
    

                                                                                   

 

 

Aranyosi Ervin: Október 23. (1956. emlékére) 

(részlet) 

 

Idegen népek állnak vállainkon, 

saját hazánkban rabként tartanak. 

S bennünk a vágy, már nem maradhat titkon, 

hiába tankok, gyilkosok vad hadak. 

 

Bilincs a kézen, béklyó köt a földhöz, 

de mindez gyenge, míg lelkünk szabad! 

Hazug világ, ma tőlünk messze költözz! 

Igaz magyar, hát mutasd meg magad! 

 

Megannyi nép már átgázolt felettünk, 

s uralt minket. Hát ebből már elég! 

Tatár, Török, Habsburg csicskása lettünk, 

Trianont, nácit is nyögött-e nép. 

 

“Felszabadítók” rabolták hazánkat, 

és vittek mindent, mi mozdítható. 

Hagytak tengődni, mert ez volt a látszat, 

de szívta vérünk, a tolvaj hódító. 

 

És jött egy nap, október huszonhárom, 

hitet hozott a hűvös őszi szél: 

Szabaddá válunk, végre, minden áron, 

a bátor szív egy szebb jövőt remél. 

… 

 
 

Kedves Olvasó! 

 
   Szeretettel köszöntöm az Epöli Hírondó olvasóit! Az elmúlt 

időszak eseményeiről és a még előttünk álló feladatokról, 

tervekről olvashatnak írásomban. 

   Epöl Község Önkormányzata - élve a pályázati lehetősséggel 

- idén ismét pályázatot nyújtott be a Móricz Zs. u. 

útburkolatának és vízelvezetésének felújítására. Pályázatunk 

kedvező elbírálásban részesült, az elnyert összegből és a 2016. 

évre tervezett utak, hidak karbantartására elkülönített összeg 

egy részéből, hosszú évek után jelentős mennyiségű utat 

sikerült felújítanunk. Új aszfaltburkolatot kapott a Móricz Zs. 

utca teljes hosszban, valamint a Dózsa Gy. utca egy részének 

javítása is megtörténhetett. 

Az elkövetkezendő évek pályázati lehetőségeihez mérten 

remélhetőleg a többi utca felújítására is sor kerülhet. 

   A Hírmondó előző számában már beszámoltam róla, hogy a 

rendkívül csapadékos időjárás miatt vis maior pályázatot 

kényszerült önkormányzatunk benyújtani a Petőfi téri árok 

feliszapolódása miatt. Bajunkat tetézte a július végi rendkívül 

csapadékos időjárás is. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 

ismét a vis maior alaphoz fordul segítségül és a Petőfi téren 

lévő árkot egészen az azt befogadó Bajna-Epöli vízfolyástól a  

Csokonai utcai hídig szükséges lesz kiárkoltatni. A Petőfi tér 

5-6 szám közötti megrongálódott hidat és átereszt meg kell 

javítani, valamint a szőlőhegyi útról lezúduló iszapömlést meg 

kell szüntetni, mivel ezek az események már lakóházakat is 

veszélyeztettek. 

Ehhez kapcsolódva arra kérek mindenkit, hogy a háza előtti 

területet, árkot, átereszt tartsa rendben és tisztán. Azt 

gondolom, ez apáink idejében magától értetődő volt, most 

viszont úgy érzem, mindenki (tisztelet a kivételnek!) mástól, 

vagy a közfoglalkoztatottaktól várja a megoldást. Erre sem 

elegendő munkás, sem elegendő idő nem áll rendelkezésére az 

önkormányzatnak.  

A tavasszal benyújtott és mára már nyertes pályázatunkból a 

helyreállítási munkák elvégzésre kerültek. A júliusi esőzések 

okozta károk helyreállítására megpályázott támogatásról még 

nem született döntés a Belügyminisztériumban. 

A Kossuth L. u. 40. szám alatti szükséglakás mögötti támfal 

helyreállítására is sikerült nyernünk a vis maior alapból. A 

kiviteli tervek elkészültek, az engedélyeztetési eljárás 

folyamatban van. Remélem, a helyreállítás megkezdéséig nem 

történik komolyabb baj. 

Ez év tavaszán megkezdtük betonelemek gyártását a 

közfoglalkoztatottakkal, amikor az időjárás más tevékenységre 

nem alkalmas. Többek között gyeprácskövet, betonlapot 

gyártunk községünk részére. (A Petőfi téren már elkészült egy 

árokszakasz ezekből az elemekből.) Ezt az általam kidolgozott 

programot, (és a betonelemeket is) bemutatták a II. Megyei 

Közfoglalkoztatási Konferencián és Kiállításon, ahol 

térségünket Epöl egyedül képviselte, úgy gondolom, méltán 

büszkék lehetünk rá. 

Idén 5. alkalommal került megrendezésre a szüreti felvonulás 

és bál. Ismét nagyszerű hangulatban telt, aki nem jött, az 

bizony bánhatja.  Az ideérkező vendégek, fellépők közül 

sokan elmondták, hogy ilyen vendégszerető fogadtatásban még 

nem volt másutt részük, és példaértékű az összefogás egy ilyen 

kis községben. Igen, azt gondolom, ezen van a hangsúly: ez az 

egyetlen olyan ünnepünk, amikor tényleg megmutatkozik az 

összefogás ereje, az összetartozás érzése. Ez nem az én, és 

nem az önkormányzat ünnepe, hanem minden egyes itt élő 

emberé! Azért fáradozunk érte olyan sokan, hogy mindenki, 

aki eljön, jól érezze magát kortól - nemtől - politikai 

hovatartozástól függetlenül. Nagyon sok embert mozgat ez a 

nap: ki többet, ki kevesebbet tesz hozzá, mindenki ideje, 

lehetősége, kedve szerint, de a cél közös. És azt gondolom, 

hogy mindannyian igazán büszkék lehetünk a végeredményre. 

És ezúton szeretnék azok nevében köszönetet mondani minden 

egyes „segítő kéznek”, akik eljöttek és jól érezték magukat 

ezen a napon. 

