
    

                                                                                   

 
 

„Messze valahol, régi dal szól, 

ismerős dallam, egy elmúlt korból. 

Hol nem volt rohanás, csak nagy békesség, 

Jó volna hinni, hogy létezik még. 

Sok régi emlék, sok régi hang, 

Köztük most újból kisgyermek vagy. 

Ez az ünnep legyen úgy szebb, ahogy álmodban látsz, 

Egy új világ, hol teljesülsz, mit vársz. 

Egy éjjel tele fénnyel, mikor szikrázik a hó, 

Egy új lap, melyre bármi írható.” 

                                        (Karácsonyi álom) 

 
 

Tisztelt Hírmondó - olvasók, Kedves Epöliek! 
 

Nagy szeretettel köszöntöm az Epöli Hírmondó minden 

kedves olvasóját! 

Október 13-án önkormányzati választásokat tartottak 

országszerte és természetesen itt Epölön is. Ezúton 

szeretném megköszönni minden választópolgárnak, hogy 

a megyében Epölön vettek részt a legnagyobb részvételi 

aránnyal a választásokon. Köszönöm mind a 261 

választópolgár szavazatát, akik ismét engem választottak 

polgármesternek az elkövetkezendő öt esztendőre. 

Október 28-án megalakult Epöl község képviselő-

testülete, ezúton is köszöntöm régi és új képviselő-

társaimat, és kívánok nekik kitartó, lendületes és alázatos 

munkát az elkövetkezendő időszakra a település 

érdekében. 

Az elmúlt lapszámunk óta mindösszesen két és fél hónap 

telt el, ez nem túl hosszú idő, de ennek ellenére 

mozgalmas időszakot tudhatunk magunk mögött.  

Megemlékeztünk az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményeiről, nagyon örültem, hogy az 

ünnepségen az iskolánk tanulói is részt vettek, hiszen ők 

a jövő nemzedéke, nekik kell megmutatnunk, miért 

küzdöttek őseink. 

November 11-én a községi könyvtár szervezésével ismét 

megrendezésre került a Márton napi kézműves 

foglalkozás és a lampionos felvonulás. Nagy öröm volt 

végignézni, hogy a közösségi ház megtelt barkácsoló 

gyermekekkel, szüleikkel. Köszönet illeti Orsit és 

segítőit a rendezvény megszervezéséért. 

November 22-én köszöntöttük a település időseit, 

valamint ezen a napon került átadásra a felújított régi 

orvosi rendelő épülete, mely ezentúl a civil szervezeteket 

fogadhatja majd. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével 

országgyűlési képviselőnk, dr. Völner Pál államtitkár úr 

és Popovics György, a megyei közgyűlés újraválasztott  

 

elnöke is. Ezúton köszönöm mindenkinek a segítséget, akik 

az ünnepség zökkenőmentes lebonyolításában részt vettek. 

Adventi vásárunk is jól sikerült, sok gyermek és szülő jött 

össze egy közösen eltöltött délután erejéig. Az adventi 

vásárt támogatta a perbáli Zimbo Kft, akinek jóvoltából „E 

szám mentes” virslivel vendégelhettünk meg minden  

vásárba ellátogatót. A vásár estéjén bemutathatták az idén 

készült boraikat a helyi boros gazdák: Molnár Gergely és 

Mészáros István szervezők invitáltak bennünket az „Epöli 

Bormustrára”. A rendezvényről elmondhatom, hogy a nagy 

érdeklődés mellett több mint 25 helyi készítésű, kiváló 

minőségű bort kóstolhattunk meg. A máriahalmi 

településvezetést is köszönthettük, akikkel kölcsönösen jó 

viszonyt ápolunk egymás rendezvényei kapcsán. 

Idén 39 m
3
 szociális célú tűzifa beszerzésére nyert az 

önkormányzat támogatást. A teljes mennyiség beszerzésére 

sor került az ősz folyamán. A tüzelőanyaggal elsősorban 

egyedül élő nyugdíjasokon, rászorulókon és hátrányos 

helyzetű családokon segítettünk. Minden kérelmezőt 

támogattunk, senkit sem utasítottunk el. /Habár fontos 

megjegyeznem, hogy ez nem alanyi jogon jár bárkinek, és 

nem tudunk egész télre elegendő fát biztosítani senkinek, de 

nem is ez a cél./ 

Ismét beszámolhatok egy újabb sikeres pályázatról. Végre 

megvalósulhat a szőlőhegy villamosítása, amiben sok 

szőlősgazda évek óta reménykedik. A részletekről a 

következő számunkban már többet tudok írni. 

Önkormányzatunk karbantartója, Vibling Józsi „bátyám” 

idén májusban nyugdíjba vonult, decemberben pedig 

ténylegesen befejezte a munkát nálunk. Ezúton szeretném 

neki megköszönni, hogy az elmúlt évek során fáradságot 

nem ismerve, mindig becsülettel, lelkiismeretesen végezte 

feladatát a községben. Kívánok neki nyugdíjas éveire jó 

egészséget, nyugalmas, boldog éveket. 

A megüresedett álláshely betöltésére hamarosan pályázatot 

írunk ki. 

Számtalan bejelentés érkezik irányomba, mely szerint a 

Móricz Zs. utcán nehézkes a közlekedés. A téli 

hóeltakarítást is akadályozta a közterületen, út szélén 

parkoló autók sokasága. Ugyanez a helyzet a szemétszállító 

autóval is. Szeretném megkérni azon autótulajdonosokat, 

akiknek nincs e célra kialakított parkoló, autóbeálló az 

ingatlanuk előtt, hogy gépjárműveiket az udvarukban 

tárolják! 

Tisztelettel megköszönöm figyelmüket, kívánok minden 

epöli lakosnak boldog, békés karácsonyt és 

eredményekben gazdag új esztendőt a képviselő-testület, 

az önkormányzat dolgozói és a magam nevében. 

 

Tácsik Attila 

polgármester 

Epöli 

Hírmondó 
e-mail: onkormanyzat@epol.hu 

honlap: www.epol.hu 

 

XXI. évfolyam  
4. szám 

2019. december 18.  



  

 

2 

 

Epöl Község Önkormányzati Képviselő- testületének 

hírei 
 

Tisztelt Hírmondó Olvasók! 
 

Megint eltelt egy negyedév, rengeteg eseménnyel, 

ugyanúgy képviselő- testületünk, mint településünk 

életében. 

Augusztusban jelentkeztem utoljára képviselő- testületi 

hírekkel, azóta már – a helyhatósági választáson 

megerősített polgármester és új képviselő- testület 

dolgozik a település ügyeiben. 

A választások előtt, szeptember 30-án még tartottunk 

egy képviselő- testületi ülést és egy Falugyűlést, 

Közmeghallgatást. A képviselő- testületi ülésen a 

mindannyiunkat érintő Központi Háziorvosi Ügyelet 

keretében munkát végző orvosok és nővérek óradíj 

emeléséhez járultunk hozzá, ennek eredményeképpen az 

orvosok óradíja 2019.10.01-el kezdődően 3500.-Ft.-ra, a 

nővéreké 1800.-Ft-ra emelkedett. 

