
2021. AUGUSZTUS.  6. SZÁMÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Écsiek!

Szeretettel köszöntöm Önöket az Écs Hangja legújabb számával! Remélem, hogy az 

újság olvasása során sok érdekes és fontos információhoz jutnak településünk életével 

kapcsolatban. 

A korlátozások feloldása ellenére a koronavírus járvány továbbra is meghatározza minden-

napi életünket. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra és mindenkinek nagyon 

jó egészséget kívánok. 

A járvány és a nyári időszak ellenére a munkakedvünk nem csökkent, több projekt is 

folyamatban van, illetve több sikeres pályázaton vagyunk túl, melyről részletesen az 

önkormányzati hírekben olvashatnak. 

2021. augusztus 20-án megemlékezünk az államalapításról és államalapító Szent István 

királyunkról. Önkormányzatunk  szeretettel vár minden érdeklődőt a Szent István park-

ban tartandó ünnepi megemlékezésre, majd az azt követő szentmisére. A nap folyamán 

minden lakosunkat – különösképpen a gyermekeket - búcsúi mutatványosok várják a 

Coop Abc mögötti területen, melyhez mindenkinek előre is nagyon jó szórakozást kívá-

nok.

A tavalyi évvel ellentétben a falunapot – amennyiben a korlátozások nem szólnak köz-

be - szeptember 04-én, szombaton kívánjuk megtartani. Kollégáimmal azon dolgozunk, 

hogy egy színvonalas, szórakoztató programokat tartalmazó műsort állítsunk össze. 

Remélem lakosaink közül minél többen kilátogatnak falunapi rendezvényünkre, ahol 

reményeink szerint gyerek, felnőtt,  szépkorú mind megtalálja a kedvére való prog-

ramot, szórakozási lehetőséget. Szeretettel várom településünk lakóit!

 Tisztelettel: 

 dr. Szabó Norbert

 polgármester

Kiadta: Écs Községi Önkormányzat | Szerkesztette: Partner Design Kft.

Címlap fotót készíette: Tóth Szabolcs

Megjelenik: negyedévente 720 példányban

Écs
Hangja
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Önkormányzati hírek
Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket a folyamatban 

lévő fejlesztésekről és az idei sikeres pályázatokról.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 

támogatásának köszönhetően a terveknek megfelelően halad az 

új kétcsoportos bölcsőde építése. A kivitelezés előre láthatóan 

szeptember elejéig befejeződik, melyet követően kerül sor a 

működéshez szükséges engedélyek beszerzése. 

A Magyar Falu Program 2020 pályázati támogatásnak köszön-

hetően augusztus - szeptember hónapban a bölcsőde előtti 

útszakasz aszfaltozása fog megvalósulni, mely projekt szükséges 

ahhoz, hogy a bölcsőde használatba vételi és működési engedélyt 

kapjon. 

Szintén TOP-os támogatásból kezdődött meg a csapadékvíz 

elvezető rendszer fejlesztése, mely érinti a Fő utca, a Kápolna 

utca, Tó utca és a Rákóczi Ferenc utca egy részét. A projektben 

nemcsak a vízelvezető árkok burkolása történik meg, hanem új 

gépkocsibejárók épülnek, megújul a Tó utcai buszmegálló és több 

kereszteződés.

További remek hír, hogy a „Települési környezetvédelmi infra-

struktúra fejlesztések” című felhívásra benyújtott újabb pályáza-

tunkat a Pénzügyminisztérium 45 millió Ft összegű támogatásra 

érdemesnek ítélte.  A támogatásból megkezdődik a csapadékvíz 

elvezetés II. üteme, melynek során megújul a Kossuth Lajos utca 

(Fő utca és Petőfi  utca közötti szakasza), a Petőfi  utca mindkét 

oldala (Kossuth Lajos utcától indulva kb. 75-80 m hosszan), Fő 

utca (Kossuth Lajos utca és Táncsics utca közötti szakasza, ahol 

egyben buszöböl is kiépítésre kerül), az Orgona utca (Fő utcától 

egészen a Deák Ferenc utcáig), valamint a Fő utca (Pulai ároktól 

a falusi temetőig) csapadékvíz-elvezetése. A projekt kivitelezési 

munkálatai előre láthatóan 2022 évben kezdődnek meg. Az elmúlt 

időszak esőzései megmutatták a csapadékvízelvezető rendsze-

rünk hiányosságait, ezért további fejlesztésekre van szükség a 

jövőbeni pályázati lehetőségek maximális kihasználásával. 