Amikor két évvel ezelőtt polgármesterré választottak, hangot 

adtam ama törekvésemnek, mi szerint jó kapcsolatot szeretnék 

tartani civil szervezeteink és az intézményeink vezetőivel. Úgy 

gondolom, én tartom magam ehhez. A képviselőtestülettel 

együtt fontosnak tartom óvodánk és iskolánk gyermekeinek 

támogatását. Önkormányzatunk az úszni tanuló ovisok és 

iskolások szüleinek terhét igyekszik azzal enyhíteni, hogy az  
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utazási költséget finanszírozza. Ötletem alapján megvalósult 

mindkét intézményben a tantervbe épített néptánc-oktatás, 

aminek költségét szintén álljuk, miként az iskolás gyermekek 

színházbérletét is. Úgy vélem, polgármesterként minden tőlem 

telhetőt megteszek a két intézményért, hiszen ez a feladatom, 

ezért vállalok felelősséget. A nevelés, oktatás színvonaláért, a 

szülő – pedagógus –gyermek kapcsolatok alakulásáért nem 

felelhetek. 

 

Közelgő események kapcsán említeném meg az Idősek Napi 

ünnepséget, községünk 2016. november 18-án vendégeli meg 

Epöl szép korúit, amire ismét lelkesen és meglepetéssel 

készülünk. Remélem, mindenki eljön egy közös jó hangulatú 

nótázásra! 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 

Tácsik Attila 

polgármester 

 

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET HÍREI 

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 

Hírmondó utolsó, júniusi megjelenése óta, három alkalommal 

ülésezett, június 21-én, augusztus 29-én, valamint szeptember 

26-án. 

A júniusi ülésről egy fő képviselő hiányzott, az augusztusi, 

szeptemberi ülésen minden képviselő jelen volt. 

 

Mindhárom képviselő-testületi ülés első napirendjeként Tácsik 

Attila polgármester ismertette az elmúlt ülés óta történt 

fontosabb eseményeket. 

 

Júniusban megtárgyalták a képviselők a fogorvosi szolgálat 

beszámolóját, amelyben a fogorvos asszony tájékoztatást adott 

az Epöli lakosok szájhigiéniás állapotáról és a fogorvosi ellátás 

helyzetéről, majd meghallgatták az Egészségügyi- Szociális 

Bizottság beszámolóját a bizottság I. félévi tevékenységéről, A 

tájékoztatást Kovácsné Tácsik Andrea, a bizottság elnöke adta. 

 

A továbbiakban a képviselők egyeztették a nyárbúcsúztató 

megrendezésének részleteit és meghallgatták az Epöli 

Sportegyesület beszámolóját. 

Az egyebek napirendi pont keretében a képviselők hosszasan 

tárgyalták az Epöli Széchenyi István Általános Iskola 

átszervezésével kapcsolatosan kialakult helyzetet. 

Muszela Szabolcs, az intézményi tanács elnöke, kérelemmel 

fordult a képviselő- testülethez, van-e arra lehetőség, hogy a 

máriahalmi gyermekeket szállító iskola járat az epöli 

gyermekeket is átszállítsa Szomorra. 

Tácsik Attila polgármester ígéretet tett arra, hogy megkeresi a 

szállítást végző vállalkozót és elérhetőségéről tájékoztatja az 

intézményi tanács elnökét.  

 

Augusztus: A képviselő- testület, a nyár utolsó hónapjában 

lezárta, a 2016. évi költségvetést, majd egyeztette az Idősek 

Napja megrendezésének részleteit, sor került a dicséretes Epöli 

porta és utca cím adományozásának előkészítésére is, melynek 

során felkértük Kutassy Viktor Urat, hogy tegyenek javaslatot 

a cím adományozására. A cím odaítélésére októberben kerül 

sor. 

A 4.) napirendi pont keretében sor került a Falugyűlés és a  

Közmeghallgatás összehívására. 

Az 5.), egyebek napirendi pontban több témát érintett a 

képviselő-testület, ezek: 

- Vis maior támogatási igény benyújtása, 2.558.413.-Ft. 

összegben, melyből a Csokonai utca (szőlőhegyi út) murvával 

borított területét és a Petőfi tér keleti részén lévő hidat és egy 

külterületi árok eliszaposodott medrét szeretnénk rendbe 

hozni. 

- Dr. Nagyné Nagy Barbara óvoda vezető, intézményvezetői 

megbízását 5 évre meghosszabbítottuk, 

- Döntöttünk a Móricz Zs. utca felújítására elnyert 

15.171.125.-Ft. összegű útépítés kivitelezőjéről. 

- A 2016/2017-es tanévtől csatlakoztunk a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, amelyre minden 

felsőoktatásban tanuló epöli diák jelentkezését szeretetettel 

várjuk. A pályázati kiírást a www.epol.hu honlapon 

olvashatjátok el. 

- Megbeszéltük a szüreti felvonulás és bál megrendezésének 

részleteit. 

- Végül Tácsik Attila polgármester ismertette a képviselőkkel, 

a napokban kézhez kapott, a Komárom-Esztergom Megyei 

Építő, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2016.augusztus 

19.-én kelt levelét. 

A levélben a cégvezető, Kollár Gyula az Epöli Sportöltöző 

átalakítása és bővítése építési munkáinak eddig el nem 

számolt,(le nem számlázott) részleteiről értesítette. 

 

A képviselő- testület az alábbiak szerint döntött: 

 

Epöl Községi Önkormányzat 52/2016.(VIII.29.) számú 

határozata 

állásfoglalás megfogalmazásáról: 
 

Epöl Község Önkormányzat Képviselő- testülete nem ismeri el 

a Komárom- Esztergom Megyei Építő, Ipari, 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2016.aug.19-én kelt, 

az Epöli Sportöltöző átalakításáról, bővítéséről szóló 

elszámolást. 

 

A levél egy már lezárt és elszámolt pályázathoz kapcsolódik. 