Szintén szeptember 30-án tartottuk meg a 

Falugyűlésünket és Közmeghallgatásunkat. 

Hét fő érdeklődő jelent meg, akiket Tácsik Attila 

polgármester tájékoztatott az elmúlt ciklus pályázatairól, 

problémáiról, elvégzett munkáiról, és a tervekről. 

 

A helyhatósági választások után október 28-án került 

sor az új képviselő-testület alakuló ülésére.  
Az alakuló ülés napirendje a következő: 

 

1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 

helyi önkormányzati képviselő és polgármester 

választás eredményéről, a képviselői megbízólevelek 

átadása. 

Előadó: Tiboriné Kardos Éva HVB elnök 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele 

Előadó: Tiboriné Kardos Éva HVB elnök 

3.) A polgármester eskütétele 

Előadó: Tiboriné Kardos Éva HVB elnök 

4.) Alpolgármester megválasztása 

Előadó: Tácsik Attila polgármester 

5.) Alpolgármester eskütétele  

Előadó: Tácsik Attila polgármester 

6.) Polgármesteri program ismertetése 

Előadó: Tácsik Attila polgármester 

7.) Polgármester illetménye költségtérítése 

Előadó: Tiboriné Kardos Éva HVB Elnök 

8.) Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése 

Előadó: Tácsik Attila polgármester 

9.) Egyebek 

9.1. Tájékoztató a bizottsági szerkezetről, Bizottság 

megalakítása (Egészségügyi- Szociális,) 

9.2. Tájékoztatás a képviselői keret megőrzéséről 

9.3. Tájékoztatás az SzMSz felülvizsgálati 

kötelezettségről 

9.4.Vagyonnyilatkozat nyomtatványok átadása,  

 

tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

9.4.Felvétel a köztartozásmentes adózói adatbázisba. 

Előadó: Elődné Lukács Erzsébet jegyző 

 

A képviselő-testület ezen napirendi pontok 

tárgyalását, a Himnusz eléneklése és Tiboriné Kardos 

Éva, HVB elnök tájékoztatása után, ünnepélyes 

eskütétellel kezdte, majd, miután minden képviselő és 

az alpolgármester úr is átvette megbízólevelét az 

összes napirendi pontban foglalt téma megtárgyalása 

és elfogadása után a képviselő- testület megkezdte 

munkáját. 

Az új (régi) polgármester: Tácsik Attila 

alpolgármester: Mészáros István 

képviselők: Sarodiné Belkovics Mária Margit 

                    Barináné Major Edina 

                    Wencz Péter 

Az alakuló ülés jegyzőkönyvét elolvashatják a 

www.epol.hu honlapon. 

 

2019. november 26-án tartotta következő, munkaterv 

szerinti ülését a képviselő- testület, ahol igen sok téma 

került terítékre, ezek voltak, a minden ülésen szereplő; 

tájékoztatás az elmúlt ülés óta tett fontosabb 

intézkedésekről szóló tájékoztatás, az Epöli Tündérkert 

Napközi Otthonos Óvoda beszámolója, valamint a 

2019/2020.évi munkaterve. 

Ezután követezett az Általános Iskola tájékoztatója az 

elmúlt évről és a jelenlegi helyzetről, majd Kondár István 

számolt be, települési ügysegédként végzett munkájáról. 

A következő napirendi pontban a képviselő- testület 

megállapította az önkormányzati lakások és a helyiségek 

bérleti díjait. (részletesen megismerhetik a www.epol.hu 

honlapon). 

Végül sor került a képviselő- testület szervezetét- és 

munkáját szabályozó Szervezeti-és Működési 

Szabályzatról szóló rendelet elfogadására. (részletesen 

megismerhetik a www.epol.hu honlapon). 

Az ülés végén a képviselők egyeztették az ez évben még 

tervezett rendezvényeket, és utolsó évzáró ülésük 

időpontját, amelyre 2019.december 17- én kerül sor. 
 

 
 

A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és az 

Epöli Kirendeltség a karácsonyi ünnepek alatt ügyeleti 

rendszerben működik, azaz nem zár be, a 2018-as évhez 

hasonlóan. 

A két ünnep közötti munkanapokon, 23-án, 30-án, 31-én 

a Bajnai hivatalban, 2020. január 2-án az Epöli 

hivatalban, 3-án a Bajnai hivatalban intézhetik ügyeiket 

12:00 óráig. 
 

A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal nevében 

áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok minden 

olvasónknak! 
 

Elődné Lukács Erzsébet 

jegyző 

http://www.epol.hu/
http://www.epol.hu/
http://www.epol.hu/
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Könyvtár hírei 
 

Kedves Olvasók! 
 

A nyár eseményei közzé tartozott a júliusban ismét 

megtartott kézműves nyár, ahol a gyermekek négy héten 

keresztül ügyeskedtek, alkottak. Csodaszép remekművek 

készültek és örömmel vitték haza szüleiknek, hogy 

bemutassák, amit készítettek. A foglalkozások minden 

nap a könyvtárban voltak, ahol a remekművek készítése 

után még meseolvasásra is jutott idő. Volt olyan, hogy a 

gyermekek az ebédidőt várták, hiszen utána jött a várva 

várt meseolvasás. Egyik napon még egy csodaszép 

kirándulást is szerveztünk Epöl határában. Köszönet érte 

Kovács Gábornak, aki elkalauzolt minket fel az 

Őrhegyre, ahol megnéztük a barlangot és a kereszthez is 

felmentünk. Onnan az Öreg Őrhegy oldal pincesorán 

mentünk végig ki a Szilva kúthoz.  Majd az utolsó 

pihenő állomás az Epöl határában található kilátónál volt. 

A gyermekek nagyon jól érezték magukat, le a kalappal 

mindenki előtt, hogy egy ilyen hosszú túrán részt vettek, 

remek kis csapat volt . A kézműves nyár utolsó napját 

megkoronáztuk egy kis ünnepléssel. Egy kis zene, tánc 

és fagylalt kapott központi szerepet, még a nagy eső sem 

vette el a kedvünket. Köszönet a József Attila Megyei és 

Városi Könyvtárnak az eszközökért és kellékekért, 

amiket a kézműves nyár ideje alatt felhasználtunk. 

Egy nagyon jól sikerült Márton napi lampionos 

felvonulást is szerveztünk közösen az Epöli Tündérkert 

Óvodával. A gyermekek helyben készített lámpásokkal 

vonultak fel. A közös körmenet után finom libazsíros 

kenyérrel és teával kedveskedtünk a résztvevőknek. 

Köszönet az Önkormányzatnak a támogatásért és a segítő 

kezeknek: Sarodiné Belkovics Mária Margit, Szászi 

András Károlyné és Kovács Anett. 

