a közösség érdekében kérem a fentiek maradék-
talan betartását!

A fentiek a veszélyhelyzet megszűnéséig irányadóak.

Amennyiben az országos tűzgyújtási tilalom hatályossá válik, úgy 
az Önkormányzat a szükséges intézkedéseket megteszi, hogy a 
helyi rendelet megfeleljen a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak.

Köszönettel és tisztelettel: 
dr. Bertalanné Józsa Judit
jegyző
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Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket
Kívánunk!

DR. SZABÓ NORBERT POLGÁRMESTER, DR. BERTALANNÉ JÓZSA JUDIT JEGYZŐ 

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
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„ÉCS” Polgárőr Egyesület
Egyesületünk a legutóbbi lapszám megjelenése óta is folyama-
tosan jelen van a község életében. Vagy a szokásos közbiztonsági 
feladatainkat látjuk, el vagy karitatív feladatokat végzünk.
Az sem ritka mikor mindkét autónkkal szolgálatban vagyunk 
és gyalogosaink, kerékpárosaink és lovasaink is jelen vannak a 
község területén. Lovasaink főként a külterületekre vigyáznak míg 
gyalogosainkkal a faluban találkozhatnak. 

Egyesületünk folyamatosan segíti az idős egyedülálló mozgásában 
korlátozott écsi lakosokat is, akik segítséget kérnek tőlünk. Még 
2020. december 23-án üvegeztettünk be ablakokat. A közelgő 
fagy miatt azonnal segítségünkre volt a nyúli üveges vállalkozó. 
Ezúton is nagyon köszönjük önzetlen segítségét.
2021-ben is vágtunk fát, szedtünk ki elöregedett gyümölcsöst, 
takarítottunk ki udvart, helyeztünk el hulladékot a hulladékudvarba.
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Boltba, postára, gyógyszertárba visszük az időseket. Januárban 
pedig felajánlotta egyesületünk, hogy lakóhely és oltópont között 
szállítjuk az oltásra regisztrált lakosokat.
Mivel Ravazdon még nem működik a polgárőrség így ott is fel-
ajánlottuk segítségünket. Mára már többször vették igénybe 
munkánkat. 
Január 20-án az új épülő bölcsőde alapkőletételénél segítettük
a parkoltatást, biztosítottuk az utat a rendezvényre érkező 
vendégek részére. Közben készítettük szakmai beszámolóinkat. 
Január 23-án az EDR rádiók használatáról online oktatáson vettünk
rész nyolc fővel a szigorú szabályok betartása mellett.
Polgármester úr kérésére január 25-e óta minden tanítási napon 
12-15 óráig fi gyeljük az egyedül közlekedő diákokat, szükség 
esetén segítve biztonságos hazajutásukat.
Itt szeretnénk tájékoztatni a tisztelt szülőket, hogy környékünkön 
is előfordult, hogy kiskorú gyerekek mellett állt meg idegen autós,
ismeretlen szándékkal. Legyünk nagyon óvatosak és körültekintőek. 
Egyesületünk szeretné elejét venni, hogy községünkben hasonló 
eset ne fordulhasson elő. 
Reményeink szerint a polgárőrség  jelenléte visszatartó erő. 
Miközben az iskola környékét fi gyeltük vasat gyűjtőket is sikerült 
a faluból kikísérni. Itt szeretnénk elmondani, hogy községünkben a 
vasgyűjtést egyesületünk minden év tavaszán szervezetten végzi, 
igény esetén egész évben. Február 6-án hulladékot szállítottunk a 
hulladékudvarba. 
11-én két elszökött kutyust sikerült megtalálni, visszatartani és 
otthonukba visszaszállítani. 12-én felajánlott fémhulladékot gyűj-
töttük össze. 
Február 19-én a győri oltópontra szállítottunk négy főt. 20-án 
ismeretlen személy próbált feltehetően bejutni egy ingatlanba. A 
kamera által készített kép alapján hamar ismerté vált a kiléte. 
25-én ismét a győri oltóközpontba juttattuk el a regisztrált polgá-
rokat.
Március 3-án Ravazdról hozunk Écsre oltásra várakozókat. 
Egyesületünk minden időt hasznosan tölt el. Mindemellett az 
„ÉCS” POLGÁRŐR EGYESÜLET a megyéből elsőként csatlakozott 
a KUVASZ mintaprogramhoz, melyet az OPSZ és az Agrárminisz-
térium indított. Jelenleg egy kiskutya fog pár hét múlva 
egyesületünk tulajdonába kerülni. Amennyiben önök között is van 