Kollár Gyula a cég képviselője ezen napig nem 

kereste sem a polgármestert,sem a polgármesteri 

hivatalt, sem az Epöli Önkormányzatot, semmiféle 

igényével. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Képviselő- testület 

 

 Szeptember: 

Az első őszi képviselő - testületi ülésen a képviselők 

meghallgatták az Esztergomi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

beszámolóját, különös tekintettel a tűzoltóság tevékenységre. 

A képviselő-testület kérte a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságtól, hogy a jövőben, időben tájékoztassa az 

önkormányzatot a települési kéményseprésről, így a lakosság 

tájékoztatásában, s így jobb együttműködésében segíteni 

tudnánk. A beszámolót a képviselő- testület elfogadta. 

 

A képviselő-testületi ülés további részében sor került, az Epöli 

Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda és az Epöli Széchenyi 

István Általános Iskola tájékoztatójára az elmúlt évi 

tapasztalataikról, működésükről. A beszámolókat elfogadták. 

 

A képviselők döntöttek a már hagyománnyá vált Idősek  

http://www.epol.hu/
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napjáról, a melyet idén november 18-án, pénteken rendez meg 

az Önkormányzat. 

Minden érintettet szeretettel várunk! 

 

A továbbiakban Tácsik Attila polgármester javaslatára 

határozatot fogalmazott meg a képviselő- testület, mely szerint 

támogatni kívánja az epöli általános iskolás korú gyermekek 

néptánc, - és úszás oktatását, valamint színházlátogatását. 

A képviselő- testület a rendelet megalkotásáról a következő 

ülésén dönt. 

 

A munkaterv szerinti ülés utolsó napirendi pontjaként került 

sor, egy régóta fennálló probléma kezelésére, mely során, a 

menetrend szerinti buszjáratok Hősök terén való parkolását 

kívánjuk megszüntetni. Terveink szerint az autóbuszokat a 

futball pályával szembeni füves területen kialakítandó 

parkolóban kívánnánk elhelyezni. Ezzel a megoldással 

tehermentesítenénk a település szívében elhelyezkedő Hősök 

terét. 

 

A képviselő- testületi ülés további részében került sor a 

Közmeghallgatásra és a Falugyűlésre. 

 

Elődné Lukács Erzsébet 

jegyző 

 

 
Szeretettel köszöntöm Epöl község lakóit! 

„Őszapóka köpönyege, hej de tarka-barka, úgy látszik, hogy 

sárga, piros falevélből varrta. Tarka-barka köpenyének sok a 

zsebe ránca, hull a dió, hull az alma, ha köpenyét rázza. 

Szereti is Őszapókát a sok apró gyerek, gyümölcsöt ad a 

lehulló falevelek helyett.” 

Papp Márta Őszapóka c. költeményével köszöntöm kedves 

olvasóinkat a Tündérkert Óvoda apraja és nagyja nevében. 

Elmúlt a nyár, beköszöntött az ősz kis óvodánkban is, s bizony 

méltán mondhatjuk mindannyian, az esztendő egyik 

legizgalmasabb időszaka előtt állunk gyermekeinkkel. Bizony, 

sok a dolog mostanság mifelénk, s rohamosan telnek a napok, 

hetek, számunkra a rengeteg tennivaló közepette. 

Szeptember havában szeretettel fogadtuk régi és újonnan 

érkező óvodásainkat. Katica csoportunk új kisóvodásokkal 

(Tibori Zsombor, László Luca, László Dániel, Gáncse Kiara, 

Csenki Gréta) bővült, Méhecske csoportunk pedig két 

kisméhecskét (Wencz Rebeka és Ratkóczi Zorka) fogadott be. 

Óvodánkban jelenleg 28 gyermeket nevelünk, Katica 

csoportunkba 15, Méhecske csoportunkba 13 óvodás jár.  

Az első hetek a beszoktatás, visszaszoktatás jegyében telnek, 

ekkor alapozzuk meg az óvodai élet szokás-és 

szabályrendszerét, illetve felelevenítjük a már korábban 

elsajátíttatott ismereteket. E tevékenységeket 

megkönnyítendően innovációkat vezettünk programunk 

(Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel) szellemében. 

 Csoportszobáinkban láthatóvá tettük, hogy mi a 

művészetek eszközeivel dolgozunk. A legnagyobb 

teret a meseszoba, az alkotó, rajzos terület és a zenei 

nevelés tere képezi. A kuckók kialakításának 

köszönhetően gyermekeink megtanulják, hogy az 

egyes tevékenységeknek, tárgyaknak, eszközöknek 

hol a helyük, a tagolt terekben a játszócsoportok 

elkülönülnek, így elmélyültebben játszhatnak a nap 

folyamán. 

 A szokástanulás kiemelt feladatunk nevelőmunkánk 

során, többcsatornás megerősítést alkalmazunk a 

tevékenységek alkalmával. Vizuális jelekkel 

(piktogramokkal) segítjük gyermekeinket az 

eligazodásban. Pl. a kézmosás helyes sorrendjét 

ábrázoló táblákat helyeztünk el a mosdóhelyiségben, 

így a legkisebbek is nyomon követhetik a 

folyamatokat a tevékenység elvégzése során. 

 „Az én mondókám, én versem, énekem” új 

módszerünk a beszoktatáshoz, mivel a gyermekek 

első személyes kötődését, esztétikai élményét a csak 

neki leírt mondóka, vers, vagy ének adja. A 

beszoktatás első napján elkészítjük a gyermekek jelét 

úgy, hogy a jeléről szóló mondókát, verset vagy 

éneket alá írjuk. Ezeket a jeleket az óvodában 

kitesszük, így a gyermekek a mindennapok során 

kérhetik, hogy az óvó néni az ő mondókájukat 

mondja vagy énekét énekelje el. 

 A gyermekek biztonságérzetének fokozása érdekében 

„Megérkeztem” jelrendszert vezettünk be. 