December 14-én az epöli iskolás gyermekekkel közösen 

kézműves délelőttöt tartottunk, ahol a gyermekek 

csodaszép karácsonyi képeslapokat készítettek szeretteik 

számára, a karácsonyi ünnepre készülve. 
 

Az „ ADVENT ÉS KARÁCSONY” rajzpályázatra 25 

gyermek készített rajzot, amelyek megtekinthetők voltak 

a december 7-én megtartott Adventi vásáron. Ekkor 

hirdettük ki a nyertes pályázókat. Az első kategóriában 

(3-6 éves) 1. helyezett: Tibori Zsombor 2. helyezett: 

Burkodi Lelle 3. helyezett: Vágenszommer Zsófia. A 

második kategóriában (7-12éves) 1. helyezett: Csenki 

Hanna 2. helyezett Kálmán Noémi 3. helyezett Tácsik 

Gergő. A harmadik kategóriában (13-18 éves) 1. 

helyezett Rácz Miranda 2. helyezett Vágenszommer 

András volt. 
 

A könyvtár könyvállománya folyamatosan bővül. A 

könyvtártagok létszáma úgyszintén, ami nagy örömmel 

tölt el. Könyvtárközi kölcsönzésre is van igény és sikerül 

is beszerezni. Folyamatosan bővül a különböző 

skandináv krimi, szerelmes, romantikus, ifjúsági 

regényekkel a könyvtári könyvek száma. 

 

Szeretettel várok minden olvasni vágyó gyermeket és 

felnőttet. 

A könyvtár nyitva tartása továbbra is a megszokott 

helyen és időben van: 

Cím: Hősök tere 5. (az iskola fölötti tetőtéri részben) 

Hétfő: 14:00-17:00 

Szerda: 10:00-13:00 

Péntek: 13:00-15:00-ig. 

Az ünnepek alatt (2019. december 20 - 2020. január 5-ig 

a könyvtár zárva tart. 

Az olvasni vágyókkal az újévben először 2019. január 6-

án (hétfőn) 14:00-tól tudok találkozni!  

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új 

esztendőt kívánok mindenkinek! 

 

Vágenszommer Orsolya 

könyvtáros 
 

 

Védőnő hírei 
 

Kedves Epöliek! 
 

Lehetőséget kaptam, hogy a Karácsonyi Ünnepek 

alkalmából írjak egy cikket a helyi újságnak, ami 

stílusosan szakmába vágó is egyben. Sokat 

gondolkodtam mi az ami ide illik, aztán eszembe 

jutott, hogy mit ünnepelünk tulajdonképpen. Egy 

gyermek megszületését az ókorban aki által családdá 

formálódik két ember, hárman alkotnak egy családot. 

Ez a család nagyon mostoha körülmények között sok 

veszély közepette nevelte fel férfivá gyermekét. 

Sikerült nekik mivel a család összetartó ereje, a 

védőhálója megvolt. Én ezt az üzenetet példaként 

jelölném, a mai világunkban is, szüksége van a 

gyermekeknek erre a védőhálóra az egészséges testi-

lelki fejlődéshez, bár más viszonyok között. A 

szűkebb- tágabb család biztonságot ad a 

gyermekeknek. 

A másik dolog, amiről írni szeretnék, az maga az 

ünnep, amire készülünk. Család, baráti társaságok, 

rokonlátogatások ideje. Akkor tudjuk élvezni, ha jól 

érezzük magunkat. Ehhez az kell, hogy ne feledje 

senki milyen korú, milyen betegsége van és eként 

táplálkozzon az ünnepek alatt is. Mindenből lehet 

enni, de keveset. Mindenképpen ajánlott emésztést 

elősegítő szereket bekészíteni végszükség esetére, 

ezzel nem szeretnék ünneprontó lenni, de soha nem 

lehet tudni. 
 

Én kívánok a falu minden lakójának békés, boldog 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, és 

BOLDOG ÚJÉVET. 
 

Vehovszki Mária 

védőnő 
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Epöl Község Önkormányzatához a „Bursa Hungarica 

2020” pályázati kiírásra 2 fő nyújtott be pályázatot.  

Minden pályázó támogatásban részesült! 

Az alább felsorolt felsőoktatásban tanuló, epöli 

lakóhellyel rendelkező pályázók mindannyian  

5000 Ft/hó összegű támogatást kapnak Epöl Község 

Önkormányzatától: 

Nagy Bettina 

Wencz Anna 

 

Jó tanulást és sikeres vizsgákat kívánunk! 

 

Epöl Község Önkormányzata 

 

  Tájékoztatás helyi adókról 

 

Magánszemélyek kommunális adója 

 

Magánszemélyek kommunális adófizetési 

kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az év első 

napján az építmény (lakás) tulajdonosa, vagyoni értékű 

jog jogosítottja (haszonélvezeti, kezelői, használati vagy 

vagyonkezelői jog), vagy nem magánszemély 

tulajdonában álló lakásbérleti jogának jogosultja. Epöl 

községben adóköteles adótárgy a lakás. Az adó 

mértéke évente 7000.- Ft lakásonként, melyet két 

egyenlő részletben, minden év március 15., valamint 

szeptember 15. napjáig kell megfizetni. 

50 %-os adókedvezményben részesülnek: 

-azok az epöli lakóhellyel rendelkező adóalanyok, 

akik saját háztartásukban 3 vagy több kiskorú gyermeket 

nevelnek, valamint  

-a kiskorú gyermekeit egyedül nevelő epöli 

lakóhellyel rendelkező adóalanyok A kedvezményre való 

jogosultságról az adatbejelentés benyújtásával 

egyidejűleg az adóalanynak nyilatkoznia kell. 

Magánszemélyek kommunális adóját érintő 

minden változásról (Pl. ingatlan szerzés, eladás) az 

adózónak az erre rendszeresített nyomtatványon az 

adókötelezettség változást követő 15 napon belül 

adatbejelentést szükséges benyújtania. A bejelentés 

benyújtható papír alapon, melyhez nyomtatvány a 

hivatalban beszerezhető, vagy letölthető Epöl község 

honlapjáról. (www.epol.hu) Elektronikus úton 

beküldhető az e-önkormányzati portálon keresztül:  

 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Kérjük bejelentési 

kötelezettségüket határidőben teljesítsék, mert ennek 

hiányában a törvény magánszemély adózó esetén 

50.000.- Ft bírság kiszabását írja elő. 

 

Helyi iparűzési adó 

 

Állandó jellegű iparűzési adó: az adó mértéke az 

adóalap 2 %-a. 

Az adó alanya: a vállalkozó, aki/amely önkormányzatunk 

illetékességi területén székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkezik, függetlenül attól, hogy nyereség-és 

jövedelemszerzésre irányuló tevékenységét részben vagy 

egészben székhelyén vagy telephelyén kívül folytatja. 

 

Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó 

mértéke 5000.- Ft/nap. 

