
    

                                                                                   
 

 

Gerzsenyi Sándor: 

 

ELJÖTT A DRÁGA ÜNNEP 

 

Eljött a drága ünnep 

Nagy napja mennynek, földnek. 

Ma múljék gyász és bánat: 

A Megváltó feltámadt! 

 

Te csüggedt, bús tanítvány, 

Tekints az Úrra, bízván: 

Halálon győz az élet, 

A sírtól nincs mit félned! 

 
 

Kedves Epöliek, Ismerősök, Barátok! 
 

Szeretettel köszöntöm lapunk olvasóit. Az elmúlt három 

hónap nem mondható igazán eseménydúsnak, de ennek 

ellenére azért néhány gondolatban írnék az eltelt 

időszakról.  

 

Idén is megemlékeztünk a Don-kanyarban elesett 

hőseinkről. 

Túl vagyunk az idei falusi disznóvágáson is. Remélem, 

aki ott volt, jól érezte magát. Hálás köszönet Csenki 

Mihálynak a felajánlott malacért, Molnár Imre 

hentesmesternek és a segítőinek a sok-sok finomság 

elkészítéséért. 

Az elmúlt év végén megalakult a Helyi Értéktár 

Bizottság Epölön. Ennek keretén belül Kovács Gábor 

február 28-án a Tájház foglalkoztatójába várta az 

érdeklődőket, hogy egy érdekes előadás keretében 

megtekintsük régi térképeinket és összegyűjtsük 

dűlőneveinket. 

Az itt elkészített vaktérkép segítségével március 12-én 

határjáró túra első szakaszán vehettek részt a lelkes 

természetjárók. Ez alkalommal a Babálytól a Harasztig 

jártuk be településünk határát. 

Kertbarátok örömére idén ismét metszési bemutatót 

tartottunk. A bemutató helyszínének az ősszel telepített 

gyümölcsöskert adott otthont a szőlőhegyen. Mivel a 

gyümölcsösben kevés munkát találtunk, ezért 

meglátogattuk néhány szőlősgazda birtokát is, ahol 

korosabb fák szakszerű metszésének tudományát 

sajátíthattuk el. A metszésnél Kosztka Ernő, a kertek 

Indiana Jones-a volt segítségünkre és látott el mindenkit 

hasznos tanácsokkal.  

Március 11-én megemlékeztünk az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc eseményeiről. A 

színvonalas műsor elkészítését szeretném megköszönni 

az óvodás és iskolás diákoknak, a felkészítő  

pedagógusoknak és a Búzavirág Népdalkörnek. 

Március 19-én ismét megtartottuk hagyományos 

borversenyünket. Idén rekord számú (40 db) minta 

érkezett epöli és környékbeli boros gazdák pincéiből. 

Köszönöm a szervezőknek a színvonalas lebonyolítást. 
 

Az idei rendkívül csapadékos február településünkön is 

éreztette hatását. A Kossuth L. utcán lévő rakott kő 

támfalak nem bírták a rájuk nehezedő átázott föld súlyát. 

Az önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth L. u. 40. 

szám alatti szükséglakást határoló támfal helyreállítására 

vis maior támogatást nyújtunk be. 

Sajnos az állami tulajdonban lévő közút mentén 

bekövetkezett támfalomlásra vis maior támogatás nem 

igényelhető. Itt az út kezelőjét, a Közlekedésfejlesztési  

Koordinációs Központot kerestem meg a károk elhárítása 

érdekében. 
 

Mind polgármesterként, mind szülőként 

kötelességemnek érzem, hogy írjak néhány sort iskolánk 

helyzetéről. Sajnos évről-évre egyre kevesebb szülő 

választja gyermekének a helybeli iskolát. A problémát 

érzékeli az intézmény fenntartója, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ is. Jelenleg azért küzdünk, 

hogy a felső tagozatot megtartsuk, és ne kelljen 

gyermekeinket Bajnára buszoztatni. Mindannyian tudjuk, 

érezzük, hogy a felső tagozat megszűnése az alsó 

tagozatot is magával rántaná rövid időn belül. Egy 

község autonómiájához nagyon fontos, hogy legyen saját 

iskolája (és temploma), az iskola megszűnése pedig 

egyértelműen tönkretenné azt. Községünk lakossága 

„öregszik”, egyre kevesebb a születendő gyermek, az 

utánpótlás. Egy olyan település, ahol iskola sincs, nem 

túl vonzó egy esetlegesen ideköltöző család számára. Az 

pedig egyértelmű, hogy nem minden szülő tudja 

megoldani gyermeke naponta való ingáztatását a 

szomszéd községbe. A felelősség az itt élő szülőké és 

pedagógusoké. Közös érdekünk, mondhatni 

kötelességünk, hogy vigyázzunk a már 30 éve töretlenül 

működő intézményre. Ahogy Reményik Sándor is írta: 

„…A nagyapáink, nagyanyáink 

Szemükben bíztatás vagy vád, 

Ne hagyjátok a templomot, 

A templomot s az iskolát!” 
 

Kívánok mindannyiuknak önkormányzatunk, a képviselő 

testület és a magam nevében áldott Húsvéti ünnepeket! 
 
 

 

Tácsik Attila 

polgármester 

Epöli 

Hírmondó 
e-mail: onkormanyzat@epol.hu 

honlap: www.epol.hu 
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A KÉPVISELŐ- TESTÜLET HÍREI 
 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 2015 

decemberében egyszer, 14-én, majd 2016-ban a Hírmondó 

megjelenéséig, négy alkalommal;  2016 januárjában egyszer, 

februárban kétszer, majd,  márciusban egy rendkívüli  

találkozót tartva ülésezett. 

 

Részletesen: 

2015.december, évzáró ülés: 
A képviselő- testület ülésén minden képviselő jelen volt. 

Tácsik Attila polgármester tájékoztatta a képviselőket az 

elmúlt ülés óta történt eseményekről, az elvégzett fontosabb 

munkákról, majd elfogadták a Máriahalommal közösen 

működtetett háziorvosi szolgálat feladat- ellátási szerződését. 

A képviselő- testület kérte dr. Lassu Imre családorvost, hogy 

alakítson ki olyan rendelési időt, amelyre a délutánig dolgozó 

betegek is el tudnak jutni, azaz legalább egyszer, egy héten 

késő délutánig legyen rendelés az Epöli orvosi rendelőben. 

Doktor úr megvizsgálja a nyújtott rendelési idő lehetőségét. 