aki csatlakozni szeretne, vagy kutyás szolgálatot látna el szeretettel
várjuk. 
Továbbá szeretettel várunk mindenkit, aki egyesületükhöz tagként
csatlakozna. Egyesületünk továbbra is támogatja a fi atalok 50 órás 
kötelező közösségi munkáját. Szinte az összes iskolával kötöttünk 
együttműködési megállapodást. 
Amennyiben szívesen töltenétek idősek segítésével, községünk 
szépítésével, a közlekedési szabályok megismerésével az időtöket, 
keressétek bátran az egyesület tagjait. 
Egyesületünk célja továbbra is a közbiztonság erősítése a bűncse-
lekmények megelőzése, a helyi közösségi kapcsolatok ápolása. 
Önkormányzati, egyházi, bölcsődei, óvodai, iskolai rendezvények 
biztosítása.
Terveink:  2021. március 20. Önkéntes hulladékszedés

2021. március 27. Hagyományos fémhulladék gyűjtés
2021. április 17. 2020-ban született újszülöttek fáinak 
elültetése
2021. április 30. Hagyományos májusfa állítása
2021. május 29. Polgárőr családi és gyereknap

Lehetőségeinkhez mérten az elmaradt beszélgetős délutánjainkat 
szeretnénk pótolni. Elsőként Dr. Alexay Zoltán tartana előadást. 
Őt követné Szűcs Mihály, de tervezzük a módosuló zöld hulladék 
égetési szabályait is átbeszélni. Környezetvédelmi témában Dr. 
Szálasy László lenne egyesületünk vendége. Folytatni szeretnénk 
egyik polgárőr társunk által szervezett sokakat megmozgató 
bortúrákat is.
Mint Önök is láthatják tervekkel tele várja egyesületünk a tavaszt. 
Addig is vigyázzunk egymásra vigyázzunk magunkra.

Munkánk és szervező tevékenységünk folyamatosságához és 
újításához szeretnénk kérni a lakosság támogatását elsősorban 
személyi jövedelem adója egy százalékának felajánlásával.
ADÓSZÁMUNK: 18973042-1-08

Támogatásukat köszönjük!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk.
Sáriné Kocsis Marianna 
elnök
Elérhetőségeink: +36 70 22 447 46 | +36 20 22 000 17
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FÉSZEK Egyesület 

A nagysikerű adventi online közösségi meseolvasást követően 
látszólag csendesen indult a január a Fiatalok És Szépkorúak 
Egymásért Közösségépítő Egyesület háza táján, de valójában lelkes
tervezőmunka folyt a háttérben. Kitaláltuk, megszerveztük és a 
fantasztikus écsi lakosok segítségével életre keltettük #fészek500 
elnevezésű sporthónapunkat.

Egyesületünk kettős céllal hívta életre ezt a sportos februárt. Először 
is le akartuk győzni ezt a csaknem egy éve tartó bénító szürkeséget és 
újra szabad levegőn élvezni az életet. Másodszor pedig úgy éreztük,
a mozgás, a sport olyan nyelv, melyet mindannyian- régiek és 
beköltözők, fi atalok, idősek és gyerekek- jól beszélünk. 

Azt kértük településünk lakóitól, hogy gyűjtsenek velünk kilo-
métereket. 500 km futást, 500 km kerékpározást és 2500 perc 
bármilyen egyéb sportot szerettünk volna csokorba kötni huszonny-
olc nap alatt. Ami azt illeti, fantasztikus sikert értünk el, várakozáson
felüli rekordteljesítményről adhatunk hírt.

Több, mint 1224 km futás, 1127 km kerékpározás, 1617 km-nél is több 
túrázás és séta, 11107 perc torna bizonyítja, hogy a mi vidékünkön 
csupa erős, sportos, bátor vagy épp az életén változtatni kívánó, 
igazi Ember él.