 

A vállalkozások számára 2018.01.01. napjától 

kötelezővé vált az elektronikus kapcsolattartás, mely 

az az e-önkormányzati portálon keresztül történik. 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. A portál elérhető 

Epöl község honlapjáról is epol.hu –intézze ügyeit 

elektronikusan felületen. A portálon keresztül űrlapok 

segítségével, elektronikus azonosítást követően intézheti 

ügyeit, lekérdezheti adóegyenlegét, ügykövetés 

funkcióval követheti az ügyintézés állapotát.  

Az adóhatósági iratot (határozat, adóigazolás, fizetési 

felhívás, végrehajtási cselekmények iratai stb.) az 

elektronikus kapcsolattartásra kötelezett, valamint az azt 

választó magánszemélyek esetén az adózó cégkapujára, 

illetve KÜNY tárhelyére (ügyfélkapu) kézbesítjük. 

Kérjük fokozottan figyeljék, és gondoskodjanak az 

iratok átvételéről, mivel a szabályosan kézbesített 

adóhatósági iratot kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, 

ha a küldemény az adóhatósághoz a kézbesítés 

eredménytelensége miatt érkezik vissza. 

 

Elődné Lukács Erzsébet jegyző nevében és 

megbízásából: 

Farkasné Jancsek Mónika 

adóügyi főmunkatárs 

 
 

BÚZAVIRÁG Népdalkör 

 

A 30 éve működő BÚZAVIRÁG Népdalkör tagjai - és 

jómagam nevében is – minden kedves olvasónak 

kívánunk boldog, békés, áldott karácsonyi ünnepeket, 

és egészségben , erőben telő, sikeres, gondtalan, új 

esztendőt! 

 

Szatai Gyuláné 

dalkörvezető 

 

 

 

http://www.epol.hu/
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
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Szentmisék rendje Urunk születésének ünnepén 

és nyolcadában: 

 

dec. 22.   Advent IV. vasárnap (gyertyagyújtás minden 

szentmise kezdetén) 

                8,30 Máriahalom 

     10,00 Epöl 

     11,30 Dág 

 

dec. 24.   22,00 Máriahalom ’éjféli’ szentmise 

 

dec. 25.  Karácsony (Urunk születésének ünnepe) 

                10,00 Epöl 

     11,30 Dág 

 

 dec. 26. Szent István diakónus vértanúságának 

ünnepe  

                8,30 Máriahalom     

 

dec.29.  Szent Család vasárnapja 

    8,30 Máriahalom (mise után borszentelés 

Szent János Apostol ünnepéhez  

                                            kapcsolódóan) 

    10,00 Epöl (mise után borszentelés) 

    11,30 Dág (mise után borszentelés) 

 

dec.31.   Vigília  

               17,00 Máriahalom (év végi hálaadás) 

 

jan. 1.    Szűz Mária Isten Anyja  (PARANCSOLT 

FŐÜNNEP)  

    10,00 Epöl 

    11,30 Dág 

 

jan. 2.     17,00 Dág 

 

jan.3.      17,00 Epöl 

 

jan. 5.      8,30 Máriahalom 

                10,00 Epöl 

                11,30 Dág 

 

jan. 6.      Vízkereszt ünnepe (PARANCSOLT 

FŐÜNNEP) hétfő 

     8,30 Máriahalom 

     10,00 Epöl 

     11,30 Dág 

 

Áldott, szeretetteljes Karácsonyt, és nagyon boldog 

újévet kívánok magam és az egyházközség nevében. 

 

Simonyi-Molnár Balázs 

plébániai kormányzó 
 

 

 

 

Kedves Epöliek! 
 

Engedjék meg, hogy az alábbiakban néhány sorban 

beszámoljak az Epöli Értéktár Bizottság idei 

tevékenységéről, valamint 2020-as terveinkről. 

 Az előző évekhez hasonlóan idén is számtalan eseményt 

bonyolítottunk le Kovács Gábor bizottsági tag aktív 

közreműködésével: 
 

- 2019. év eleje: a tavaly megfiatalított cselényi 

hársfákról gondoskodtunk és a Tanyánál lévő 

szederfa koronáját visszavágtuk, hogy esélyt adjunk 

a fiatalodásra, valamint 12 db új hársfát ültettünk el 

a falu környékén elhelyezkedő képtartóknál, 

kereszteknél 
 

- 2019.03.31. „Hol volt, hol nem volt” felkutattuk 

Epöl ősi templomának helyét régi térképek, 

helyszíni kutatások és a modern technika 

segítségével. 
 

- 2019.04.16. Csenki kereszt helyreállítás a 

Páskomban, környezetének rendbetétele 
 

- 2019.05.05. gyalogos zarándoklat a péliföld-

szentkereszti búcsúra 
 

- 2019.06.23. V. Szentjános-bogár éjszakai túra 

Keresztelő Szent János tiszteletére az epöli búcsú 

alkalmából 
 

- 2019.06.23. „RETRÓ” kiállítás megnyitója a 

Tájházban (külön tárolót kaptak az epöli 

Műanyagüzemben készült tárgyak, ezek az utókor 

számára is megőrzésre kerülnek) 
 

- 2019.07.05-07. II. Családi Sátortábor a Kákás-tónál 
 

- 2019.08.24. „A FORRÁS FELÉ” kerékpáros túra, 

aminek keretében felkutattuk a Bajna-Epöli 

vízfolyás forrását 
 

- 2019.09.23. II. Epöli fotópályázat lebonyolítása 
 

- 2019.12.01. VI. Erdős Mátyás Emléktúra Dorogra 
 

Az Értéktár Bizottság közeljövőben rendezendő 

eseménye: 

- 2019.12.30. EXTREMO ANNO Óévbúcsúztató 

éjszakai túra, amire minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 

Az idei rendezvényeink is színvonalasan teltek, a Retro 

kiállítás nagy érdeklődés közepette nyílt meg. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy minden korosztály érdeklődött 

a kiállítás iránt. Fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan 

fiatalokat is meg tudjunk szólítani, hiszen ezeken az 

eseményeken találkozhatnak ők is az idősebbekkel, 

akiktől sok információt kaphatnak az epöliek 

hagyományairól, kultikus helyeiről és mindennapjairól. 

Köszönet minden adományozónak, akik nélkül nem  
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lehetett volna ilyen különleges kiállítást létrehozni. 

Újszerű rendezvényünk volt a II. Sátortábor a Kákás-

tónál, amit az Értéktár Bizottság támogatott. A cél az 

volt, hogy a helyi gyerekek a komfortzónájukból és a 

modern kor nyújtotta kényelemből kiszakadva is 

megmutathassák, hogy helyt tudnak állni nomád 

körülmények között is (ami nagyszerűen sikerült nekik). 

 Voltak hagyományos játékok (csurek) is, valamint egy 

késő estébe nyúló túra is, természetesen Kovács Gábor 

vezetésével. Óriási öröm látni, hogy az egészen fiatal 

gyerekek is milyen nagy érdeklődést mutatnak falunk 

története, történelme és környezete iránt. 