Megkértük a gyermekeket, hogy óvodába 

érkezésükkor tegyék ki a jelüket, és vegyék le, ha 

elmennek haza délután. Így mindennap ránézhetünk a 

megérkeztem táblára, és le tudjuk olvasni róla, hogy 

hányan hiányoznak, és meg tudjuk számolni, hogy 

aznap hányan vagyunk a csoportban. A 

gyermekekkel meg tudjuk beszélni, hogy ki, miért 

nincs velünk. Ezzel sokat tehetünk a szociális 

érzékenység kialakításáért. 

Nevelőmunkánk során egyik legfontosabb pedagógiai 

elvünknek tekintjük azt, hogy a gyermek a családé, testi, 

lelki, értelmi és szociális fejlődéséért elsősorban szülei 

felelnek, s ebben a nemes feladatban partner az óvoda. A 

gyermekek egészséges személyiségfejlődésének elősegítése 

érdekében tehát nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a 

családokkal való kapcsolattartásunkat elmélyítsük a jövőben. 

Kollégáimmal ennek érdekében egy olyan innovációt 

fogalmaztunk meg, mely segítségével megalapozunk egy – a 

gyermekek érdekeit mindenekelőtt szem előtt tartó – 

tartalmas, együttműködésen alapuló kapcsolatrendszert a 

jövőben. Célunk, hogy a családokat megismertessük az 

intézmény életével, a nevelőmunkánkkal, szemléletünkkel, 

hagyományainkkal. Ennek érdekében hagyományteremtő 

programokat szervezünk, fórumokat alakítunk. 

 Óvodánk honlapján (www.epolitunderkert.hu) 

megismerhetik óvodaképünket, gyermekképünket, 

Pedagógiai Programunkat, egyéb óvodai 

dokumentumainkat, programjainkat, projektjeinket a  

http://www.epolitunderkert.hu/
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családok. 

 Facebook-on a szülők részére egy olyan zárt 

csoportot (Tündérkert Tündérei) hoztunk létre, ahol 

óvodai programjainkon (pl. úszásoktatás), 

mindennapjaink során készült fényképeket, cikkeket, 

nevelési tanácsokat, tippeket teszünk közzé. 

 Évszakonként megrendezésre kerülő Játszóházunk 

alkalmával olyan délutáni összejöveteleket tartunk, 

ahol a családok együtt játszhatnak, 

tevékenykedhetnek gyermekeikkel és az őket nevelő 

pedagógusokkal, dajka nénikkel az óvodában. 

Mindeközben betekintést nyerhetnek a mindennapi 

életünkbe, megismerhetik Pedagógia Programunk 

elemeit, főbb tevékenységformáinkat. 

 Kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy a 

szülőknek készült kiírások jól áttekinthetőek, 

tartalmasak, esztétikusak legyenek óvodánk 

folyosóján. Bemutatjuk információs tábláinkon az 

„évszak projekttervet”, mely negyedéves időkeretben 

bemutatja, mit tanulnak a gyermekek. Általános 

információink is bőségesen vannak, a bejárat mellett 

található táblán tesszük közzé az óvoda működésével 

kapcsolatos tudnivalókat. Folyosónkon továbbá 

megtalálható napirendünk, heti rendünk, a 

gyermekcsoportok névsora, illetve a nevelésünk 

eredményességét bemutató „Én már ezt is tudom!” 

tábla.  

Mindezen intézkedésekre véleményünk szerint azért van 

szükség, hogy az intézménybe lépő családoknak, vendégeknek 

nyitott könyvük legyen az óvodában folytatott nevelésről, 

mert csak így tudnak a szülők érdemi partnereink, lenni a 

jövőben gyermekeik nevelése során. 

 

Őszi eseményterv a Tündérkert Óvodában: 

 2016. szeptember 12. Szülői megbeszélés az 

óvodában 

 2016. szeptember 29. Őszi játszóház az óvodában 

 2016. október 4. Almaszüret az Almáskertben 

 2016. október 8. Szüreti felvonulás és Jótékonysági 

Bál az óvodás gyermekek javára 

 2016. október 10. Nevelés nélküli munkanap az 

óvodában 

 2016. október 11. „Szegény ember szőlője” 

mesejáték a Művelődési Házban 

 2016. október 13. Állatkerti kirándulás 

 2016. október 26. Csöppszínház – A kiskakas 

gyémánt félkrajcárja mesejáték 

 

 2016. október 27. Fényképeszkedés az óvodában  

 2016. november 18. Idősek napi szereplés a 

Művelődési Házban 

Állandó programjaink: 

 Hitoktatás: Szerda délelőttönként a Méhecske 

csoportos gyermekeknek. Hitoktató: Muszela 

Szabolcs 

 Úszásoktatás: Csolnoki uszodában a Méhecske 

csoport gyermekeinek. 

 Néptánc oktatás: Szerda délelőttönként a Méhecske 

és Katica csoport gyermekeinek. Néptáncpedagógus: 

Mayer Orsolya 

 Bozsik-program: Évente 4 alkalommal játékos 

sportvetélkedő a környékbeli óvodák gyermekeivel 

és pedagógusaival. Résztvevők: Méhecske csoport 

gyermekei. Foglalkozásvezető: Kovács Alexandra 

óvodapedagógus. 

A Tündérkert Óvoda gyermekei és munkatársai nevében 

szeretnénk megköszönni Epöl község Önkormányzatának, 

hogy óvodai programjaink (Úszásoktatás és Néptánc oktatás) 

költségeit részben, illetve egészben támogatja, elősegítve 

gyermekeink személyiségének fejlődését ily módon. 

2016. szeptember 24.-én Békásmegyeren a Veres Péter 

Gimnáziumban Forrai Katalin 90. születésnapja 

alkalmából megrendezett Emléknapon a Tündérkert Epöli 

Napközi Otthonos Óvoda és a Héregi Mesevár Óvoda vezetői 

Pedagógiai Programunk megalkotójától, Nagy Jenőnétől 

vették át a két intézmény „Testvéróvodai Szövetségét” 

jelképező emléklapot. 