Kedves Écsiek! Összefogtatok velünk, mellénk álltatok, együtt 
gyűrtük a métereket, a baba-mama tornát, edzettük esőben, hóban, 
fagyban és tavaszi napsütésben, párban és egyedül, csapatban és 
családban, kicsikkel és nagyokkal. Mert egyformák vagyunk. Egy 
irányba nézünk és egymást hajtjuk előre. Mi a Fészek Egyesületnél 
közösséget akartunk formálni és ti közös-séget vállaltatok velünk. 
Köszönjük Nektek és nem felejtjük, #fészek500 #hajráÉcs!

Kívánunk még sok közös élményt, sok online és offl ine hónapot 
Veletek, Écsiek! 

Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Kedves Szülők! Kedves écsi lakosok!

Intézményünk kis csapata bizakodva kezdett neki az új évnek, de 
sajnos a járványügyi intézkedések terén nem hozhattunk eny-
hítést, sőt néhány szabályunkat szigorítanunk is kellett a mege-
lőzés érdekében. 

Intézményünket sem kerülte el a járvány, néhány kisgyermek 
és dolgozó megbetegedése miatt a Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztálya egy-egy csoportnál járványügyi meg-
fi gyelést rendelt el, mivel kontakt személynek számítottak a 
csoportba járók és az ott dolgozók. 

Fenntartónk ózongenerátor biztosításával, intézményünk dolgozói 
folyamatos fertőtlenítéssel mindent megtesznek, hogy a betegség 
terjedését meggátolják.

Jelen helyzetre való tekintettel, sajnos az erre az időszakra tevezett 
programjaink csak részben, illetve rendhagyó módon, csoport 
szinten valósulhattak meg. Mindennek ellenére nagyon vártuk 
télűző mulatságunkat a farsangot. A kisgyermekek kedvük szerint 
jelmezbe bújhattak, vidám zenés, táncos, játékos vetélkedőkkel 
telt el ez a délelött minden csoportban.

Tervezünk még a nevelési év végéig színes programokat gyerme-
keink számára, melyeket a járványügyi helyzet kedvező alakulása 
esetén akár intézményi szinten is sikerül megvalósítanunk. 
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Az elkövetkező időszakban nemzeti ünnepünk, Március 15. 
megemlékezésére készülünk, Kisze babát készítünk, hogy elűzzük 
a telet, betegséget. Húsvétváró hetünkön bővítjük gyermekeink 
ismeretét az ünnephez kapcsolódó népszokások, hagyományok 
terén, megismerhetnek többek között tojásfestő technikákat, 
húsvéti locsoló verseket.

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

Nagy örömünkre megkezdődött az új bölcsőde épületének kivi-
telezése, mely a következő nevelési évben fogja megnyitni kapuit.

Április végén kerül sor intézményünk óvodai beíratására, melynek 
pontos időpontját, részleteit Écs Község honlapján fogjuk közzé 
tenni. A beiratkozáshoz szükséges óvodai felvételi kérelem, illetve 
a bölcsődei jelentkezési lap megtalálható intézményünkben illetve 
Écs Község honlapján. 

A bölcsődei jelentkezéseket folyamatosan fogadjuk a jelentkezési 
lap benyújtásával.

Mindenkinek jó egészséget, családja körében meghitt készülődést 
és nagyon boldog húsvéti ünnepet  kívánunk!

Tisztelettel:
Pletli-Kocsis Gabriella
intézményvezető
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Iskolakert

Ökoiskola lévén fontos számunkra, hogy megmutassuk diákjaink-
nak és családjuknak, hogyan védjék és becsüljék jobban a ter-
mészetet, és hogy milyen fontos szerepet játszik ebben az újra-
hasznosítás.  Egyre több szülő tapasztalja, hogy közösségünkben 
ez nem egy trendi dolog, hanem nálunk ez a természetes életvitel. 
Közel tíz éve iskolánkban szelektív hulladékgyűjtést végzünk.

Iskolánkban a vizuális oktatásban központi szerepet tölt be a az 
újrahasznosítás. A képzőművészet az egyik legerősebb fi gyelem-
felkeltő az emberek számára.