 

A képviselő- testületi ülés további részében Molnár Viktor 

alpolgármester tájékoztatta a képviselőket a Helyi Értéktár 

Bizottság megalakulásáról. 

  

Az ülés végén Tácsik Attila polgármester  minden 

képviselőnek boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet 

kívánt. 

 

 

Az új évet  2016. január 25.-én kezdte meg az Epöli 

képviselő- testület, ezen ülésén megalkotta az idei évre szóló  

munkatervét, majd Molnár Róbertné tájékoztatta a 

képviselőket a 2016. évi költségvetés irányszámairól. 

 

Az egyebek napirendi pontban felvetődött a közterületen 

parkoló autóbuszok helyzetének rendezése, melyre Elődné 

Lukács Erzsébet jegyző egy új, közterület- használati rendelet 

megalkotásáról szóló javaslattal élt, melyet a következő ülésen 

már tárgyalhat is a testület. 

 

Szintén az egyebek napirendi pont keretében a képviselő- 

testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal értékesítésre felkínálta 

egyetlen építésre alkalmas önkormányzati ingatlanát, egy 

fiatal, gyermekes család részére.  

 

A következő ún. együttes ülést 2016. február 8.-án Bajna 

Község Képviselő- testületével közösen, Epölön tartotta a 

két képviselő- testület. 

A közös képviselő- testületi ülés egyetlen napirendi pontja a 

Közös Hivatal 2016.évi költségvetésének megtárgyalása és 

elfogadása volt, mely egyhangúlag meg is történt, biztosítva a 

Közös Hivatal további költséghatékony, eredményes 

működését. 

 

2016. február 15.-én újra ülésezett a képviselő- testület, 

amely ülés legfontosabb eleme, a 2016.évi költségvetési 

rendelet elfogadása volt. Ennek során,a képviselő- testület 

egyhangúlag, 5 igen szavazattal megalkotta költségvetési 

rendeletét, 87.956.000.-Ft. bevételi és kiadási főösszeggel, 

mely összeg tartalmazza a 20.662.000.-FT. tartalékot. 

 

 A februári ülés további napirendi pontjaként, Elődné Lukács 

Erzsébet jegyző előterjesztette a közterület- használati 

rendelet- tervezetet, melyben az autóbuszok parkolási díja is 

rendezésre került. 
  

A rendeletet a következő ülésén fogadja el a képviselő- 

testület. 
 

2016.március 17-én Epöl Község Képviselő- testülete 

rendkívüli ülést tartott, mivel Tácsik Attila polgármester 

tájékoztatása alapján a Képviselő- testület tudomására jutott, 

hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Esztergomi 

Tankerülete javaslattal élt a Miniszter felé, az Epöli Gróf 

Széchenyi István Általános Iskola felső tagozatának Bajnára 

való áthelyezéséről. 
 

A képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal egy 

nyilatkozatot fogalmazott meg melyben kéri a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központot, hogy javaslatát vonja vissza. 
 

Elődné Lukács Erzsébet 

jegyző 
 

 
 

Az Epöli Falufejlesztési Közalapítvány köszönetét fejezi ki 

mindazoknak, akik a 2014. évi személyi jövedelemadójuk 1 

%-ával 2015. évben a Közalapítványt támogatták. 

A felajánlott összeget 382.724,– Ft-ot a községi Tájház és a 

település további szépítésére, rendezvényeink és 

intézményeink támogatására használjuk fel.  
 

Várjuk az idei évben is felajánlásukat. 
 

Adószámunk: 19150316-1-11 

Számlaszámunk: 58600410-12000289 
 

Tiboriné Kardos Éva 

Kuratórium Elnöke 
 

 

 

EPÖLI- BÁBCSOPORT 

 

Az oktatásban sokszor hangzik el, hogy mindenki jó 

valamiben. Erre a jóra szerettünk volna építeni, amikor 

nagymamák- anyukák összeálltunk egy bábjáték erejéig 

óvodásainknak. Ma már inkább nagymamák alkotják a 

szereplőket, s most a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva négy 

meséből álló mesefűzért dramatizálunk bábok segítségével.  

Díszleteink attól függően szaporodnak, milyen tárgyi 

feltételeket kíván meg a mese. Jellemzően az állatfigurák 

állnak közel a gyermekekhez, tehát meseválasztásunk is ilyen.  

A szerepbe való beleélés a gyakorlás során egyre jobb lesz, a 

hangutánzás a mondókázás az énekbetétek, ezt csak erősítik. 

Idén a feldolgozott négy mese: Sündisznócska lovagol, A 

nagyhatalmú sündisznócska,- A világ leggazdagabb mókuskája 

és Zelk Zoltán: A három nyulak című meséje. 

A gyerekek beleélését, a mesekonfliktusok oldását minden 

alkalommal a paraván elé lépéssel, bábokkal a kezünkön 

segítjük. 

Meglepetéssel is készülünk- pici csoki tojás és sós perec lesz 

az idei ajándékunk. 

Reményeim szerint úgy a bábcsoport szereplőit: Gémes Évit, 

Üveges Erikát, Muszela Erzsikét, Drengács Anit, és 

Lichtenstein Laurát, mind az óvodás gyermekeket és az óvodai 

kollégákat is örömmel, jó érzéssel tölt el ez a közös 

„meglepetés program”. Mi ezzel kívánunk most kellemes 

húsvéti ünnepeket:  

 

Blinczinger Marika 
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Iskolai hírek 
 

A húsvéti ünnepek alkalmából kívánok minden epöli lakosnak, 

elsősorban iskolánk diákjainak, szüleiknek, pedagógus 

kollégáimnak családi szeretetben gazdag, békés ünnepeket.  

Az elmúlt három hónap mindannyiunk számára a "szürke 

hétköznapok" tevékeny munkájával telt el.  

2016. január 22-én lezártuk az első félévet, a diákok félévi 

értesítőjüket január 26-án vihették haza. A zárást persze a 

tanulók és önmagunk értékelése, azaz pedagógiai munkánk 

elemzése, értékelése követte. Eredményeink, sikereink, 

problémáink megbeszélésére a szülőket is bevonva, a február 

3-án megtartott szülői értekezleten kerítettünk sort. 