Tündérkert Óvodánk apraja és nagyja nevében szeretném 

megköszönni mindazok segítségét, felajánlását és 

természetesen Szüreti Bálunkon való részvételét, amellyel 

támogatták gyermekeinket és a mi munkánkat! A bál 

bevételéből a gyermekeknek karácsonyi ajándékokat, 

illetve öltözőszekrényeket szeretnénk vásárolni a 

közeljövőben. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, engedjék meg, hogy az 

őszi munkálatokhoz, betakarításhoz, a hideg téli hónapokra 

való felkészüléshez jó erőt, egészséget kívánjak 

mindannyiuknak! 

 

Dr. Nagyné Nagy Barbara 

óvodavezető 
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Iskolai hírek 
 

Rendhagyó módon, 2016. szeptember elsején a reggel 8.00-

kor kezdődő évnyitó ünnepséggel nyitottuk meg a 2016/2017-

es tanévet. 

Az ünnepség szép volt és családias. Minden gyerek szerepelt, 

akik még a kis epöli iskola tanulói maradtak. 4 pedagógussal, 

13 tanulóval és az őket elkísérő szülőkkel, ünnepélyes keretek 

között indítottuk az új tanévet. Ezúton is kívánok 

eredményekben és sikerekben gazdag évet minden epöli 

diáknak és szüleinek. És persze nemcsak azoknak a 

diákoknak, akik a mi iskoláink kapuját nyitogatják nap mint 

nap, hanem azoknak a volt diákjainknak is, akik 

kényszerűségből, másik iskolában kezdték az új tanévet. 

Remélem, az év nyugalomban telik el, az eredményes 

tanulmányi munka és a gazdag szabadidős programok 

jellemzik. 

A nyári szünet intézményünk életében viszonylag nyugalomba 

telt el. Július hónapban Önkormányzatunk nyújtott segítséget 

kisebb-nagyobb javítási munkák elvégzésében. Augusztus 

hónapban sor került az alsós folyosó, a mosdók és WC-k  

tisztasági festésére, fenntartónk, a KLIK megbízásából. 

Augusztus végére szépen kitakarítva és barátságosan 

dekorálva vártuk az iskolába érkező gyerekeket.  

Tanulóinkkal beszélgetve kiderült, hogy számukra is 

pihentetően telt el a nyár. Többségük nyaralni is eljutott 

Magyarország valamelyik szép tájára. A szülők gondoskodtak 

programokról és hasznos nyári elfoglaltságról.  

Köszönöm a szülők nevében is, hogy az Önkormányzat 

szervezésében az idei nyáron is kézműves foglalkozások 

keretében tölthették el napjaikat a gyerekek. Köszönjük 

Kovács Edinának ezt a lelkes szervezést. 

Augusztus vége felé újra benépesült az iskola. Lázasan 

készülődtek a gyerekek a tanévnyitó ünnepségre Legényné 

Balog Ramóna tanárnő rendezésében, mindeközben a 

nevelőtestület elkezdte tanév előkészítő munkáját. 

Persze nem csak mi serénykedtünk, hanem a takarítónőnk, Idu 

néni is, aki nagyon sokat dolgozott és szervezett, hogy tisztán és 

szépen várjon minket az iskola. Köszönet érte.  

Az új tanévben is folytatódnak a változások, amelyeket a 

2012. szeptember 1-jén életbe lépett nemzeti köznevelésről 

szóló törvény, 2016. szeptember elsejére ütemezett. 

1-4. osztályos tanulóink szeptember közepétől heti 3 nap újra 

az iskolagyümölcs programban vesznek részt. 

Pályáztunk az iskolatej programba, mely az összes tanulót 

érinti, így folytatódik ez is. 

A tanulók heti egy-egy órában felzárkóztató foglalkozáson 

vesznek részt.  

A logopédus is elvégezte az éves szűrővizsgálatot. 

Beszédhibás, fejlesztésre szoruló gyermeket, egyet talált, vele 

hétfőnként foglalkozik. 

A hittan oktatás minden osztálynak az órarendbe beépítve 

történik. 

Az óvodások és iskolások körében oly közkedvelt társastánc-

oktatás szintén már szeptember elején elkezdődött.  

Az Önkormányzat támogatásának köszönhetően újra 

indítottuk a néptánc oktatást. Szerdánként a testnevelés óra 

keretében a Csillagszemű együttes oktatója vezeti be 

diákjainkat a néptánc rejtelmeibe. 

Szeptember 9-én minden gyermekünk fogászati szűrésen vett 

részt.  

Szeptember 12-én egy tisztasági szűrés keretében a védőnő is 

ellátogatott iskolánkba. 

Szeptember 14-én szülői értekezleten ismertettük a szülőkkel 

a tanév főbb pedagógiai célkitűzéseit, programjainkat, 

terveinket.  

Szeptember 21-én, a Széchenyi napon, kis megemlékezés 

után, egy jó hangulatú kirándulással színesítettük iskolánk 

névadójának tiszteletére tartott napunkat. A nap programját 

Muszela Szabolcs tanár úr szervezte. A megemlékezés után 

a Szarkaberek felé vettük utunkat. A foci pályánál egy kicsit 

elidőztünk, mivel piknikezés is volt a programban. Erőt és 

energiát gyűjtöttünk a túrához. Az idő csodálatos volt. Mire 

visszaértünk az iskolába a Karitász csoport tagjai friss 

lángossal és meleg teával vártak minket.  Köszönjük nekik is, 

hogy megint egy jó hangulatú, felejthetetlen nappal lettünk 

gazdagabbak. 

Szeptember 21-én indult az úszásoktatás is. Ezzel 

kapcsolatban megint az Önkormányzatnak kell köszönetet 

mondanom, akik támogatva az utazás költségeit, 

megfizethetővé tették a szülők számára ezt az oktatást.  