A Győr – Pannonhalma kerékpárút kivitelezése az écsi szakaszon 

a befejezéséhez közeledik. Elkészült a Józsaf Attila utca aszfal-

tozása, megújult a Győr felöli buszmegálló, melynek közvetlen 

környezetében a régen várt gyalogátkelőhely létesül. A COOP bolt 

melletti rész újra aszfaltozásával, valamint a József Attila utca és 

a Fő út melletti kerékpárút összekötésével a kivitelezés jelentős 

része lezárul, már csak a befejező munkálatok maradnak hátra. A 

kerékpárút átadásának várható időpontja ez év szeptembere.
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A Magyar Falu Program 2020 keretében elnyert támogatásnak 

köszönhetően befejeződött a Hegyalja utcában található szolgá-

lati lakás külső homlokzatának felújítása, az épület hőszigetelése. 

A további feladat még az udvarrendezés és a régi kidőlt kerítés 

helyére egy új kerítés építése.

A Magyar Falu Program 2020 pályázati támogatásnak köszön-

hetően a hegyi temetőnél megvalósult a hulladéktároló, mely

lehetővé teszi a temetői hulladék kulturált módon történő

gyűjtését. Az Egyházközséggel közösen folytattuk a hegyi temető 

kerítésének felújítását, a kerítés betonelemei a helyükre kerültek, 

már csak a kovácsoltvas betétek hiányoznak és egy terepmunka 

szükséges a kerítés környezetének rendezéséhez. A közös be-

ruházásnak köszönhetően a hegyi temető teljes utcafronti kerítése 

megújul.

Örömteli hír, hogy a Magyar Falu Program 2021 pályázata ismét 

sikeresnek bizonyult és a támogatásnak köszönhetően sor 

kerülhet a falusi temetőben is, egy a hegyihez hasonló, temetői 

hulladéktároló építésére. Az Egyházközséggel közösen a jövő-

ben szeretnénk megkezdeni a falusi temető kerítésének a rendbe 

tételét is. 

Szintén örömteli hír, hogy önkormányzatunk sikeresen pályázott 

a Belügyminisztérium által meghirdetett "Önkormányzati fela-

datellátást szolgáló fejlesztések támogatására - Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása". A 19.999.999 Ft pályázati támogatásnak 

köszönhetően 122 méteren megújul a falusi temető előtti 

útszakasz, az út mentén 7 db parkoló kialakítása történik meg, 

egyúttal a csapadékvíz elvezető rendszer is fejlesztésre kerül. 

A támogatásnak köszönhetően felújítjuk még kb. 120 méteren a 

Kossuth Lajos utcai járdát (Petőfi  és a Deák Ferenc utca közötti 

szakaszon). A támogatásért köszönet a Belügyminisztériumnak, 

valamint Kara Ákos országgyűlési képviselő Úrnak, aki támogatta 

elképzelésünket!
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További jó hír, miszerint a Magyar Falu Program 2021 "Út, híd, 

kerékpárforgalmi létesítmény építése, felújítása" című pályázati 

kiírására benyújtott pályázatunkat 27.907.811 Ft-tal támogatta a 

Magyar Állam, melyből a Törések utca aszfaltozását fogjuk a jövő 

év folyamán megvalósítani.

Az elmúlt időszakban elkészült a Fő út mellett az Ifjúság utcát az 

Orgona utcával összekötő támfalas járdaszakasz. A gyalogosok és 

a kerékpárosok a korlátnak is köszönhetően biztonságban közle-

kedhetnek ezen a szakaszon. A jövőben tervezzük ezen a részen a 

közvilágítás fejlesztését is, a tervek elkészültek, hamarosan meg-

kezdődik a kivitelezés. Azért, hogy az elkészült járdát a későbbiek-

ben ne kelljen megbontani, az ehhez szükséges előkészületeket 

már elvégeztük. A Képviselő-testület döntésének megfelelően 

augusztus-szeptember hónapban megkezdődik az Orgona utca és 

a Búzavirág utca aszfaltozása, melynek murvás alapja már 2019 

évben elkészült. Az aszfaltozásnak köszönhetően több lakossági 

problémára is megoldást tudunk nyújtani.