Az iskolai farsangot az idén az elmúlt évhez képest korábban, 

január 29-én rendeztük meg. Megint egy kellemes délutánt 

töltöttünk együtt a farsang jegyében. Újra rácsodálkozhattunk, 

hogy a gyerekek és szüleik ötletekben kifogyhatatlanok a 

farsangi jelmezkészítés és a hozzá illő versek költése 

tekintetében. A farsangi bál sikere Méry Diána tanárnő és a 

sok lelkes anyuka munkáját dicséri. Köszönjük a szülői 

munkaközösség tagjainak az elmaradhatatlan zsíros kenyeret 

és meleg teát, és köszönjük az anyukáknak, nagymamáknak a 

finom süteményeket és tortákat. 

Nyolcadikos tanulóinknak is sikerült eldönteniük, hogy 

szeptembertől mely középiskolában szeretnék folytatni 

tanulmányaikat, illetve milyen szakmát vagy hivatást 

képzelnek el jövőjüket illetően. Jelentkezési lapjaikat február 

elején továbbítottuk az Oktatási Hivatalnak és választott 

középiskoláiknak. 

Február 28-án tanulóink Méry Diána tanárnő szervezésében 

a budapesti Turay Ida Színház Hamupipőke című előadását 

tekinthették meg. 

Március 1-jén a katolikus és református egyház képviselői 

tartottak volna szülői értekezletet a leendő első és ötödik 

osztályos szülőknek a kötelező hit- és erkölcstan oktatással 

kapcsolatban. A tájékoztatón szülők nem jelentek meg. 

Március 11-én ünnepi műsor keretében emlékeztünk az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. Az ünnepség 

Nagyné Zhorela Mária és Tiboriné Kardos Éva tanárnők, 

a Búzavirág asszonykórus és természetesen az óvodás és 

iskolás gyerekek munkáját dicséri. 

Március 24-től pedig kezdetét veszi a tavaszi szünet, mely 

március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 

23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. 

(szerda).  

Március 21-re meghívást kaptam az óvodai szülői értekezletre, 

hogy az óvodás szülőknek bemutassam intézményünket, az itt 

folyó pedagógiai munkát, előkészítve a leendő elsősök 

beiratkozását.  

Sajnos az elmúlt években újra szomorúan tapasztaljuk, hogy az 

epöli szülők a bajnai iskolába íratják be leendő első osztályos 

gyermekeiket. Döntésük előtt kicsit értetlenül állok. Igazából 

sem iskolánk nevelési-oktatási minősége, sem szemléletünk 

nem változott. 

Hisszük és valljuk, hogy családias, barátságos környezetben, 

kis létszámú osztályok keretében eredményesen nevelünk és 

oktatunk. Biztosan állíthatom, hogy a gyermekek nagyobb 

odafigyelést, gondoskodást és törődést kapnak, mint a nagyobb 

osztálylétszámú közösségben. 

Pedagógusainknak fontos, hogy a diákok otthonosan és 

oldottan érezzék magukat az iskolában, hiszen így 

eredményesebb a pedagógiai munkánk is. 

A kis közösség nem azt jelenti, hogy kevesebb tudással is  

beérjük, hiszen a tantervi követelmények minden általános 
 

 

iskolában központilag szabályozottak, ettől sem mi, sem másik 

intézmény nem térhet el. Az is előnyt jelent, hogy a kisebb 

közösségben, differenciáltabban lehet a tanulók képességeit 

fejleszteni. A szorongóbb, gátlásosabb gyermek jobban 

"kinyílik", kisebb közösségben oldottabban tud 

megnyilvánulni, jobban tud érvényesülni. A tehetségesebb 

tanulók a 8. osztály végére, mint sok éves tapasztalataink 

mutatják, szinte bármelyik középiskolába felvételt nyernek, sőt 

ott a legjobbak közt megállják a helyüket. 

Persze csodák nincsenek, ehhez kitartás és kemény munka 

szükséges a Pedagógus-Diák-Szülő hármas minden tagja 

részéről. 

A kis közösség nem azt jelenti, hogy a pedagógus értékítélete 

eltorzul, így minden tanulót kiválóra értékelünk, mert nincs 

mihez viszonyítani. Hanem azt jelenti, hogy a pedagógus 

figyelme kevesebb gyerek között oszlik meg, így 

eredményesebb nevelő-oktató munkát tud végezni. 

Kevés a gyerek, túl kicsi iskola. Ez igaz. És, ha a szülők másik 

iskolába íratják gyermekeiket még kevesebb tanuló lesz, még 

kisebb lesz az iskola. Vagy talán nem is lesz? 

És, ha nem lesz, az kinek jó? A szülőknek, akik bíznak 

bennünk, akik elégedettek? Vagy a településnek? Ki akar 

olyan településen élni, vagy letelepedni, ahol nincs iskola? 

Talán az idősebb nemzedék. Nekik már nem szükséges az 

általános iskola. Bár az életet, a gyerekek csivitelésétől hangos 

utcát ők is szeretik. 

Kevés a gyerek, túl kicsi iskola. Miért, az óvodába többen 

jártak? Nagyobb ott a közösség? És amely értéknek számított 

az óvodánál, az miért negatívum az iskolában? 

Az élet amúgy is sokszor felesleges köröket futtat le velünk, 

akkor miért cifrázzuk még mi magunk is? Miért nem jó az 

egyértelmű és egyszerű út? 

Kérem a Kedves Szülőket, ezeket a kérdéseket, mielőtt döntést 

hoznak gyermekeik jövőjét illetően, jól gondolják át.  

Bízom a szülők józan döntésében, hiszen a gyermekének 

mindenki csak a legjobbat akarja. Akkor tényleg azt 

válasszuk, ami NEKI a legjobb. 
Az Epöli Széchenyi István Általános Iskola epöli székhely 

intézményébe a 2016/2017-es tanévre a leendő elsősök 

beíratására 2016. április 14-én (csütörtökön) 8 órától 19 

óráig és április 15-én (pénteken) 8 órától 19 óráig van 

lehetőség.  

Szeretettel várunk minden leendő első osztályost. 
 

Tiboriné Kardos Éva 

intézményvezető-helyettes 
 

 
 

Táncolj! 
 