December közepéig, 12 alkalommal kísérjük az óvodás és 

iskolás gyerekeket a csolnoki uszodába, ahol már az első 

alkalommal láthatóan sokat tanultak a gyerekek. A két 

intézményből, összesen 17 gyermek tanul úszni. 

Október elsejétől elkezdtük a papír- és az elektronikai 

hulladékot gyűjteni és átvenni, melynek kivitelezésében nagy 

segítséget jelentenek a szülők: Vágenszommer Orsolya, 

Koppányi Zsolt és Barináné Major Edina. Köszönjük.  

Mint az elhelyezett plakátokon láthatják, három alkalommal 

vesszük át az összegyűjtött hulladékokat. A bevételt az év végi 

elevenparki kirándulásunkra gyűjtjük. 

Az őszi szünet az idén később kezdődik, mint tavaly: 

november 2.-tól november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó 

tanítási nap: október 28. péntek, a szünet utáni első tanítási 

nap: november 07. hétfő. 

Végezetül, hadd mondjak ezúton köszönetet azon epöli 

szülőknek, akik bízva szakmai tudásunkban, pedagógiai 

elhivatottságunkban, ránk bízták alsó tagozatos 

gyermekeiket, nem vitték másik település iskolájába. 

 

Tiboriné Kardos Éva 

intézményvezető helyettes 
 

 
 

 

KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE 

 
A kerti hulladékok égetése március, április, május, 

szeptember, október és november hónapokban 

hétköznap, 10.00 órától 18.00 óráig, szombaton 10.00 

órától 12.00 óráig engedélyezett. Ünnepnapokon és 

vasárnap az égetés szigorúan tilos.  

 A növényi hulladék égetése kizárólag személyes 

felügyelet mellett történhet. 

 

Megkérem a lakosságot a rendeletben foglaltak pontos 

betartására! 

 

 

Elődné Lukács Erzsébet 

jegyző 
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Szent Erzsébet Karitász Csoport Hírei 

 

Tisztelettel köszöntöm a Hírmondó olvasóit! 

 

Karitász csoportunk továbbra is teszi a munkáját, csendben, 

alázattal. Élelmiszeradomány, gyógyszertámogatás, 

ruhaadomány a rászorulóknak, iskolások segítése, 

lelkinapokon való részvétel, idősek látogatása stb., ezek a 

főbb tevékenységek. A nyár folyamán 11 gyereket vittünk el 

Esztergomba, egy kellemes kirándulásra (múzeumlátogatás, 

ebéd, fagyizás). Azon kívül a plébániát takarítjuk a csoportok 

után, reméljük, hogy rendeződni fognak a dolgok, és lesz 

majd valaki, aki összefogja és felügyeli az egyházzal való 

kapcsolatok dolgait. Örömünkre szolgált, hogy a Máriahalmi 

karitász csoportnak segíteni tudtunk tapasztalataink 

átadásával. Sajnos az idei falunapon már nem a karitász 

sütötte a lángost, tőlünk kívülálló okok miatt. Az iskolai 

Széchenyi napon azért nem maradt el a gyerekek 

megvendégelése, finom virslis, sajtos, tejfölös lángost 

sütöttünk és teát főztünk az epöli iskolás gyerekeknek. 

Terveink között szerepel, hogy a Márton napi 

megemlékezésen is lángossal kedveskedünk az óvodás és 

iskolás gyerekeknek. Az októberi litániákat a karitász tagok 

szép számmal imádkozzák. Várunk minden kedves 

testvérünket, hogy minél többen vegyünk részt rajta!  

Kedves Epöliek! Nagy szívfájdalmamnak adok hangot a 

következő pár sorban. Mint már tudjuk, az iskola felső 

tagozata megszűnt, gyermeklétszám hiányára hivatkozva. 

Ami öröm az ürömben, hogy az alsó tagozat megmaradt. 

Kérdés, hogy meddig? Nem akarok senkit megsérteni, de 

sajnos vannak szülők, akik nem gondolják át, milyen kárt 

okoznak annak a kis falunak, ahol élnek, házat építenek és itt 

akarják leélni az életüket önös érdekből, vagy felelőtlen 

meggondolásból?- még az alsó tagozatot is meg akarják 

szüntetni, azzal, hogy a gyerekeiket másik iskolába íratják. 

Ezzel nem a gyerekek érdekeit nézik, mert a kisgyermek 

jövője nem az általános iskolában dől el. Gondolni kellene a 

következményekre. És mik a következmények? Ha 

megszűnik az iskola, a gyerekek gyökértelenné válnak, nem 

fognak kötődni kis falujukhoz, és a későbbiekben még a 

szülőket is itt hagyják. Most még fiatalok, és erre nem is 

gondolnak, de az idő hamar elröpül… 

A másik ok pedig még súlyosabb, ami itt lebeg a fejünk 

fölött. Ha megszűnik az iskola, itt fog állni egy üres, jó 

állapotú épület, mindenféle infrastruktúrával ellátva, 

kihasználatlanul. Jönnek a migránsok, a menekültek, valahol 

el kell őket helyezni, és tévedés azt hinni, hogy mi ebből 

kimaradunk. Ha ilyen betelepülések sorra kerülnek (az iskola 

bezárása miatt!!!), mi lesz a gyerekeink, unokáink sorsa? 

Nem játszhatnak, nem biciklizhetnek szabadon a faluban, úgy 

mint eddig, hanem zárt kapuk mögött kényszerülnek 

szabadidejüket eltölteni. És lányainkat ki védi meg? Ha 

gyerekek megkérdik a szülőktől, hogy miért nem mehetnek 

ki? Miért kell félniük, akkor majd a szemükbe néznek és 

bevallják nekik, hogy kisfiam ez az én bűnöm, mert nem 

gondolkodtam, amikor kellett volna és rossz döntést hoztam! 

Sajnos ez a helyzet, és ez nem csak az én véleményem, mert 

ez most egy súlyos és valós probléma. A Polgármester az 

egyik beszédében Márai Sándort idézve azt mondta; ne 

hagyjátok a templomot, s az iskolát… Hát ne hagyjuk kedves 

szülők, nagyszülők! Gyermekeink és falunk sorsa függ 

minden rossz döntés hozatalán!!! 