Elkészült a Hegyalja és a Dózsa utca kereszteződését az iskolával 

összekötő rövid járdaszakasz felújítása. Ezentúl az iskolába, 

az óvodába vagy esetleg a kisboltba és a fagyizóba igyekvő 

gyermekek és szüleik biztonságos körülmények között tudnak a 

járdán gyalogosan közlekedni. Tudom, hogy településünkön több 

járdaszakasz is felújításra szorul, de emiatt türelmüket kérem. Az 

anyagi lehetőségeinket fi gyelembe véve az elkövetkezendő évek-

ben célunk több olyan járdaszakasz felújítása, melyek forgalmas 

útszakaszok mellett találhatóak és a gyalogos közlekedés csak 

azokon keresztül megoldott.
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Écs Községi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt és családját, 

alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre 10:30 órai kezdettel a Szent István parkban, 

majd az azt követő szentmisére. 

Beszédet mond:

dr. Szabó Norbert polgármester

A nap folyamán minden lakosunkat, különösképpen a gyermekeket 

búcsúi mutatványosok várják a Coop Abc mögötti területen, 

melyhez jó szórakozást kívánunk! 

Az elmúlt időszakban megtörtént a már korábban beharangozott 

térfi gyelő kamerarendszer műszaki átadása, a kivitelező a 

munkálatokat befejezte és a rendszert működőképes állapotban 

átadta az önkormányzatnak. 

Az elkövetkezendő években "egyenlőre" 12 kamera szolgálja Écs 

biztonságát, melyek településünk frekventált helyein, így 

pld. a bevezető útszakaszokon, az oktatási intézményeknél, a 

játszótérnél, valamint a szelektív hulladékgyűjtő edényeknél 

kerültek kihelyezésre. A kameráktól csodát nem lehet várni, de 

véleményem szerint mind bűnmegelőzési, mind felderítési, mind 

köztisztasági szempontból hasznosnak fognak bizonyulni, továbbá 

lakosaink biztonságát szolgálják és biztonságérzetünket növelik. A 

törvényi előírásoknak megfelelően a kamerarendszer kezelője az 

Écsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

Écs Községi Önkormányzat az idei évben is pályázik szociális 

tűzifára, melynek köszönhetően a rászorulók egyszeri alkalommal

szociális tűzifát igényelhetnek az önkormányzattól. Sikeres 

pályázat esetén annak részletszabályait a képviselő-testület fogja 

megalkotni rendelet formájában, melyről lakosainkat a szokásos 

módon értesíteni fogjuk.
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„ÉCS” Polgárőr Egyesület
Kedves Écsi lakosok!

Eltelt egy újabb negyed év a legutóbbi lapszám óta. Rengeteg 

minden történt azóta. A tavasz óriási kihívás elé állított mindenkit. 

A járvány nem adott alább és rengeteg feladatot rótt egyesületünk-

re. Továbbra is elláttuk a tőlünk segítséget kérőket, boltba, postára, 

gyógyszertárba mentünk. Egyesületünk továbbra is két autóval 

mindkét településről (Écsről és Ravazdról) vitte az oltásra regiszt-

rált embereket. Ezúton fejezzük ki köszönetünket Écs Község 

Polgármesterének és a képviselő testület tagjainak, hogy 

támogatták egyesületünket, és zökkenőmentes lehetett az autók 

fenntartása. 

A tavaszi lapszámban megjelent terveinket pontosan véghez 

tudtuk vinni, kivétel a Családi Nap, ennek dátuma későbbre 

tolódott. A március 20-ra meghirdetett önkéntes hulladéksze-

désen több mint 60-an vettünk részt. Március 27-én a hagyo-

mányos fémhulladék gyűjtést nagyon sok écsi lakos támogatta 

és felajánlotta a felesleges vasat egyesületünk részére, ezzel is 

megakadályozva, hogy községünkbe idegenek szedjék össze a 

fémhulladékot. Mindenkinek köszönjük a felajánlást. 

Április 30-án szorgos polgárőr társaim gondos kiválasztás után 

elhozták a faluba a község legszebb fáját, melynek díszítésében 

Kara Ákos Országgyűlési képviselő úr volt a lányok segítségére. 