A tánc egy ősi mozgásforma. Nagyon fontos szerepet töltött be az 

ősember és a törzs életében is. Szorosan kapcsolódott a 

varázslathoz, mágiához, de életük minden területét áthatotta. Tánc 

nélkül elképzelhetetlen lett volna az életük, hiszen táncoltak, hogy 

sikeres legyen a  vadászat, táncoltak, hogy bő termés legyen, 

táncoltak, ha valaki megbetegedett és a gyógyulását szerették 

volna, táncoltak ha bánatosak voltak és amikor örültek. A tánccal 

transzállapotba is kerülhettek azáltal, hogy monoton ismétlődő 

ritmusra pl. maguk körül forogtak, így tudtak kapcsolatba kerülni 

a szellemekkel, természetfeletti erőkkel. A társadalom fejlődése 

magával hozta a sokfajta táncstílus kialakulását ( társastáncok- 

standard és latin táncok, különféle népcsoportok néptáncai, balett, 

sztep,  a ma igen divatos hip-hop, merenge, kizomba és még 

sorolhatnám…..)  

Mai rohanó világunkban a tánc egy szabadidős tevékenységgé 

alakult, már nem az a lényege ami régen volt.  A tánc egy 

művészeti ág lett, ahol a táncos a testével fejez ki érzelmek. A  
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tánc az emberek közötti non verbális (szavak nélküli) 

kommunikáció eszközeként is tekinthető. A tánc lehet 

versenyszerű, lehet ünnepélyes, lehet erotikus töltetű is ( pl. tangó, 

de igazából minden táncra lehet, mondani, hogy erotikusan 

túlfűtött!) A táncot mint említettem ma már csak szabadidőnkbe 

tudjuk beilleszteni.  Azonban ha ez sikerül, akkor érdekes 

dolgokat tapasztalhatunk meg általa.  

A gyerekeknél nagyon hatékony a szabadidős tevékenységek közé 

táncórákat beiktatni.  Ennek oka, hogy a tánccal fejlődnek a 

gyermek koordinációs és kondicionális képességei. Mik is ezek 

pontosan?  

Kondicionális képességek: erő, gyorsaság, állóképesség. A 

táncórák lendületessége, a sok ismétlés, gyakorlás, bemelegítés és 

levezetés mind-mind fokozza az említett képességeket.  

Koordinációs képességeket emelném ki részletesen: egyensúlyozó 

képesség, térbeli tájékozódás, ritmuskészség, kinesztézis 

(mozgásérzékelés), ízületi mozgékonyság.  

Egyensúlyozó képesség az a koordinációs képesség, amely a 

nagyon kicsi alátámasztási felület (pl.: lábujjhegyen tartózkodás) 

vagy nagyon bizonytalan egyensúlyi viszonyok (fordulatok, 

forgások) közötti mozgásfeladatok célszerű és gyors 

megoldásának feltételét képezi. Ez összességében az 

egyensúlyérzékben fejeződik ki ezt fejleszti tánc. 

A térbeli tájékozódás képessége lehetővé teszi a gyermek térben 

és időben történő feladatainak megfelelő koordinálását. Tehát a 

tánc segíti a látási és hallási, valamint a tapintási és kinesztetikus 

analizátorok (érzékelő-észlelőrendszer) fejlődését is. 

Ritmuskészség a mozgásfolyamatok időbeli, dinamikai rendjének 

felfogása, a mozgásokban rejlő vagy előre megadott ritmus 

érzékelése.  

 A mozgásérzékelés (kinesztézis) Ez a képesség segíti hozzá a 

gyermeket, hogy a mozgásokat pontosan és felesleges erőkifejtés 

nélkül könnyedén hajtsa végre, ami által kellemes 

mozgásélményben lesz része.  

Ízületi mozgékonyság az a motoros képesség, mely lehetővé teszi 

az ízületek nagy határok közötti mozgásait, a kötőszövetek és 

izmok, nyúlékonyságát, rugalmasságát.  

Mindezt összevetve a táncos mozgásórák beiktatása gyermek 

vagy felnőtt esetében is ugyanazt az eredményt képviselik. Vagyis 

szebb tartást eredményeznek, jobb állóképességet, fejlődő 

memóriát, lazább ízületeket, könnyebb tájékozódást a térben, 

erősebb feszesebb izmokat.                       A fejlődő képességek 

által egy magabiztosabb emberré válhatsz, válassz tehát táncos, 

szabadidős tevékenységet, hiszen nemcsak jó szórakozás, hanem 

testi-lelki fejlődést eredményező mozgásforma is. 

Köszönöm szépen figyelmüket! 
 

Tácsik Gabriella 

OKJ-s Aerobik oktató 

Tündértánc-foglalkozás vezető 
 

 
 
 

Nagyheti szertartásrend templomainkban 
 

Március 20. virágvasárnap 

       8,30 Máriahalom (szertartás a templom előtt kezdődik) 

       10 óra  Epöl (szertartás a templom előtt kezdődik. Passio 

éneklés) 

       11,30   Dág (a szertartás a plébánia előtt kezdődik! Passio 

éneklés) 
 

Március 23. szerda 

        16 óra Epöl nagycsütörtöki szertartáspróba 

ministránsoknak 
 

Március 24. Nagycsütörtök 

       10 óra Bp. Szent István Bazilikában krizmaszentelési 

szentmise 

       17 óra Dág szentmise az utolsó vacsora emlékére, majd 

„oltárfosztás”  

 

                  (Balázs atya vezeti), utána 10 óráig virrasztás 

kántor vezetésével  

       19 óra Epöl szentmise az utolsó vacsora emlékére utána 

oltárfosztás, virrasztás 

                  (Balázs atya vezeti) 

 

Március 25. Nagypéntek SZIGORÚ BÖJTI NAP! 

       15 óra Epöl keresztút (utána szent sír megnyitása kántor úr 

vezetésével) 

       15 óra Dág keresztút (vezeti Balázs atya utána szent sír 

megnyitása)  

                  virrasztás 10 óráig 

       15 óra Máriahalom keresztút (a hívek közösen) 

       18 óra Máriahalom Az Úr szenvedésének ünneplése 

(Balázs atya vezetésével)  

                  majd szent sír megnyitása, ezt követően virrasztás 

       

Március 26. Nagyszombat (Az Úr sírban nyugvásának 

napja) 

        9 órától Epöl szentsír látogatás 

        9 órától Máriahalom szentsír látogatás 

        9 órától Dág szentsír látogatás  

       

      16 óra Epöl vigília szertartáspróba ministránsoknak és 

szolgálattevőknek 

      20 óra Epöl „Virrasztás a szent éjszakában” (dági, 

máriahalmi és epöli testvérek  

                  együtt ünnepelnek, gyertyákat hozzunk magunkkal! 