Nemcsak drága eszközök segítségével lehet kreativitást fej-
leszteni. Legfontosabb maga az, hogyan lehet felhasználni, 
újrahasznosítani anyagokat. A szobrászat, iparművészeti ágak, 
festészet alapanyagainak újragondolása fontos a felnövekvő 
generáció számára. Az új lehetőségek megismerése nyitottabbá, 
érzékenyebbé, kreativabbá teszik őket a művészi gondolkodás, a 
környezettudatosság terén is.

A maradék fa, textilhulladék, préselt alumíniumkapszula
felhasználása a vizuális kultúra minden témakörbe beépíthető.

A bizánci művészet tananyagát az újragondolt mozaikképek 
segítségével tettük szemléletesebbé, melyet a maradék burkoló-
fa, textilhulladék préselt kávékapszula felhasználásával szem-
léltettünk.

Az alapanyagok közül az akció hetében a kávékapszulák álltak a 
középpontban. Mi történjen velük, ha nincs lehetőségünk vissza-
váltani. A környezettudatosan gondolkodó alkotók nagyon sok 
alternatívát kínálnak a világhálón. Mi ennél továbbléptünk azzal, 
hogy a kapszulák tartalmát, az elhasznált kávét is felhasználtuk. 
A mellékterméket ökokertünkben újra hasznosítjuk kiegészítve a 
növények tápanyagszükségletét.
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Egyházközösségi hírek

Ezúton szeretnénk röviden tájékoztatni Önöket egyházközségünk 
2020-ban megvalósult fejlesztéseiről és az idei évre tervezett 
beruházásokról:

· Sikerült értékesíteni a plébánia mögött, a Pándzsa utcában kiala-
kított 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 megoszt-
va folytatjuk a beruházást, mindkét temető esetében az anyagi 
lehetőségeink függvényében.

· 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 idén tavaszán fog 
megépülni

· A szeméttároló megépítését követően folytatódik majd a temető 
kerítésének cseréje a Hegyalja út felé. 

· Az Öreg utcai kereszt nagyon rossz állapota miatt a Polgárőrség-
gel közösen gyűjtést szerveztünk a felújításra. A gyűjtésből eddig 
427.500 Ft gyűlt össze. Több szakemberrel egyeztetve a kereszt 
sajnos nem felújítható, így cseréje szükséges. A megoldást minden-
képpen egy időtálló gránitkereszt állítása jelenthetné (Tó utcaihoz 

hasonlóan). Az új kereszt költsége árajánlat szerint nagyságrendileg 
nettó 5 millió Ft, ami tartalmazza a bontás, új alap és az eredetivel 
teljesen megegyező kereszt készítésének költségét. Sajnos ilyen 
célra nem volt pályázati kiírás és az Egyházközség ezt önerőből 
nem tudja megvalósítani a kereszt cseréjét, azért a gyűjtést tovább 
folytatjuk. Amint a szükséges anyagi források rendelkezésre fognak 
állni a kereszt cseréjét elindítjuk.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Mindenkinek, aki 
támogatásával hozzájárult beruházásaink sikeréhez!

Adományaikat a következő módon tudják eljuttatni hozzánk:
· Banki átutalással:

Jogosult neve: Római Katolikus Egyház
Számlaszám: 59300223-10220395

· Készpénzes befi zetés a Takarékszövetkezetben
Egyházközségünk bankszámlájára.

Banki utalásnál és Takarékszövetkezetben történő készpénzes be-
fi zetéskor a közlemény rovatba kérjük, tüntessék fel, hogy milyen 
célra szánják adományukat.

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!

Művészeti óráinkon a kinőtt, elszakadt farmerből táskákat, deko-
rációkat készítettünk. A régi újságok leselejtezett lapjai grafi kai 
alapanyagként élednek újjá. Kollázs, montázs, és papírmasé 
alkotások színesítik a környezetünket.

Ezek az ötletek és módszerek bárhol, bármikor alkalmazhatóak, 
különösen iskolásoknak ajánljuk. Azáltal, hogy kevés ráfordítással 
egyszerű, olcsó alapanyagokból hozunk létre esztétikai élményt 
nyújtó alkotásokat, nemcsak egyenlő esélyt biztosítunk minden 
szülőnek, tanulónak, hanem felhívjuk a fi gyelmet arra, hogy a ház-
tartásokban mennyi olyan hulladék van, amelyet nem kell azonnal 
kidobni, újragondolva ismét felhasználhatóvá válhat, ezáltal csök-
kentjük a környezetszennyezést is.