A fát mint minden évben 2021-ben is Varga Tamás ajánlotta fel 

egyesületünk részére. 

Tavasszal több mint egy hónapig minden nap vigyáztuk a kis-

iskolások biztonságos hazaérkezését, melyet az újabb iskola 

bezárás szakított meg. Folyamatosan biztosítjuk a Rába Ringen 

zajló versenyeket. Szinte mindennap találkozhatnak Polgárőrrel a 

község területén. Március 13-án quadosok és motorosok veszélyez-

tették a Rába Ring környékét ezért őket óvatosságra intettük. 

Napi szinten kaptunk lakossági jelzést, hogy rendszeres a község 

útjain is a rendszám nélküli quados és motoros. 2021 a baleset-

megelőzés éve a polgárőrségnél, így elkezdtünk szervezni egy 

összehangolt Rendőr, Polgárőr, Környezetvédő közös ellenőrzést. 

Április 17-én néhány büszke édesapával, nagyapával, lelkes 

nagytesóval elültettük a 2020-ban született gyerekek fáit. 

Május 3-án Győrasszonyfán vettünk részt a Tour de Hongrie kerék-

páros verseny részleteinek tájékoztatóján. A több mint kilencven 

éves múltra visszatekintő versenyt május 14-én rendezték meg 

melyen egyesületünk 25 fővel vett részt. 

A hegyi temetőnél épülő kerítés munkálatainál minden alka-

lommal részt vettünk. Május 29-én összefogtak a hatóságok és 

közös erővel léptünk fel a természet károsítókkal szemben. Ez az 

ellenőrzés egész évben várható. 

Május 30-án a Hősök Vasárnapján elhelyeztük a megemlékezés 

koszorúját a Hősök Emlékművénél. Közben folyamatosan bővül 

egyesületünk tagjainak száma májusban 3 fő tett sikeres polgárőr 

alapvizsgát, melyből egy tagunk szakmai tudása alapján a lovas 

polgárőreink számát gyarapítja. 

Június 5-én a 2020-ban született gyermekekkel és családjukkal 

közösen felhelyeztük, a már elültetett fákhoz a gyerekek nevét és 

születési dátumát tartalmazó táblát. A rendezvényt közös uzson-

názással fejeztük be. Köszönetünket fejezzük ki a táblákat, karókat 

készítő, és a fák beszerzését, szállítását lebonyolító helyi vál-

lalkozóknak. Az erdő tulajdonosoknak, akik a karók alapanyagát 

biztosították továbbá a kihangosítást felajánló édesapának. 

Az elmúlt pár hónap alatt több kiskutyát vittünk állatorvoshoz, 

hogy segítsen a gazda megtalálásában. Ezért nagyon fontos, hogy 

a kutyákat chippel lássák el, mert így eddig minden kutyát haza 

tudtunk szállítani. Fontos a felelős állattartás, kérjük, vigyázzanak 

jobban kedvenceikre! 

Július 10-én került sor a V4 kerékpáros versenyre, melyet pol-

gárőreink is biztosítottak. A versennyel párhuzamosan, július 

10-én megrendezésre került a már nagyon sokak által várt 

Polgárőr Családi Nap és Főzőverseny. Nem a szokásos időben, nem 

a szokásos helyszínen, de a szokásos szeretettel vártuk a rendez-

vényre érkezőket. A rendezvény megnyitóján részt vett  Kara Ákos 

Országgyűlési képviselő úr. Köszönjük a csapatoknak a rengeteg 

fi nom ételt, italt. Köszönjük az „ÉCS” Polgárőr Egyesület segítő 

tagjainak. A fellépőknek a színvonalas előadásokat, a zsűrinek, 
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és minden kedves vendégnek, akik elfogadták meghívásunkat, 

hiszen nélkülük nem lehetett volna ilyen sikeres ez a nap. Külön 

köszönet a környező települések Polgárőreinek, akik a kerékpáros 

verseny lebonyolítása után megtiszteltek bennünket és elfo-

gadták meghívásunkat. Köszönet a Gyarmati Polgárőr Egyesület 

elnökének és tagjainak, hogy részt vettek a rendezvényen és a 

főzőversenyben, ahol dobogós helyet értek el. Rendezvényünket 

megtisztelte Valiczkó Mihály térségi koordinátor, a MPSZ Megyei 

általános Alelnöke, Laki György lovas koordinátor, aki társával 

lóháton érkezett Kajárpécről és Borsó Roland kutyás koordinátor, 

aki felejthetetlen kutyás bemutatóval kápráztatta el a közönséget. 