A plébániák saját lobogóit és körmeneti lámpásait is 

elhozhatjuk. A szertartás után rövid agapé a plébánia előtt.) 

 

Március 27. Húsvét vasárnap (óraátállítás!) 

      8,30 Máriahalom ünnepi szentmise utána ételszentelés 

      10 óra Epöl ünnepi szentmise utána ételszentelés, ezt 

követően Hanzlik Dominik  

                 keresztelője 

      11,30 Dág ünnepi szentmise utána ételszentelés, majd 

húsvéti tojáskeresés a  

                gyerekeknek a templomkertben 

 

Március 28. Húsvéthétfő 

       8,30 Máriahalom, szentmise, majd Molnár Nóra 

keresztelője 
 

 
 

Óvodai hírek 
 

Szeretettel köszöntöm Epöl Község lakóit! 

 

Lassanként végre valóban véget érnek a hosszú téli hónapok, 

és beköszönt a várva várt tavasz is Tündérkert Óvodánkba. 

Gyermekeinkkel nap, mint nap várjuk a napsugarak 

cirógatását, költöző madaraink visszatértét. Az elmúlt téli 

hónapok bizony számos élménnyel tettek mindannyiunkat 

gazdagabbá kis óvodánkban.  

Január havában visszatérve a téli szünet eseménydús napjai 

után fehér hótakaró borította be kis óvodánkat és környezetét a 

gyermekek legnagyobb örömére. Ekkor végre felcsendültek az 

igazi téli dalok, havas-jeges mondókákat mondigáltunk, 

kézműves sarkunkban is rendre kerekedtek az apró hóemberek. 

A gyermekekkel kirándulások, séták alkalmával ismerkedtünk 

a téli természet szépségeivel, a cudar időjárás 

viszontagságaival, s bizony néha valóban jól esett a meleg 

szobából kikandikálni a hófödte udvarra. 

Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében ebben a  
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hónapban a leendő első osztályos tanító néni, Legényné 

Balogh Ramóna látogatott el óvodánkba, hogy 

megismerkedjen az iskolába készülő óvodás gyermekekkel. 

Ezt követően több alkalommal vendégül látta a gyermekeket 

az iskolában is, ahol megismerkedhettek az intézménnyel, 

pedagógusaival, tanulótársakkal, az iskolai szokás-és szabály 

rendszerrel stb. Gyermekeink minden alkalommal izgatottan 

készülődtek erre az eseményre, és élményekkel telve érkeztek 

vissza óvodánkba. 

 

Februárban lázas izgalommal készülődtünk Farsangi 

mulatságunkra, gyermekeink izgatottan várták a Bál napját, 

rendre készültek a bohócok, álarcok, farsangi kiegészítők. 

Február 12.-én került sor az óvodás gyermekek farsangi 

báljára, ahol előbb az óvodások kedveskedtek egy kis zenés, 

táncos műsorral vendégeinknek, majd finom sütemények, 

meleg tea elfogyasztásával, tombolahúzással telt a délután. A 

délután hangulatát egy vidám Táncház tette színesebbé Gajó-

Vecsera Tünde jóvoltából. Ezúton szeretném megköszönni a 

kedves szülők segítségét a gyönyörű jelmezek elkészítéséért, a 

bál körüli teendők megszervezéséért és lebonyolításáért. 

Továbbá köszönöm kollégáim fáradhatatlan munkáját, mellyel 

támogatták a rendezvény megszervezését, lebonyolítását. A 

vidám délután élményei még hosszú hetekig vissza-

visszatértek a gyermekek mindennapjai során az 

elkövetkezendő időszakban. 

 

Márciusban Romhányi Ferenc fényképész készített 

gyermekeinkről „Anyák napi” fényképeket. Március 11.-én a 

Tündérkert Óvodában Nemzeti Ünnepünkre, Március 15. 

eseményeire emlékeztünk a gyermekekkel. A megelőző 

hetekben már lázasan készülődtünk erre a nagy napra, 

készültek a kis huszárok, magyar zászlók, nemzetiszínű 

kokárdák. A gyermekekkel katonás dalokat énekeltünk, 

masíroztunk, mondókákat mondigáltunk. Március 21.-én 

Tündérkertünk Mesemondói: Blinczinger Béláné, Muszela 

Imréné, Lichtenstein Gyuláné, Gémes Károlyné, Üveges 

Jánosné, Drengács Anna kedveskedett óvodás gyermekeinknek 

egy tavaszi mesecsokorral vidám bábjáték keretében, mely 

ismét nagy élményt jelentett kicsinek és nagynak egyaránt. 

Szívből köszönjük kedves gondoskodásukat! 

 

További tavaszi programjaink: 

 

 2016. március 23. Húsvéti Kézműves délelőtt az 

óvodában 
 2016. március 24-29. Tavaszi szünet az óvodában 

 2016. április 22. Kisteleki Zoltán „Csöppszínháza” – 

Micimackó meseelőadás 

 2016. április 28-29. Anyák napi Ünnepségek az 

óvodában 

 2016. május 13. Tündérkert nap az óvodában 

 2016. június 10. Évzáró Ünnepség az óvodában 

 

Kedves Olvasók! 

Ezúton szeretnék Önöknek a Tündérkert Óvoda gyermekei 

és dolgozói nevében Kellemes Húsvéti Ünnepeket, sok 

locsolót, húsvéti nyuszikat és hímes tojást kívánni! 

 
 

Dr. Nagyné Nagy Barbara 

óvodavezető 
 

 

 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat hírei 
 

Nagy Erzsébet családsegítő vagyok. 2005. február 3-tól dolgozom 

a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.  

Négy évig gyermekjólétis, majd 7 évig családsegítős 

családgondozóként dolgoztam a térség településein. 2016. január 

1-jétől a törvényi változásnak megfelelően a családsegítés és a 

gyermekjóléti szolgáltatás integrált szervezeti keretben, 

összehangolt szakmai tartalommal család- és gyermekjóléti 

szolgálatként működik. 