Köszönöm, hogy elolvasták, higgyék el, nem rosszindulatból 

írtam, csak hát féltem a fiatalok jövőjét. 

 

Muszela Imréné 

Kar. csop. vez. 

 

Csillogó tettekre elég munkást talál Isten, 

de még sok olyan munkatársa van szüksége 

aki feltűnés nélkül dolgozik. 

Páli Szt. Vince 

 
 

Dr. Lassu Imre családorvos rovata 

 

Kedves Epöliek! 

Ezennel két fontos témát választottam a jelen cikknek: 

Első: a Romániában zajló kanyarójárványról szól, a második a 

Stroke-ról. 

Mindkét cikk a Dr. Portal.hu-n orvosok részére elérhető, 

szakmai idézet: 

Kanyarójárvány van Romániában - jelentette be szerdán a 

bukaresti Egészségügyi Minisztérium, arra hivatkozva, 

hogy az év első hónapjában 675 megbetegedést 

regisztráltak a hatóságok, és a betegség két kisgyerek 

halálához vezetett, egy harmadik esetében pedig 

feltételezhető, hogy a kanyaró volt a halál oka. 

A tárca szerint nemcsak a fertőzések száma, hanem terjedési 

sebességük is roppant riasztó, tekintettel arra, hogy tavaly 

egész évben összesen hét kanyarós megbetegedés történt az 

országban. 

Az Egészségügyi Minisztérium a "felelőtlen oltásellenes 

kampányt" teszi felelőssé a járványért. Romániában ugyanis a 

2003-as betegjogi törvényre alapozva egyre több szülő 

megtagadja a védőoltások beadatását gyermekének, abban 

a meggyőződésben, hogy sok oltás nagyobb kockázattal jár, 

mint amekkora valószínűsége van a megelőzni próbált 

betegséggel való fertőzésnek. (Ékes bizonyítéka ez a jelenség 

a hozzá nem értő oltásellenes kampányolóknak, akiket és 

egyszerűen csak „bioterroristáknak” neveznék…saját 

megjegyzés.)A kanyaró elleni vakcina beadását 2014-ben 

kezdték tömegesen megtagadni Romániában egyes televíziós 

személyiségek és az ortodox egyházhoz közel álló 

alapítványok által indított ellenkampány hatására. A kanyaró 

ellen beoltott gyerekek aránya így egy év alatt 97-ről 80 

százalék alá csökkent Romániában. Az ortodox egyház 

egyébként hivatalosan cáfolta, hogy áldását adta volna a 

vakcinaellenes kampányhoz. 

A három halálos áldozat egy év alatti csecsemő volt, tehát még 

nem érték el azt a kort, amikor beolthatták volna őket, de a 

minisztérium közleménye szerint a csecsemők nem betegedtek 

volna meg, ha a nagyobb gyerekek között nem lettek volna 

olyanok, akik - védőoltás híján - őket is megfertőzték. (fordított 

esetre is szoktak hivatkozni az oltásellenesek: lám nem beteg a 

gyerekem, pedig nem kapott oltást….: DE a környezete be van 

oltva, ezért nem terjed a betegség!!! Íme, ez történik, ha 

csökken az úgynevezett „nyájimmunitás”, vagyis az oltottak 

száma!... saját megjegyzésem) 
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A legtöbb (több mint kétszáz) kanyarós esetet Kolozs és 

Beszterce-Naszód megyében regisztrálták, Maros megyében 

145, Arad megyében pedig 113 fertőzést jegyeztek fel. A két 

igazolt halálos eset is Arad megyében történt. 

Az Egészségügyi Minisztérium felhívást intézett a szülőkhöz, 

hogy tartsák be a védőoltások orvosilag javasolt 

menetrendjét és járuljanak hozzá gyermekeik beoltásához. 

A STROKE-ról: 

Ma Magyarországon óránként egy ember hal meg Stroke 

miatt, és évente 45 ezren kerülnek kórházba, szintén 

STROKE miatt!! 

Ma már tízezer alatt van azoknak a száma, akik belehalnak a 

stroke-ba, ami jelentős csökkenés 1980-hoz képest, amikor 

évente mintegy 24 ezren haltak meg ebben a betegségben. 

Mint mondta, ennek oka, hogy az emberek egyre 

komolyabban veszik a kockázati tényezőket, elsősorban a 

magas vérnyomást, cukorbetegséget, a szívritmuszavart, 

és a magatartásbeli tényezők között a dohányzást. 

Nem csak az idősebbek vannak kitéve a stroke veszélyének, 

Magyarországon az esetek több mint 10 százaléka 50 éves 

kor alatt, több mint 27 százaléka munkaképes korban 

jelentkezik. 

A stroke három fő tünete, amikor azonnal mentőt kell 

hívni, mert 3 óra van az eredményes beavatkozásra, az egyik 

oldali végtag meggyengülése, a száj félrehúzódása és a 

beszéd elakadása. 

A szakértő elmondta, a betegek csak 5 százaléka kapta meg a 

vérrögoldó kezelést tavaly,(tehát Magyarországon…) mert 

későn mentek kórházba. (ma már a STROKE esetében létezik 

a vérrög feloldása, amire akkor van a legjobb kilátás, ha 3 

órán belül kerül megfelelő centrumba a páciens: saját 

megjegyzésem.) Az európai átlag 10 százalék, tehát vannak 

még feladatok. 

A fenti adatok remélem érthetőek és elgondolkodtatók 

mindenki számára. Kérem, foglakozzanak egészségükkel,- 

mint legfontosabb értékükkel!!!- mert: ha nincs idejük az 

egészségre, lesz idejük a betegségre ! 

Üdvözlettel: Dr. Lassu Imre 

 
 

Tisztelt sportbarátok! 

 

Labdarúgó csapatunk, mely kényszerűségből több pozícióban 

is változtatásra szorult, eddig felemás őszi szezont produkált. 