Külön köszönet a Veszprémvarsányi Önkéntes Tűzoltóknak, Máté 

Péternek a Mosonmagyaróvári Futura kalanddobozért, Hancz 

Istvánnak a megyei iparkamara titkárának és Farkas Istvánnak 

a főzőverseny győzteseinek felajánlott díjakért. A Pedró Pékség 

tulajdonosának a sok fi nom kenyérért, a fotósoknak, a 

hangosításért. 

Legközelebbi rendezvény a falunap, ahol találkozhatnak velünk, 

szeretettel várunk mindenkit! Addig is jelen vagyunk szolgálati 

időnk alatt a falu kül- és belterületén gyalog, kerékpárral, lóháton 

és autóval.

Kövess minket facebookon.

Sáriné Kocsis Marianna 

elnök
Elérhetőségeink: +36 70 22 447 46

Hősök

Május 30-án a Magyar Hősök Napja alkalmából szentmisével 

egybekötött ünnepi megemlékezést és koszorúzást tartottunk az 

I. világháborús emlékműnél mindazon katonákért és civilekért, 

akik a magyar hazáért áldozták életüket! 
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Écsi Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Kedves Szülők! Kedves écsi lakosok!

Intézményünkben a fennálló veszélyhelyzet és a kialakult járvány-

helyzet idején is igyekeztünk biztosítani a gyermekek számára a 

nyugodt, szeretetteljes, biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag 

óvodai, bölcsődei életet.

Március 8-tól kormányrendelet alapján rendkívüli szünet lépett 

életbe. Gyermekfelügyeletet biztosítottunk, ügyeleti rendszerben 

fogadtuk azokat a kisgyermekeket, akiknek szülei nem tudták az 

otthoni felügyeletet megoldani. 

Ezen időszak alatt tartottuk a kapcsolatot azokkal a gyermekek-

kel és szüleikkel, akik nem vették igénybe az ügyeletet. Csopor-

tonként, online módon a zárt facebook csoportokba tematikus 

terveinknek megfelelően, heti témáinkhoz kapcsolódóan tettek 

fel az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők játék- és tevé-

kenység ajánlásokat, ötleteket. A megvalósulásról visszajel-

zéseket kaptunk, sok fotót, képet küldtek a szülők arról, milyen 

lelkesen, örömmel teljesítették a gyerekek a különböző feladatokat.

Április 19- től kezdődően a rendkívüli szünet megszűnt, intéz-

ményünk újra teljesen megnyitott. 

A visszatérés után anyák napjára készülődtünk a gyerekekkel: 

édesanyáknak, nagymamáknak meglepetés ajándékot készítet-

tünk. Köszöntő verseinket, dalainkat online formában, csopor-

tonként a zárt facebook csoportokban osztottuk meg.
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Csoport szinten változatos programokkal színesítettük a nevelési

évből hátra maradt heteket: fagyizás, játszótér, séták, kisebb- 

nagyobb kirándulások a faluban...

Évzáró és ballagó műsorunkat is online módon terveztük, szervez-

tük, és valósítottuk meg. A járványhelyzet enyhülése júniusban 

lehetővé tette, hogy a szülők kérésének eleget téve, betartva az 

aktuális járványügyi szabályokat csoportonként alkalmat biztosí-

tottunk arra, hogy az iskolába készülő gyerekek és szüleik együtt 

el tudjanak köszönni az óvodától és az óvónéniktől, dajka nénitől.

A nyári időszak alatt igyekszünk sok időt tölteni a szabadban, 

udvaron, a melegebb napokon főként a reggeli, kora délelőtti 

órákban.

Intézményünk 2021.augusztus 16-31- ig zárva tart.

Szeptember 1- én kezdjük új nevelési évünket.

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

A nyárra mindenkinek jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést 

kívánunk!

Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra?