A projektről: közvetlen pozitív visszajelzést a gyerekek lelkesedése 
adta. A kiállított tárgyakat, alkotásokat részben hazavitték, részben
az iskolában használják majd. Hosszú távú következmény az érték-
közvetítés, a tudatosítás. Bízunk abban, hogy ezekből a tanulók-
ból környezettudatos, a fenntarthatóságért elkötelezett felnőttek 
lesznek.

Szabóné Pacsai Ilona 
szaktanár

Nagyheti és húsvéti miserend
Virágvasárnap: 
Szentmise és barkaszentelés 09:30-kor a templomban 
A szertartás elején barkát szentelünk, ezzel emlékezünk Jézus ün-
nepélyes bevonulására Jeruzsálembe. A szentmisében felolvassuk a 
passiót, vagyis Jézus szenvedésének történetét.

Nagyszombat:
Az Egyház Jézus sírjánál időzik és imádkozik. Kérem, a kedves híveket 
jöjjenek szentsírt látogatni és imádkozni! A feltámadási mise 19 
órakor lesz templomunkban. Ez a szentmise érvényes húsvét vasár-
napra is. A feltámadási körmenet megtartása a járványügyi helyzet 
miatt még bizonytalan, de ha megtartható, akkor a mise után lesz. 
Ételszentelés is ezen a napon lesz a járványügyi helyzettől függően 
mise vagy körmenet után.

Húsvét vasárnap, Jézus feltámadásának főünnepe: 
Szentmise lesz a templomban 09:30-kor. 

Húsvéthétfő:
Szentmise 09:30-kor a templomban

Elsőáldozás:
A 3. osztályosok elsőáldozása terveink szerint május első vasár-
napján 09:30-kor lesz templomunkban. 

Felhívjuk Kedves Híveink fi gyelmét, hogy a jelenlegi Koronavírus 
járvány miatti vészhelyzet miatt változások lehetnek. Ebben az 
esetben a szentmiséken és a templomi hirdetőtáblán jelezni 
fogjuk a változásokat, ugyanakkor a templomi hirdetőtáblán és a 
község honlapján is jelezni fogjuk.

sai Ilona 

ÉcsHangja_2021_1..indd   11ÉcsHangja_2021_1..indd   11 2021. 03. 19.   9:44:172021. 03. 19.   9:44:17



12

Talád meg
az elrejtett tárgyakat!

Locsolóversek Húsvétra

Keresd meg a kép mellett látható rejtett tárgyakat a rajzon, ha van 
kedved, utána akár ki is színezheted!

Gomba

Banán

Vitorlás

Hold

Cipő

Szív

Sütemény
Bögre

Fűrész

Baseball sapka

Fagyi

Villa

Gyertya

Tölcsér

Kiadta: Écs Községi Önkormányzat | Szerkesztette: Partner Design Kft.
Címlap fotót készíette: Tóth Szabolcs

Megjelenik: negyedévente 720 példányban

Hajnali harmatban,
Selyemfüves réten,

Ezer virág friss illatát
Kalapomba mértem.
Rozmaringos hintón

Repültem idáig,
Kék nefelejcs, tulipános,

Takaros házig.
Van ennek a háznak

Olyan virágszála,
Kinek harmat rózsavíztől

Kivirul orcája.
                                            Kufár Róza: Locsolóvers

Hahó, nyuszilányok! Locsolkodni jöttem!
Locsolóüvegem, kölnivel töltöttem!

A tavasz illatát öntöm hajatokra,
a fi úk fi gyelmét hívja magatokra!

Nekem is van párom, őt már meglocsoltam,
megoldottam nyelvét, ne maradjon szótlan.

Mondtam neki verset, s hímes tojást kaptam.
s egy puszit, amiért hűséges maradtam.

De ne csak a párom legyen meglocsolva,
ne essen a tisztes becsületen csorba!

Hozzád is eljöttem, mert tudom el várod,
s tudom neked is van megfestett tojásod!

                                            Aranyosi Ervin: Locsolkodni jöttem
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