Jelen pillanatban a tabella 11. helyét foglalja el, ami a 

középmezőny alsó részének felel meg. A két győzelem, és a 

döntetlen bizakodásra adott okot, ám becsúszott pár vereség 

is. 

Néhány meccsen a gólarány a játék képéhez képest eltúlzott 

volt, de a csapat nem tört meg. 

Labdarúgó csapatunk a viszonylag szerény 

játékosállománnyal, folyamatosan újítva próbálja meg a 

játékosok leghatékonyabb pozícióját megtalálni. 

Bizakodunk, hogy az ideális csapat összeállítással még az 

idén pár pontot össze lehet hozni, és a bajnokság végére a  

 

cél,- a tabella első felében végezni- sikerülni fog. 

Nyilván ehhez szükség van a szurkolóink bíztatására is, hogy 

minél többen kiáltsuk a csapatnak: 

 

 HAJRÁ EPÖL-MÁRIAHALOM!!!! 

 

A nyárbúcsúztató sportdélutánon, a már hagyományosnak 

mondható öregfiúk meccsen az Epöl kiváló csapata dicsőséges 

győzelmet aratott a Tokodi öregfiúk ellen. 

 

Várjuk futballozni kívánó emberek minden csütörtökön 19-

órától a bajnai spotcsarnokban hódolhatnak szenvedélyüknek 

400 Ft/ alkalom ellenében. 

 

Pálinkás Ferenc 

ESE tag 

 

(Kedves Ferenc sporttárs köszönöm a tárgyilagos beszámolót, a 

szerk.) 

 
 

Könyvtár hírei 

Kedves Olvasók! 

 

Az idei nyáron is sikeresen lezajlott a kézműves nyár. 

Ebben az évben is sok gyerek ellátogatott hozzám, és azt 

gondolom, hogy jól szórakoztunk. Rengeteget ügyeskedtek. Az 

idei nyár slágere a kavicsfestés volt. Szebbnél-szebb alkotások 

születtek.  

Heti két alkalommal a könyvtárban tartottam a foglalkozást. 

Olvashattak, színezhettek, és volt két alkalom, amikor Ila 

nénivel alkothattak csodás dolgokat. 

Neki ezúton is köszönöm a segítséget! 

A kézműves nyár utolsó napján minden érdeklődő 

megtekinthette a nyár folyamán készített műveket a 

kiállításunkon, ami egy bulival volt egybekötve.  

A gyerekeknek meglepetés vattacukorral kedveskedtünk, 

köszönöm Belkovics Attila! 

A végén engem is sikerült meglepni…. 

A szülőknek köszönöm a gyerekek nevében a sok finomságot, 

az Önkormányzatnak dolgozóinak a rengeteg támogatást, a 

József Attila Megyei és Városi Könyvtárnak a kézműves 

anyagokat, és köszönöm a sok pozitív visszajelzést, a bizalmat, 

és a negatív kritikákat is. Nem mondom, hogy könnyű volt 

végigcsinálni egyedül a hat hetet, de nem volt lehetetlen. 

 

Most néhány szó a könyvtárról. 

 

Sok szeretettel várok minden érdeklődőt, újra teljes 

erőbedobással. Folyamatosan érkeznek az új könyvek, és 

várom az ötleteket is, hogy milyen könyveket rendeljek, mi az, 

ami érdekli az olvasókat. 

 

Nyitva tartás: 

 

H: 14:00-18:00 

K-CS: 12:00-16:00 

P: 10:00-14:00 

 

Kovács Edina 

könyvtáros és kreatív izé 
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GYERMEKOLDAL 
 

 
Játék a betűkkel! 

Írd be a képek nevét a megfelelő négyzetekbe és egy kellemes őszi kikapcsolódás lesz a megfejtés! 

 
Sünik a konyhában 

 
Süni sablon!Díszítsd kedvedre! 

 

 

 
 

 

Aranyosi Ervin: Őszi süni 

 

Őszi süni vagyok, az avarban járok, 

élelmet keresek, – mikor, mit találok. 

Apró gyümölcsöket, néha egy-egy almát, 

ezzel építem fel raktáram tartalmát. 

Készülök a télre, mikor nem lesz semmi, 

akkor is legyen majd a süninek enni. 

Visszavonulok majd, nagyon sokat alszom, 

a lélegzetemtől mozog csak a bajszom. 

Mikor felébredek pici pocim éhes, 

gyümölccsel megtömni akkor esedékes… 

 

Hozzávalók: 

50 dkg darált háztartási keksz, 3 evőkanál kakaópor, 10-15 dkg kristálycukor vagy 

porcukor, 10 dkg margarin, pár csepp (kb. 1 evőkanálnyi) rumaroma, 3,5 dl tej 

(amennyit felvesz a keksz úgy, hogy gyúrható legyen) 

A díszítéshez: 

10 dkg tortabevonó étcsoki, 2 evőkanál olaj, barna vagy színes tortadara, dekor 

csokicseppek (elhagyható) 

Elkészítés:  
1. A darált háztartási kekszet egy mélyebb tálba öntjük, hozzáadjuk a 3 evőkanál 

kakaóport, a cukrot, a rumaromát, az olvasztott margarint, és végül lassan 

hozzáöntjük a tejet. Jól elkeverjük, összegyúrjuk. 

2. Ha összegyúrtuk, kb. 5-10 percet pihentetjük. Majd elkezdjük formázni süni alakú 

formákra. 

3. Ha végeztünk a formázással, akkor következik a díszítés. Először megcsináljuk a 

csoki cseppekből a sünik szemeit és az orrát (nem muszáj, csak így élethűbbnek 

néznek ki). Ha ezzel végeztünk, akkor a tortabevonó étcsokit feldaraboljuk, 

hozzáöntjük a 2 evőkanál olajat, és felmelegítjük. Majd az olvasztott csokival 

bekenjük a süniket, és a még meg nem dermedt csokira rászórjuk a tortadarát. 

 

 