 

 Köszönjük Molnár Gergely és felesége munkáját, akik 

magukra vállalták az egész tábor szervezését, étel 

ellátását, valamint a terep előkészítését (fűnyírás, 

táborhely kialakítása) és mindenkinek, aki bármilyen 

formában hozzájárult az esemény sikeres 

lebonyolításához. Azt hiszem, hogy minden gyermek (és 

szülő) hatalmas élménnyel tért haza és remélem, hogy ez 

a rendezvény is hagyományteremtő lesz. 

Az idén második alkalommal meghirdetett 

fotópályázatunk rendkívüli sikerrel zárult, 39 db 

érvényes, kiemelkedő pályamunka érkezett be. A 

közönségszavazás alapján az első három nyertesünk a 

következő lett: 

1. Kovács Áron (1125 szavazat) – nyereménye: 

30.000 Ft értékű vásárlási utalvány 

2. Üveges Gabriella (1109 szavazat) – nyereménye: 

15.000 Ft értékű vásárlási utalvány 

3. Schmidt Szilveszter (473 szavazat) – 

nyereménye: 5.000 Ft értékű vásárlás utalvány 

Ezúton is szívből gratulálunk Nekik és minden egyes 

résztvevőnek. 

Természetesen idén is készítettünk a beérkezett képekből 

egy 2020-as Epöl falinaptárt az Epöli Értéktár Bizottság 

jóvoltából, amit minden epöli családnak kipostázunk. 

Jövőre a pályázat kiírásánál újra szintet lépünk és a 

közönségszavazáson kívül egy független, szakmai bírálat 

is lesz, valamint évközben ezt segítve szervezünk a 

műkedvelő fotósoknak egy előadást, gyakorlati 

oktatással egybekötve egy hivatásos fotográfus 

segítségével. 

Örömmel vettük, hogy idén a „Belkovics-féle” ház 

használaton kívüli baleset- és életveszélyes részeinek 

lebontása megtörtént az Önkormányzat segítségével, így 

hamarosan további terveink válhatnak valóra a Tájház 

udvarán (klasszikus „hidasól” telepítése, stb.) 

Bízom benne, hogy mindannyiunk érdeke az, hogy a 

Tájház továbbra is sok elégedett látogatót vonzzon és 

remélhetőleg további élettel tudjuk megtölteni azt. 

Terveink között szerepel még az udvar végében álló 

kemence első beüzemelése és siker esetén ebben 

süthetnénk meg 2020-ban az augusztus 20-i 

rendezvényre a szentelni való kenyeret. 

 

Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki bármilyen 

formában hozzájárult eseményeink színvonalának 

emeléséhez és invitálom Önöket, hogy 2020-ban is 

bátran látogassák rendezvényeinket az elmúlt évekhez 

hasonlóan. 

Ezúton kívánok mindenkinek Békés Karácsonyt és 

egészségben gazdag Boldog Új Évet! 
 

Őszinte tisztelettel: 

Molnár Viktor 

Értéktár Bizottsági Elnök 
 

 

Kommunál-JUNK Kft. hírei 
 

Tisztelt lakosság! 
 

Ezúton tájékoztatni szeretném Önöket, 

hogy Térségünkben a jelentősen megnövekedett 

szelektív zsák igény miatt Társaságunk a lakossági 

igényekhez igazodva 2020. január 1-től már nem fogja 

szállítani az Önkormányzathoz a szelektív zsákokat, 

ezáltal a továbbiakban nem is kerül osztásra. 
 

A lakosság, mint eddig is, bármilyen áttetszőbb zsákban 

kihelyezheti a szelektív hulladékokat. A zsákok színe 

lehet kék, zöld, sárga, lila stb., kivéve fekete színű! 
 

A zsákok beszerezhetők bármilyen diszkontban, 

kisboltban, nagykereskedésben! 
 

Ezúton tájékoztatni szeretném Önöket, hogy 

Térségünkben az ünnepi  hulladékszállítási rend az 

alábbiak szerint alakul: 
 

2019. december 24-25-26. (változatlan rend szerint 

történik a hulladékok begyűjtése)  

2019. december 31. (változatlan rend szerint történik a 

hulladékok begyűjtése)  

2020. január 1. (nincs szállítás, pótlás: január 4, 

szombat) - érintett települések: Piliscsév, Leányvár, Úny 
 

Ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása: 
2019. december 20.-2020. január 5-ig az iroda ZÁRVA 

tart.  
 

Első ügyfélfogadási nap:  
2020. január 6. (hétfő) 13.00-16.00 
 

Két ünnep közötti ügyfélfogadás: 
2019. december 30. (08.00-12.00-ig) 
 

Kérdés esetén állok szíves rendelkezésükre! 
 

Tisztelettel: 
 

Béres-Józsa Viktória 
Irodavezető 

 

Kommunál-JUNK Kft. 
www.kommunaljunk.hu 

http://www.kommunaljunk.hu/
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Iskolai hírek 
 

A karácsonyi ünnepek közeledtével békességben és 

szeretetben eltöltött napokat, a téli szünet idejére nyugalmat 

és kellemes pihenést kívánok minden epöli diáknak és 

családjának. 

Az elmúlt két hónap ugyanúgy, mint a szeptember, 

tartalmasan, mozgalmasan, eseményekben dúsan telt el. 

Minden tervezett programunkat színvonalasan 

megrendeztük. 

Ezúton mondok köszönetet kollégáimnak, akik az általuk 

felvállalt rendezvényeket, programokat megszervezték, 

minden igyekezetükkel azon voltak, hogy azok 

színvonalasak legyenek. 

Szeptember 28-án iskolánk tanulói és pedagógusai is részt 

vettek a szüreti felvonuláson. Segítettünk díszíteni a 

felvonuló kocsikat, majd a gyerekek felléptek a felvonulást 

követő rendezvényen Márton Piroska néptánc oktató 

felkészítésével. 

Az október elejétől szervezett papír- és elektronikai 

hulladékgyűjtés lezárult. A cégek elszállították a gyerekek 

és szülők által összegyűjtött hasznosítható hulladékot. Az 

értük kapott összeget a gyereknapi rendezvényünk 

finanszírozására szeretnénk fordítani. Hadd mondjak 

köszönetet azon szülőknek, akik a hulladék átvételében 

segítséget nyújtottak: Barináné Major Edinának, Drobni 

Gergelynek és Borhi Lászlónak. 

Október 17-én diákjainkkal egy iskolai kirándulás 

keretében tölthettünk el egy szép napot. Először Felcsúton a 

Puskás Akadémia körút keretében a Pancho Arénát 

csodálhattuk meg, majd Etyeken a Korda Filmstúdióban 

interaktív sétával kaptunk betekintést a filmkészítés 

rejtelmeibe. Úgy gondolom, hogy bár nem tanítással 

töltöttük el a napot, a gyerekek sok hasznos ismerethez 

jutottak játékos keretek között. 

Október 22-én ünnepélyes keretek között emlékeztünk az 

56-os eseményekre. Köszönjük a szereplőknek a megható 

pillanatokat. 

Az őszi szünet kellemes, pihentető napjai után újra elindult 

iskolánk pezsgő élete. 