Homokvárhoz: kupacot,

horgászoknak: kukacot,

hegymászóknak: nagy hegyet,

hűs fagyihoz: friss tejet,

folyópartra: fát, nagyot,

vakációt- száz napot!

Tisztelettel:

Pletli-Kocsis Gabriella
intézményvezető
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Mit jelent számunkra a segítségnyújtás?
A mosolyt az arcodon.
Egy kedves tekintetet.
Egy jó szót.
Önzetlenséget.
Ahogy a mondás is tartja „Adni jó”
Mi ett ől vagyunk boldogok.
Minél többet adunk annál boldogabbak.

  ecsicentrum
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Nyugdíjas Klub

2021. június 25-én 54 fővel a  Komáromi Nemzeti Lovasszínház 

egyik sikeres darabját  a Lóvá tett lovasok című  zenés komidiá-

ját néztük meg,  ahol a nézők a hasukat fogták a sok nevetéstől. 

Egy ma játszódó történet sok humorral, garantált nevetés-

sel, tanulságos végkifejlettel, megtörtént események alapján. 

Természetesen a darabban sok ló és speciális lovas jelenetek is 

láthatók, hiszen ez lovas színház. 

A Lovas Színház egy megvalósult álom, mely az Ember, a Művészet 

és a Ló elválaszthatatlan egységét hivatott létrehozni

Augusztus utolsó hétvégéjére egynapos kirándulást tervezünk, 

ami még kidolgozás, szervezés alatt áll. 

A további programokról rendezvényeinkről a klubtársakat írásban 

tájékoztatjuk.

Minden écsi nyugdíjast bíztattunk a klub életében való részvételre!

Idősek köszöntése

Településünkön az elmúlt időszakban négy 90 éves lakót 

köszöntöttünk. A pandémia miatt nehéz volt összehangolni, hogy 

mikor tudjuk átadni számukra a miniszterelnök gratuláló oklevelét 

és az önormányzat ajándékát. Szerencsére a járványhelyzet 

javulása lehetővé tette, hogy személyesen átadhassuk számukra 

az ajándékot és pár szót váltsunk velük.
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FÉSZEK Egyesület 
Kedves Écsiek!

Idén szokatlanul hosszúra nyúlt a tavasz, mégis gyorsan elszaladt 

velünk az esztendő első fele. Nagy örömünkre szolgál, hogy szép 

lassan megszabadultunk béklyóinktól és újra találkozhatunk Ve-

letek!

Áprilisban a húsvéti ünnepekre készülődve egyhetes helyismereti 

kihívást hirdettünk településünk gyermekei számára. A kicsik 

minden nap más-más rigmusokat követve kerestek fel szüleikkel 

egy-egy helyi nevezetességet, hogy végül megismerjék a húsvéti 

kincs helyét. Örömmel jelentjük, hogy csaknem 50 kalandor lelt rá 

ünnepi meglepetésünkre! 

Az elhúzódó hűvös időjárás hatása fűszerkertünk fejlődésén is 

meglátszott, így idén csak június végén került sor az első szüretre. 

Apró kezek és szorgos felnőttek segédkeztek, hogy egymás mel-

lett csokorba kötve száradjon a lestyán és a kakukkfű, a menta, 

a levendula és a bazsalikom. A közös munkát megkönnyítették 

az esti fények és a jó társaság, így együtt lehetünk büszkék a 

kalákában végzett munka illatemlékes eredményére is. 

Ezután sem álltunk meg! Végre sor kerülhetett a világjárvány 

miatt egy éve elmulasztott családi sportnapra június végén, me-

lyet a reggeli órákban közösségi futással indítottuk be az iskola 

előtt. Ezután a helyi és környékbeli érdeklődők kispályás foci-

meccseken, tollaslabda-edzésen, erőemelő bemutatón és fi ttness 

foglalkozásokon, saját testsúlyos edzésen, valamint jógán és 

íjászaton is részt vehettek. Az esemény jó hangulatához nagyban 

hozzájárult a WOLF-K9 KSE kutyaiskolai bemutatója és mindenki, 

aki önkéntesként, résztvevőként, sportedzőként vagy bármely más 

szerepkörben segítette munkánkat, a rendezvény megvalósítását. 