 A változás következtében minden 4000 lélekszám alatti 

településen, így Bajna-Epöl községekben is 1 fő családsegítő 

dolgozik, a hét minden napján. Epölön az ügyfélfogadás hétfőn 9 

– 12 óráig, csütörtökön 9 – 15 óráig, a korábbiakhoz hasonlóan a 

polgármesteri hivatal emeletén van. A hét többi napján Bajnán 

dolgozom. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat célja továbbra is: 

– Epöl község ellátási területén élő gyermekek részére a gyermeki 

jogok érvényesülésének biztosítása, valamint a gyermekek 

életkori sajátosságainak megfelelő gondozás-nevelés figyelemmel 

kísérése, a gyermekek családban történő nevelkedésének 

elősegítése, a veszélyeztető körülmények megelőzése, a kialakult 

veszélyeztető körülmények megszüntetésében való közreműködés 

 - az anyagi-, szociális- és mentálhigiénés problémák miatt 

veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyek, családok 

életvezetési képességének megtartása, az ilyen helyzethez vezető 

okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének 

elősegítése  

A szolgáltatást igénybevevők problémájuk megoldásához 

személyre szabottan kapnak segítséget. 

Munkám során kulcsfontosságú a prevenció, a humánum, az 

empátia, előítélet mentesség, az önkéntes együttműködés, a 

komplex problémamegoldás, valamint a személyi-, emberi- és 

gyermeki jogok védelme és tiszteletben tartása.   

Nagy Erzsébet 

Családgondozó 
 

 
 

Idősek Tornája 
 

Az immár 3. éve november és március között megtartott idős 

torna, heti egy alkalommal mozdítja ki a téli 

mozgásszegénységből falunk nyugdíjasait. Általában 15-20 fős 

létszámunk aktív részese az összeállított gyakorlatoknak.  Nincs 

két ugyanolyan gyakorlatsor, mindig új elemekkel is bővítjük 

testünk edzését. Igaz, nyugdíjas tempóban, de annál alaposabban. 

Elsajátítottunk stressz kezelést, hasi és mellkasi légzést. 

Gyakorlataink változatosak ugyan, de otthon is elvégezhetők a hét 

többi napján.  Minden testrészünket megmozgatjuk, fejtől indulva, 

a kar, a törzs, a láb mozdulatsoraival. Beépítünk több egyensúly 

gyakorlatot, a babzsák gyakorlatok pedig segítenek a 

koncentrációban, a tartásjavításban.  Az idei évtől, pár perces 

agytornát is tartunk a talaj és székgyakorlatok között.  

Agytornának tekintjük a különböző szólánc gyakorlatokat, a 

számlánc gyakorlatokat, a szókiegészítőket és a találós 

kérdéseket. Bár csak pár percig tart, mégis szusszanásnyi időt ad a 

székgyakorlatok előtt. A foglalkozásaink halk relaxációs zenére 

történnek.  Mikor a test és az agy már kellően edződött, 

foglakozásaink végén hol egy képzeletbeli erdei sétán, hol egy 

kellemes vízparton „engedjük ki a gőzt”- relaxálunk. Szerintem 

minden résztvevő úgy gondolja, hogy jó együtt lenni ezeken a 

keddeken, a foglalkozások előtt és után, szinte jó hallgatni a 

megjelentek 

 „csivitelését”. Az oda- vissza úton invitáljuk egymást egyéb 

falubeli programokra is, és egyáltalán, jó egy kicsit beszélgetni.  

Az idősek tornájával tulajdonképpen ez volt a cél, mely 

örömömre, és közös örömünkre szolgál. 

 

Blinczinger Marika 
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Kedves Olvasók! 
 

Először is röviden írnék a HÚSVÉT VÁRÓ KÉZMŰVES 

FOGLALKOZÁSRÓL, ami március 19-én, 13- órától került 

megrendezésre. 

A Gyermely Zrt. jóvoltából rengeteg tojást festhettek a gyerekek, 

amit ezúton is köszönünk. Ezeket a tojásokat a „Húsvéti kúton” 

csodálhatják majd meg, amit az iskolásokkal díszítünk fel. A 

tojások Kovács Gábor segítségével jutottak el hozzánk, köszönjük 

neki is! A kifújt tojásokból Molnár Róbertné és Saródiné 

Belkovics Mária bundás kenyeret készített a résztvevőknek, 

nagyon finom volt, köszönjük szépen. A foglalkozáson, amelyen 

kb. 30 gyerek vett részt, lehetőség volt még különböző nyuszis 

díszek és csuhé karkötő készítésére is. 

A gyerekeknek segített a kézműveskedésben Pataki Ilona, 

Molnár-Peltzer Zsanett, Dr. Nagyné Nagy Barbara és Kovács 

Alexandra. 

A foglalkozás kora este fejeződött be, reméljük mindenki jól 

érezte magát ezen a napon. 
 

 Idén nyáron is lesz kézműves játszóház (vagy ahogy a gyerekek 

emlegetik: nyári napközi). 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A részletekről majd június elején. 
 

 Most pedig néhány szó a könyvtárról. 

NYITVATARTÁS: 

Hétfő:           13
00

-17
00

 

Kedd:            10
00

-14
00

 

Szerda:         13
00

-17
00

 

Csütörtök:   10
00

-14
00

 

Péntek:        14
00

-18
00 

Ha valakinek ötlete van, milyen könyveket rendeljek, megírhatja 

facebook-on, vagy elmondhatja személyesen a könyvtárban. 

2016. április 15-én 17:00-kor LŐRINCZ L. LÁSZLÓ látogat el 

hozzánk író-olvasó találkozóra, a könyvtári rendezvények keretén 

belül. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! Kár lenne kihagyni! 

Köszönöm a figyelmet! 

Kovács Edina 

Könyvtáros 
 

 
 

Beszámoló a háziorvosi körzet 2015 évi működéséről 

 

Az alábbiakban röviden összefoglalom a 2015-ös év 

legfontosabb adatait. 

A praxis létszáma: 1078 fő. A tavalyi évben a rendelési 

esetszám: 8644 eset, 952 fő, ennek eloszlása korcsoportok 

szerint: durván a fenti esetszám 50 %-ában a 60 év felettiek 

jelentek meg, a 10 év alattiak mindössze 268 esetben.  A 

rizikószemélyek nyilvántartása alapján, még mindig sajnos 

sokan dohányoznak…, holott rendszeresen tájékoztatjuk őket 

ennek káros szövődményeiről…. valamint  az elhízottak 

létszáma közel 400 fő ! Ez majdnem 40 %.  

Ráadásul az elhízás kezd erőteljesen megjelenni a gyermek 

populációban is. A 14 év alattiaknál  És nem említettem a 

mozgásszegény életmódot élőket - és ide tartoznak sajnos a 

túlsúlyos gyermekek is,-…, ami vélhetően még több!!!  