November 11-én az önkormányzat szervezésében ismét 

megrendezésre került a Márton-napi lámpás felvonulás.  

Örültem neki, hogy ez a szép hagyományunk újra 

felelevenítődött. Minden tanulónk részt vett rajta. 

Szerencsénk volt, mert az időjárás lehetővé tette, hogy a 

frissen készült lámpácskáinkkal körbesétálhattuk a falut. 

Köszönjük, hogy megint egy jó hangulatú, felejthetetlen 

nappal lettünk gazdagabbak. 

November 14-én Rozbora Hanna és Drobni Szabolcs 4. 

osztályos tanulók képviselték iskolánkat a Simor-napi 

rendezvények keretében megrendezett olvasás és 

szövegértés versenyen. Ügyesen szerepeltek, az idei évben 

Hannánk végzett a 3. helyen. Köszönjük, hogy felkészültek 

és helytálltak. Felkészítőjük Berkowiczné-Somlai Anikó 

tanárnő volt. 

November 21-én fogadó délután keretében nyújtottunk 

tájékoztatást az érdeklődő szülőknek gyermekeik iskolai 
teljesítményével kapcsolatban.  

November 22-én került megrendezésre az idősek napja, 

melyen természetesen iskolánk tanulói is köszöntötték  

verssel és énekkel községünk idősebb lakóit. A műsor 

összeállítása Nagyné Zhorela Mária tanárnő munkáját 

dicséri. 

A Mikulás az idei évben is gazdag csomaggal lepte meg 

diákjainkat. Köszönjük azon epöli és bajnai 

vállalkozóknak, akik az idei évben adományaikkal 

hozzájárultak a gyerekek öröméhez: a BAJNATRADE 

KFT.-nek, Dinnyés Tibor vállalkozónak, Drobni 

Gergely Balázs vállalkozónak, az Info Inside Kft.-nek, 

Kemenczkiné Pallagi Anita vállalkozónak, Kis Szilárd 

vállalkozónak, MÉTOR ÉPÍTŐ KFT.-nek, Muszela 

Szabolcsné vállalkozónak, TG AND HUNGARY BT.-

nek és a Wencz Bt.-nek. 

Az elmúlt hetekben, napokban nemcsak az időjárás, a hó, 

hanem iskolánk dekorációja egyre jobban a télre, a 

Mikulásra és a Karácsonyra hangolja lelkünket. Mikulás, 

karácsonyi díszek, adventi koszorú, melyet hétfőnként 

gyertyagyújtás közben körbeállunk, karácsonyi asztaldísz és 

szalvéta. Köszönöm Idu néninek szorgos munkáját, 

mellyel a karácsony közeledtére hangolja lelkünket.  

Idu néni, aki 2012. decemberétől gondoskodik rólunk, 

osztja az ebédet, uzsonnát, mosogat, az éhes vagy szomjas 

gyermeknek ételt, italt ad, takarít, dekorál.  Gondoskodik 

arról, hogy mindig jó érzés legyen ebbe a kis iskolába 

bejönni. Aki figyel a gyerekek névnapjára, születésnapjára, 

akihez jó odamenni, egy kicsit panaszkodni. Most 

elköszönünk Tőled. Vigyázz Magadra, töltsd nyugdíjas 

napjaidat egészségben, békében, szeretetben. Köszönjük, 

hogy itt voltál közöttünk, és mindennap számíthattunk 

Rád. 
Az Önkormányzat támogatásának köszönhetően az idei 

tanévben is a tatabányai Jászai Mari Színházba vihetjük 

diákjainkat a tanév során 4 alkalommal. Lehetővé teszi ezt 

az a diákbérlet, melyet Önkormányzatunk fizetett. A 

program első előadására december 12-én került sor, melyen 

a "Ha betér az égi király" mesejátékot néztük meg.  

December 14-én, szombaton adventi kézműves 

foglalkozással is hangolódunk a közelgő ünnepekre. A 

foglalkozás megtartásában segítséget nyújtott az 

önkormányzat részéről Vágenszommer Orsolya is, aki 

igazán izgalmas kézműves ötletekkel érkezett. A nap végén 

ismét finom illatok csalogattak minket az ebédlőbe. 

Muszela Imréné, Erzsi néni lepett meg minket ízletes 

sajtos-tejfölös lángosaival. A falatozás után 

megállapítottuk, hogy bár szombaton "dolgoznunk kellett", 

de ezért a kellemesen eltöltött délelőttért érdemes volt 

korán felkelni.  

Természetesen izgatottan készülődünk a 2019-es év utolsó 

iskolai rendezvényére, amelyre már a tanulók, 

Berkowiczné-Somlai Anikó tanárnő vezetésével hetek óta 

gyakorolnak. A karácsonyi műsor, melyre ezúton is 

tisztelettel hívom nemcsak a szülőket, hozzátartozókat, 

hanem a falu lakóit is: 

2019. december 19-én 17.00 órakor kezdődik a 

Közösségi házban. 

A karácsonyi ünnepek közeledtével még egyszer szeretnék 

minden diákunknak és szüleiknek, pedagógus kollégáimnak 

és minden epöli lakosnak: Békés, boldog karácsonyt 

kívánni. 

Tiboriné Kardos Éva 

intézményvezető-helyettes 
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Háziorvos hírei 

 

Kedves Epöliek! 

 

A település minden lakójához eljutó Hírmondó 

lehetőségét kihasználva szeretném jelezni, hogy előre 

láthatólag januártól az országos vastagbélszűrési 

programhoz csatlakozva a településen lakó 50-70 év 

közötti lakosok postai úton egy meghívót fognak kapni, 

hogy csatlakozzanak a szűrési programhoz. A szűrésnek 

a vastagbél daganatos megbetegedése időben történő 

felismerésében van nagy jelentősége, egy fájdalmatlan, 

néhány percet igénylő tevékenység által. Kérem, ha 

megkapták a meghívót, keressenek bizalommal, hogy a 

szűrővizsgálat menetét elmondhassam, kérdéseiket 

megválaszolhassam.  

 

Epölön az ünnepek alatt az alábbi napokon lesz 

orvosi rendelés: 

december 23-án a szokott rendelési időben (10:30-12:30 

óra között) 

december 30-án a szokott rendelési időben (10:30-12:30 

óra között) 

december 31-én rövidített rendelési idő lesz (09-10 óra 

között) 

 

December 23-án délután 15 órától december 30-án 

reggel 8 óráig és 

December 31-én 15 órától január 2-án reggel 8 óráig 

Dorogon a Központi ügyeletet tudják felkeresni szükség 

esetén, telefonszám: 441-008 

 

Tekintettel a hosszú  ünnepi időszakra, kérem időben 

gondoskodjanak a rendszeresen szedett gyógyszerek 

beszerzéséről.  
 

Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánok Epöl 

valamennyi lakosának! 
 

Dr. Szigeti Judit 

háziorvos 

 
 

Óvodai hírek 
 

„Áldott ünnep készülődik, gyúljon újabb gyertyaláng, 

Most a béke, hit, szeretet, s öröm fénye járja át, 

Világítsa, melengesse minden ember otthonát!” 
 