Ezúton is köszönjük mindannyiótok támogatását! 
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Boldogok vagyunk, hogy újra egymásra mosolyoghatunk az 

utcán, korlátok nélkül élvezhetjük egymás társaságát és nagyobb 

biztonsággal tervezhetünk. Mire ezek a sorok nyomtatásban is 

megjelennek, pontot teszünk nyári táboraink végére is, ahol idén 

először két turnusban is 1-1 hétig szervezünk helyi kisiskolásoknak 

(7-15 éves) interaktív táborokat községünkben. 

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján méltóképpen

emlékeztünk meg Trianon 101. évfordulójáról.

Az ünnepi megemlékezést követően a Hősök Parkjában az em-

lékművet építő baráti társaság tagjaival együtt megkoszorúztuk 

a trianoni emlékművet, majd a hagyományoknak megfelelően 

megszólaltak templomunk harangjai.

Erőt gyűjtünk és szeptemberben ott leszünk a szüreti falunapon 

sátrunkkal, az őszi időszakban pedig túrával, más közös családi, 

kézműves és sport programokkal is kedveskedünk majd Nektek 

terveink szerint.

Egyesületünk évek óta folyamatosan nyújt lehetőséget az iskolai 

közösségi szolgálatot teljesítőknek a kötelező órák igazolására. 

Továbbra is várjuk a jelentkezőket. 

Tartsatok velünk és élvezzük együtt a településünk, valamint a 

nyár nyújtotta lehetőségeket #hajráÉcs

Üdvözlettel:

FÉSZEK Egyesület

https://www.facebook.com/feszekegyesulet

1feszek@gmail.com
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A 2020/2021-es bajnoki szezon semmiképp sem nevezhető 

egy szokványos idénynek. Kezdjük talán ott, hogy lett egy női 

kispályás csapata Écsnek. A lányok nagy akarattal és lendülettel 

álltak neki ennek az idénynek és kimondottan jól teljesítettek. Egy 

kis visszatekintés az eredményekre: 

ÉCS KSE 2 – 2 DUNAKILITI KSE

LBW NYÚL SC 0 – 4 ÉCS KSE

RÁBAPATONAI BSE 2 – 1 ÉCS KSE

ÉCS KSE 8 – 1 BELED SE

GYŐRZÁMOLYI SE 0 – 1 ÉCS KSE

ÉCS KSE 4 – 3 RÁBAPORDÁNY KSK

DUNAKILITI KSE 2 – 1 ÉCS KSE

ÉCS KSE 1 – 1 LBW NYÚL SC

ÉCS KSE 8 – 3 RÁBAPATONAI BSE

BELED SE 2 – 6 ÉCS KSE

ÉCS KSE 5 – 2 GYŐRZÁMOLYI SE

RÁBAPORDÁNY KSK 1 – 2 ÉCS KSE

Így a bajnokságot a második helyen zártuk.

Házi góllövőlista:

A mi csapatunk tagja a bajnokság gólkiráynője:

1 KALMÁR VIVIEN ÉCS KSE 18

2 BOGNÁR EVELIN BELED SE 12

2 MURAKÖZI ANITA RÁBAPATONAI BSE 12

4 GYARMATI RENÁTA RÁBAPATONAI BSE 10

5 BÖDECS BARBARA BELED SE 9

5 NYÉKI ESZTER DUNAKILITI KSE 9

7 POLECZKI PETRA ÉCS KSE 7

Női Megyei Kispályás Football csapatának bemutatása:

Écs Község Sport Egyesület

Kalmár Vivien 18 gól

POLECZKI PETRA 7 gól

SISKA ODETT 6 gól

KOVÁCSICS DIÁNA 5 gól

NEMES VIVIEN 5 gól

BALLA DÓRA 1 gól

DEÁK ENIKŐ 1 gól

• Siska Odett

• Kalmár Vivien

• Deák Enikő

• Mészárosné Kovácsics Diána

• Poleczki Petra

• Kovács Adél

• Balla Dóra

• Simon Vivien

• Szemeti Éva

• Vőfély Noémi

• Szücs Laura

• Szakonyi Katalin
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Egyházközösségi hírek

Véradás volt ismét Écsen

Ezúton szeretnénk röviden tájékoztatni Önöket az eddig megvalósult 

fejlesztéseinkről és a beruházásainkról:

•  Egyházközségünk a Magyar Falu Program keretében sikeres pályá-

zatot nyújtott be a tavalyi évben a hegyi temető hulladéktárolójára.