Álmom, a „füstmentes falu”, és még több sétáló aktívan 

mozgó ember… Több embert sikerült már leszoktatni a 

dohányzásról - erre ma már nagyon jó gyógyszer is kapható! 

A teljes lakosság kb: 90 %-a jelent meg a rendelőben legalább 

egy alkalommal. 

Várom a többieket is, akik „NEM ÉRNEK RÁ….” Szokott 

lenni a válasz, de ne feledjék: 

  

 

A betegségeket könnyebb megelőzni, mint gyógyítani! 

A daganatos betegek száma: 21 fő. Ez sajnos 5 fővel több, 

mint a tavalyi évben… Többségük azonban dohányzik, vagy 

dohányzott!!! Ráadásul nem kevesen közülük a diagnózis 

felállítása után IS folytatta - folytatja a „pusztító” életmódot. 

Ennek okát most nem részletezném, feltehetően messzire 

vezetne, de meglehetősen összetett az „OK”, melyre sokszor 

hivatkoznak is… 

Néhány egyéb rizikófaktor kiemelve: magas vérnyomás 

betegek száma: 223  fő, a szív érrendszeri betegek száma: 139 

fő, cukorbetegek +anyagcsere betegségben 62 fő, pajzsmirigy 

beteg 17 fő, hogy  csak a legfontosabbakat említsem. . 

Mozgásszervi betegek száma: 76 fő, főként az idősek 

korosztályából kerülnek ők ki. 

2015-ben meghaltak száma: 10 fő volt. Ez összesen öttel 

kevesebb, mint 2014-ben. Ebből Máriahalmon 4, Epölön 6-an 

haltak meg. Mindannyian betegek voltak, voltak köztük 

idősebbek is, fiatalabbak is, halálos baleset nem történt 

szerencsére. Több, kisebb sérülést elláttam a rendelőben 2015 

–ben 3 újszülött baba jött a világra. 

 

A kórházba utaltak száma 75 fő volt, labor vérvétel: 983 

alkalommal történt a körzetben. Ez a szám közel 400-al több, 

mint 2014-ben. Ennek oka: túlterhelt a dorogi labor…. 

Lakáson kb. 90 alkalommal történt vérvétel, továbbra is 

minden hónap első szerdáján. 

 

EKG vizsgálatot 48 esetben végeztünk, néhány ebből azoknál 

történt, akik műtétre voltak előjegyezve. Vérnyomást szokás 

szerint több ezerszer végeztünk a rendelőkben az elmúlt év 

során. Sajnos még mindig akadnak olyan rejtőzködő betegek, 

akik nem szednek gyógyszert. Ennek oka: a magas vérnyomás: 

alattomos betegség, a szervezet sokáig kompenzál, - kivéve a 

dohányosoknál: náluk rövidebb, – így későn, vagy késve 

mennek orvoshoz, a tünetmentes időszak rövidebb a 

dohányosoknál és nehezebb is beállítani a gyógyszeres 

terápiát. Ezért aztán nem is fordulnak orvoshoz, holott ma már 

kiváló gyógyszerek állnak lehetőségre, az esetek többségében 

napi egyszeri adaggal jól beáll a vérnyomás értéke, és hosszú 

évekig fenntartható, a gyógyszerhez nem lehet hozzászokni, 

minimális a mellékhatása, ami vállalható… 

 

A gondozottak száma: több mint 400  fő. 

 

Hívások  száma 79 alkalommal volt, (37 személy) míg a 

látogatások száma 102 alkalommal történt, 9 fő esetében, havi 

rendszerességgel.  

 

A kórházba utaltak száma: 75 fő volt, többségük ebből 

előzetes, kórházi egyeztetést követően kerültek be, tervezett 

műtétre, kezelésre, kontroll vizsgálatra, vagy infúziós kúrára.  

 

EKG 54 alkalommal készült a rendelőkben, 48 főnél, 

vérnyomást több ezerszer mértünk. 

 

Bár az oltási kampányokat időben elkezdtük, ennek ellenére 

eddig csak (Fluval, influenza) 109 fő oltatta be magát 

influenza ellen. Tavaly 26a adagot kaptam az ÁNTSZ-től, 

melynek fele a kukába fog menni….Elgondolkodtató… Ez a 

tavalyi létszámhoz képest valamelyest csökkenést mutat..: 

Svédországban a lakosság 85 %-a oltatja magát ugyan ezzel a 

hatóanyagú védőoltással, míg Magyarországon ez nem éri el 

országosan még a 25 %-ot sem! EZEN EL KELL 

GONDOLKODNUNK MINDANNYIUNKNAK! Hol élnek  
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tovább az emberek? Sok más mellett persze, ez is hozzájárul a 

hosszabb élethez! Május végéig lehet oltani, még mindig 

javaslom és INGYENES MINDENKINEK! Idén az influenza 

főleg a fiatalabb korosztályt támadta meg, sok volt a gyermek 

is. Őket is lehet oltani 2 éves kortól! (Lásd Epöli Hírmondóban 

megjelent cikkemet az Oltásokról!) 

 

Szövődmény egyetlen esetben sem volt! Ukrajnában kb. 400 

halott van eddig a szövődmények miatt, azok között, akik 

megkapták a betegséget, és nem voltak beoltva. 

 

Az influenza oltás javasolt a jövőben is, az egyetlen 

hatékony megelőzési lehetőség kizárólag az oltás ! Az oltás 

hatására kialakuló teljes védettség kialakulásához 3 hét kell! 

Akik ebben az időszakban betegednek meg, gyakran az 

oltásnak tulajdonítják a betegség kialakulását, holott annak 

semmi köze ahhoz, mivel az oltóanyag ELÖLT vírus 

antigéneket tartalmaz, mely az immunválasz beindításához kell 

csak, de magát a betegséget létrehozni nem tudja! 

 

Egyéb betegségek miatt beadott oltások száma: 6 FSME 

(kullancs encephalitis ellen véd). (Felnőtteknél. A 

gyermekeknek beadott kötelező – 52 szám szerint- 

védőoltások száma!) 

A gyermek egészsége fontosabb? vagy csak azért mert 

kötelező, elkerülhetetlen? 

Ezen érdemes elgondolkodni…… 

 

Üdvözlettel: 
 

Dr. Lassu Imre 
Háziorvos 

 

 
 

BORVERSENY EREDMÉNYEI 
 

Községünkben 2015. március 19-én tartottuk meg 

hagyományos borversenyünket. 