Mentovics Éva – Advent című költeményének 

részletével szeretettel köszöntöm Epöl község lakóit a 

Tündérkert Óvoda apraja és nagyja nevében! . 

Beköszöntött a tél kis óvodánkba, s bár a gyermekek 

számára oly kedves hópelyhek még váratnak magukra, 

bizony érezzük már az ünnepek közeledtét, zsibong a sok 

óvodás, lelkesen várva a karácsonyi angyalokat… 

Mielőtt azonban véget ér az esztendő, tekintsünk vissza 

egy pillanatra az elmúlt, igen eseménydús hónapokra,  

 

melyeket magunk mögött hagytunk kis óvodánkban… 

 A környezet tevékeny megismertetése a 

projektpedagógia segítségével innovációnk 

keretében Szeptember havában gyermekeinkkel 

megismerkedtünk a Szüreti hagyományokkal, a 

régi idők betakarítási munkálataival, megfigyeltük 

az őszi évszak szépségeit, Őszanyó bőséges 

kosarának zöldségeit, gyümölcseit. Részt vettünk a 

település Szüreti felvonulásán és mulatságán, ahol 

őszi mondókákat mondogattunk, dalos játékokat 

játszottunk a gyermekekkel. Október havában 

ismételten felelevenítettük a Mihály napi vásározás 

hagyományait óvodánkban. Egy szép őszi napon 

vidám délután keretében Mihály napi mulatságot 

rendeztünk Tündérkert Óvodánk udvarán, ahol 

szeretettel vártuk és fogadtuk jelenlegi és leendő 

óvodás gyermekeink családjait az együttműködés 

jegyében. Az Állatok világnapja alkalmából a 

budakeszi Vadasparkban kirándultunk 

gyermekeinkkel. November havában Kisteleki 

Zoltán Csöppszínháza látogatott el óvodánkba, 

majd részt vettünk a település Márton napi 

felvonulásán. Az Idősek napi ünnepségen őszi 

dalos játékokból, mondókákból összeállított 

csokorral köszöntöttük a kedves vendégeket. 

Lassanként beköszöntött December, s lázas 

izgalommal készülődtünk a jó öreg Mikulás bácsi 

látogatására. Tündérkert Bábos - Mesemondóink 

szeretettel köszöntötték gyermekeinket a vidám téli 

mesékből összeállított mesejátékukkal. Adventi 

vásárunkon szeretettel vártuk a vendégeket 

csodaszép karácsonyi portékáinkkal. Karácsonyi 

Gyertyagyújtó Ünnepségünkön meggyújtottuk az 

adventi koszorúnk gyertyáit, a családokkal együtt 

vártuk a karácsonyi angyalkákat. 

 Jellemformáló játéktevékenységek 

beépítése nevelőmunkámba a népmesék és 

dramatikus játékok segítségével innovációnk 

keretében az elmúlt hónapokban a gyermekek 

megismerkedtek a barátság, segítőkészség, 

együttműködés, szeretet, megbecsülés 

jellemvonásokkal a mindennapos mesemondás és 

dramatikus játéktevékenységek alkalmával. 

A Tündérkert Óvoda gyermekei és dolgozói nevében 

szeretném megköszönni Epöl község azon lakóinak, a 

családoknak, a szülőknek a segítségét, akik bármilyen 

formában segítették, támogatták nevelőmunkánkat, 

óvodánk életét, gyermekeink mindennapi fejlődését az 

elmúlt esztendőben.  

Továbbá köszönjük Epöl Község Önkormányzatának, 

Polgármester Úrnak és a Hivatal dolgozóinak  
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együttműködését, támogatását mindennapi munkánk és 

óvodai programjaink megszervezése, lebonyolítása 

során.  

Egyúttal megköszönöm munkatársaim (Flóriánné 

Kovács Alexandra, Lázár Jánosné, Molnár Imréné) 

lelkiismeretes, odaadó, alázatos munkáját, mellyel az 

intézmény és gyermekeink fejlődését segítették 

mindennapjaink során. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, engedjék meg, hogy 

a Tündérkert Óvoda apraja és nagyja nevében Áldott, 

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új 

Esztendőt kívánjak mindannyiuknak! 
 

Dr. Nagyné Nagy Barbara 

óvodavezető 

 
 

Az Epöl Községi Polgárőr Egyesület intelmei 

A nyugodt ünnepek érdekében! 
 

Közelednek az ünnepek. Ebben az időszakban az emberek sok 

időt töltenek utazással, vásárlással, ajándékok után kutatva. A 

zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön 

könnyen bűncselekmény áldozatává válhatunk. A 

következőkben bemutatjuk az ünnepi időszakban 

leggyakrabban előforduló bűncselekményeket, és az áldozattá 

válás megelőzésének lehetőségeit. 
 

Zseblopás: 
 

A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, karácsonyi 

vásárokban, tömegközlekedési eszközökön, a figyelmet 

tülekedéssel elterelve próbálják elemelni a pénztárcákat és 

egyéb értékeket. 

 

 Fokozottan figyeljen értékeire, főleg, ha forgalmas 

helyen tartózkodik, utazik.  

 Ajánlott a válltáskáját maga előtt tartani.  

 Ne tároljon okmányokat, értékeket ruházata vagy 

táskája külső zsebeiben!  

 Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, 

hitelkártyáját, okmányait, mobiltelefonját. 

 Ne tartsa bankkártyája PIN kódját a kártya közelében.  

 Bevásárlóközpontban történő vásárláskor ne hagyja 

táskáját a bevásárlókocsiban, azt minden esetben 

tartsa magánál! 

 ATM automatánál történő pénzfelvételkor járjon el 

nagyon körültekintően. Lehetőség szerint válasszon 

forgalmas helyet. PIN kódját csak abban az esetben 

üsse be, ha nem áll Ön mögött senki. Ha megkapta a 

pénzt, pénztárcáját tegye azonnal a táskájába! 

 Amennyiben iratok mellett lakáskulcsot is elvittek 

Öntől, sürgősen cseréltesse le otthon a zárat 

 Ha bankkártyáját vitték el, mihamarabb tiltassa le! 

 

Trükkös lopások: 

 

Karácsony közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk 

adománygyűjtőkkel az utcákon és lakókörnyezetünkben 

egyaránt. Azonban sok esetben az „adománygyűjtők” 

valamilyen nemes célra hivatkozva próbálják megszerezni a 

pénzünket saját maguk számára. A trükkös tolvajok célja, hogy  

 

lakásunkba bejutva, figyelmünket elterelve szerezzék meg 

pénzünket, értékeinket. Fontos tudni, hogy a valódi 

adománygyűjtő szervezetek soha nem kérnek készpénzt, 

minden esetben csekk befizetésével, vagy lehet őket 

támogatni.  
 

 Soha ne adjon az adománygyűjtőknek készpénzt! 