•  A szeméttároló június hónapban elkészült. 

•  Ugyanakkor folytattuk a kerítés építését az Önkormányzattal 

közösen, ami várhatóan augusztus hónapban befejeződik. 

Szeretnénk köszönetet mondani minden önkéntesnek, akik társadal-

mi munkában segítették a tereprendezést. 

Idén ismét lehetőség volt Magyar Falu Program keretében 

temetőpályázat benyújtására. 

A győri Vérellátó Állomás felkérésére a Vöröskereszt Szervezete 

2021. július 6-ra véradást szervezett Écsre, melyen 87 fő véradó 

regisztrált és adott vért. Ez a szép létszám zömében Écs, Ravazd, 

Tarjánpuszta, Győrasszonyfa  lakosaiból tevődött össze. 

Az Országos Vérellátó Szolgálat Győri Regionális Vérellátó Központ-

ja vizet, édességet 500 Ft-os könyvutalványt és 1.000 Ft étkezé-

si utalványt adott minden véradónak, a Vöröskereszt pedig bébi

Miserend 

Az augusztusi ünnepi szentmisék időpontjai az alábbiak:

Augusztus 15.: Nagyboldogasszony napja

18:00 Szentmise és körmenet Nagyasszonyunk ligetében

(rossz idő esetén a templomban). Délelőtt 9:30-kor nem lesz

szentmise a templomban. 

Augusztus 20.: Búcsú

11:00 Szentmise

Ezúttal A falusi temető hulladéktárolójára nyújtottunk be ugyancsak 

sikeres pályázatot. 

A következő esztendőben a hulladéktároló megépítése mellett 

terveink szerint elkezdjük a falusi temető kerítésének felújítását is. 

Meghívó
Az écsi Római Katolikus Egyházközösség

nagy szeretettel hív és vár mindenkit

Nagyasszonyunk ligetében tartandó

Ünnepi Szentmisére és Körmenetre

A szentmisét celebrálja: Bausz András plébános.

A szentmise időpontja: 2021. augusztus 15. (vasárnap) 18 óra.

A szentmisét és körmenetet Mária mennybevételének megünneplése tiszteletére tartjuk. 

Rossz idő esetén a templomban lesz megtartva az ünnepi szentmise.

Kérjük együtt a Szűz Anya közbenjárását fi ánál érettünk, ez alkalommal is!

Bausz András
plébános

étellel és C-vitamin pezsgőtablettával kedveskedett a jó szándékú 

embereknek. 

Önkéntes véradóinknak Écs Községi Önkormányzata 1 pár virslivel  

hideg sörrel köszönte meg az önzetlen részvételt. Ezúton köszön-

jük meg civil szervezeteink segítő közreműködését a szervezésé-

ben és részvételükben.

A vér mással nem pótolható, így a folyamatos, biztonságos 

vérellátás fenntartása érdekében köszönjük véradók önzetlen 

segítségét, amellyel három embert életét is megmenthetjük.

Sáriné Kerekes Veronika
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HELYSZÍN:

COOP BOLT 

MÖGÖTT

Falunap
Écs

2021 .
09.04.

14:30  MEGNYITÓ
• dr. Szabó Norbert polgármesteri köszöntő

• Kara Ákos Országgyűlési képviselő köszöntő

• Nagyabonyi Csillagfürt Népdalkör és Citeraegyüttes

• Dr. Barsi Ernő Népdalkör és Citera együttes előadása

• Az écsi gyerekek néptáncbemutatója

16:00  BUBORÉK EGYÜTTES 

17:00  VIKIDÁL GYULA

18:00  OSZVALD MARIKA 

19:00  POLGÁR PETI 

20:00  BEBE 

21:00  DINAMIT EGYÜTTES
ZENÉL HAJNALIG

Ugrálóvár | Rodeó bika
 Kosaras hinta | Csillámtetoválás

Vásár az óvodások javára
Civil szervezetek vendéglátása

Íjász bemutató és kipróbálási lehetőség
A helyszínen italkiszolgálásra büfé üzemel

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!
Kövessék az eseményt a facebookon a legfrissebb információkért: @ecshangja

Szervező: Écs Községi Önkormányzat
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