 Soha ne engedjen be idegent a lakásába, bármilyen indokra 

hivatkozik is 

 Ajtónyitás előtt győződjön meg róla, hogy ki akar bejutni 

Önhöz 

 Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt tegye 

biztonságos, mások által nem ismert helyre (pl. számkódos 

széfbe). 
 

Az ünnepek alatt a bevásárlóközpontok mellett a temetők 

közelében is megnő a forgalom, ezzel a gépjármű feltörések 

száma is. A temetőbe való látogatáskor is ügyeljen arra, hogy 

autója minden esetben zárva legyen, és semmilyen értéket ne 

hagyjon benne! 
 

A fenti bűncselekmények megelőzése érdekében , 

amennyiben bűncselekmény áldozatává válik, itt kérhet 

segítséget: 
 

Rendőrség: 107, 112 
 

Az Epöl Községi Polgárőr Egyesület nevében kívánok 

minden epöli lakosnak Boldog Békés Karácsonyt és 

bűncselekményektől mentes új esztendőt! 
 

Bokros Gábor 

Epöl Községi Polgárőr Egyesület elnöke 
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KEDVES HÍRMONDÓ OLVASÓ! 

Egy izgalmas, készülődéssel teli, sürgős-forgós nap után, 

nincs is jobb érzés, mint este, meghitt családi 

környezetben, a takaró alá közösen bebújva elolvasni egy 

mesét a gyermekünknek. Vannak olyan klasszikus 

karácsonyi történetek, amelyek generációk óta nem 

mennek ki a divatból, akár száz évnél is idősebbek, és 

évtizedeken át minden karácsonykor előkerülnek. A 

klasszikus mesék többnyire a karácsony szellemiségét 

igyekeznek megragadni, a megbocsátásról, barátságról, 

önzetlenségről, jóságról szólnak, amelyeket motívumaik 

és mondanivalójuk miatt bátran mesélhetünk 

gyermekeinknek, sokat fognak belőlük tanulni. Jó 

szórakozást és meghitt, közös családi pillanatokat 

kívánok hozzá!  

Családsegítő 

 

Jacob és Wilhelm Grimm:   A SUSZTER MANÓI 

Volt egyszer egy suszter, értette a mesterségét, 

szorgalmasan dolgozott. Hogy, hogy nem, a végén mégis 

úgy tönkrement hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen 

pár cipőre való bőre. Abból este kiszabta a cipőt, hogy 

majd másnap elkészíti; tiszta volt a lelkiismerete, nem 

sokat emésztette magát a jövendőn, gondolta, majd lesz 

valahogy, tisztességes ember csak nem pusztul éhen; 

lefeküdt, és békességgel elaludt. 

Másnap jó korán fölkelt, és neki akart ülni a 

munkájának; hát ott áll: készen az asztalán a pár cipő. A 

suszter ámult-bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. 

Kezébe vette a cipőt, alaposan végignézte, minden 

varrást, minden szögelést apróra megszemlélt; nem volt 

azon semmi hiba, nincs a: a mestermunka, amelyik 

különb lehetett volna. 

Hamarosan vevő is jött. Nagyon megtetszett neki a cipő. 

Fölpróbálta: éppen ráillett a lábára. 

- Mintha csak nekem készítették volna! - mondta 

örvendezve, és mert úgy találta, a suszter keveset kér 

érte, valamivel többet adott az áránál. pontosan annyit, 

hogy éppen két párra való bőr tellett ki belőle. A suszter 

este ezeket is szépen kiszabta. 

"A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel - 

gondolta -, ráérek a dolgomtól." 

De mire másnap fölkelt, készen állt két pár cipő, neki a 

kisujját sem kellett megmozdítania. Vevő is akadt mind a 

kettőre, jól megfizettek értük, s a suszter, a pénzen most 

már négy párra való bőrt vásárolhatott. 

Harmadnap reggel azt a négy pár cipőt is készen találta. 

S így ment ez tovább napról napra, hétről hétre. Amit 

este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan 

tisztes jövedelemre tett szert, és megint jómódú ember 

lett belőle. 

Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a 

 

másnapi cipőkhöz a bőrt, aztán, mielőtt lefeküdtek, azt 

mondta a feleségének: 

- Hallod-e, lelkem, mi lenne ha ma éjszaka 

fönnmaradnánk, és meglesnénk, ki az, aki ilyen 

szorgalmasan segít nekünk a műhelyünkben? 

Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat 

töprengett már rajta, csak hát nem mert előhozakodni 

vele az urának. Mécsest gyújtott, és föltette a szekrény 

tetejére, aztán elbújtak a sarokban. Onnét figyelték, hogy 

lesz, mi lesz. 

Mikor a toronyban éjfélt ütött az óra, egyszer csak 

valami kaparászást, topogást, izgést-mozgást hallottak; 

az ajtó egyarasznyira kinyílt, és két kedves kis manó 

surrant a szobába. Se szó, se beszéd, odaültek a suszter 

asztalkájához, fogták a kiszabott bőröket, és munkához 

láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen dolgoztak, parányi 

kis ujjukkal olyan szaporán varrtak, tűztek, hogy a 

suszter azt sem tudta, hová legyen ámulatában. 

A manók addig egy szempillantásra sem hagyták abba a 

munkát, míg a cipők el nem készültek, és fényesre 

pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor 

egyet füttyentettek, s illa berek! - eltűntek. 

Másnap reggel azt mondta a suszterné asszony: 

- Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy 

jómódba juttattak minket. Pucéron szaladgálnak az 

istenadták, még jó, hogy meg nem fagynak! Tudod, mit? 

Varrok nekik ingecskét, kabátkát, mellényt, nadrágot, 

kötök nekik harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek 

egy pár szép kis cipőt. 

Egész nap ezen dolgoztak; az asszony kezében szaporán 

járt a kötőtű, csattogott az olló, készültek a kis ruhák, az 

ember meg a székén kuporgott, és kalapált, szögelt, 

forgatta a kaptafát, míg a kis cipőket meg nem csinálta. 

Este aztán a kiszabott bőr helyett az ajándékokat rakták 

oda az asztalra; szépen elrendeztek mindent, elbújtak a 

sarokban, és kíváncsian lesték, mit szólnak majd a 

manók. 

Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és 

tüstént dologhoz akartak látni. Hanem ahogy az asztalra 

esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat és azt sem 

tudták, mihez kapjanak, mit simogassanak, minek 

örvendezzenek. Egykettőre bebújtak a kis ruhákba, 

felhúzták a kis cipőt, füttyentgettek, rikkantgattak, 

egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek. 

Ugye, milyen csinos fiúk vagyunk? 

Többet bizony nem is suszterkodunk! 

- énekelték; körültáncolták az asztalt, szökdécseltek, 

ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a szobából. 

Nem is jöttek vissza soha többet. 

A suszternak pedig élete végéig jól ment a sora mindig 

volt munkája, és minden sikerült neki, amihez csak 

hozzákezdett. 

Boldog Karácsonyt! 
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Téli Versek a 4. osztályosok tollából… 
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