A Vikukel László vezette három tagú bíráló bizottság összesen 

rekord számú 40 fajta bort kóstolhatott meg (21 fehér, 10 rosé, 

9 vörös). 

A fehér és rosé borok jól sikerültek, majd mindegyike érmet 

szerzett. A vörös borok az idei évben nem szerepeltek valami 

fényesen, sajnos csak két érmes volt a kilencből, és azok sem a 

leg fényesebbek. 
 

Fehér bor kategória: 
 

MISIK JÁNOS VEGYES ARANY 

DÁNIEL MIHÁLY KIRÁLYLEÁNYKA ARANY 

MIKE SÁNDOR 
KIRÁLYLEÁNYKA-

RIZLING SZILVÁNI 
EZÜST 

SZUKI FERENC VEGYES EZÜST 

ÜVEGES ZOLTÁN VEGYES EZÜST 

MUSZELA IMRE ÉS 

MUSZELA SZABOLCS 
VEGYES EZÜST 

TÁCSIK ATTILA VEGYES EZÜST 

SZUKI FERENC CSERSZEGI FŰSZERES EZÜST 

PÉCZKA SZILÁRD 
FURMINT-

HÁRSLEVELŰ 
EZÜST 

 

 

 

DÁNIEL MIHÁLY 
KIRÁLYLEÁNYKA-

OTTONEL 

MUSKOTÁLY 

EZÜST 

MUSZELA IMRE VEGYES EZÜST 

MUSZELA SZABOLCS VEGYES BRONZ 

TÁCSIK FERENC VEGYES BRONZ 

VIBLING TIBOR RIZLINGSZILVÁNI BRONZ 

WENCZ JÁNOS VEGYES BRONZ 

WENCZ PÉTER KIRÁLYLEÁNYKA BRONZ 

PAP KÁROLY VEGYES BRONZ 

MISIK JÁNOS 
OTTONEL 

MUSKOTÁLY 
BRONZ 

WENCZ PÉTER KIRÁLYLEÁNYKA BRONZ 

 

Rosé bor kategória: 
 

DÁNIEL MIHÁLY MERLOT ARANY 

PÉCZKA SZILÁRD KÉKFRANKOS EZÜST 

BOKROS GÁBOR 
KÉKFRANKOS-

ZWEIGELT 
EZÜST 

MISIK JÁNOS VEGYES BRONZ 

DÁNIEL MIHÁLY KÉKFRANKOS BRONZ 

MISIK JÁNOS CABARNET  FRANC BRONZ 

TÓTH ÁKOS KÉKFRANKOS BRONZ 

FAULT OTTÓ 
CABARNET  FRANC-

KÉKFRANKOS 
BRONZ 

TÁCSIK ATTILA VEGYES BRONZ 

 

Vörös bor kategória: 
 

KUCSIK SZABOLCS 
CABARNET 

SAUVIGNON 
BRONZ 

TÁCSIK ATTILA MERLOT BRONZ 

 

Gratulálunk a helyezetteknek! 
 

Wencz Péter, Vicze János 

rendezők 
 

 
 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk a község minden 

lakójának és a Hírmondó minden kedves olvasójának ! 
 

Szerkesztőség 

 
 

 

 



GGYYEERRMMEEKKOOLLDDAALL  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tojásfestés batik technikával 

 

A hideg főtt tojásra a kívánt mintát egy tollcséve segítségével fesd fel olvasztott viasszal, majd az egészet színezd. 

Ezután a viaszt töröld le róla, alatta a minta fehéren marad. Zsíros ruhával dörzsöld át, amitől szép fényessé válik a 

tojás. 

Néhány minta a festéshez: 

 

           
 

Húsvéti tojás kekszből 

Dolgozz össze 50 dkg darált háztartási kekszet 1 ek. 

kakaóporral, 2 ek. rummal, 20 dkg porcukorral és 

baracklekvárral. A lekvárt csak apránként add hozzá, 

nehogy túl lágy legyen a massza. Formálj belőle 20 

tojást, mindegyikbe tegyél 1 kimagozott meggybefőttet. 

A tojásokat forgasd meg porcukorral elkevert 

kókuszreszelékben vagy tortadarában. Ha 

megszikkadtak a tojások, bevonhatók különböző színű 

cukor- vagy csokoládémázzal is. 
 

Devecsery László: Húsvét 

 

Szellő fut, szellő száll, 

csókot ad szellőlány. 

Nap melenget, fény mesél, 

mikor a tél véget ér. 

 

Néked int a hóvirág, 

s barka bontja bársonyát. 

Itt a tavasz: kikelet, 

s a HÚSVÉT is közeleg. 

 

 

Segíts a tyúkanyónak eljutni a nyuszihoz!  

 



 

EPÖL KÖZSÉG 2016. ÉVI PROGRAMTERVE  
 

ÁPRILIS HÓNAP    

 

Garázsvásár a Közösségi Ház tornácán április 2. 

     Helyszín: Közösségi Ház 

     Felelős:    Kovács Edina 
 

Kötetlen beszélgetés falunk szülöttével Dr. Izsó Ignáccal

 április 9. 

     Helyszín: Közösségi Ház  

     Felelős:    Önkormányzat, Polgármester 
 

Általános Iskolai jótékonysági bál   április 16. 

     Helyszín: Közösségi Ház 

     Felelős:    Iskola 
 

Falutakarítási nap   április 22. 

     Helyszín: a falu utcái 

     Felelős:    Önkormányzat, Iskola, Óvoda 
 

Epöli dűlők felkeresése (túra)  április 23. 

     Helyszín: Haraszttól a Tellőig 

     Felelős:    Helyi Értéktár Bizottság 
 

Óvodai anyák napi ünnepség  április 28-29. 

     Helyszín: Óvoda 

     Felelős:    Óvoda 
 

Tábortűz és májfa állítás   április 30. 

      Helyszín: sportpálya 

      Felelős: Tóth Attila és Vicze János 
 

MÁJUS HÓNAP 
 

Általános Iskolai anyák napi ünnepség május 4. 

     Helyszín: Közösségi Ház 

     Felelős:    Iskola 
 

Gyalogos zarándoklat Péliföldszentkeresztre, május 8. 

            a búcsúra     

     Helyszín: indulás a templom előtti kereszttől 7.00 órakor 

     Felelős: Kovács Gábor  
 

Tündérkert nap    május 13. 

     Helyszín: Óvoda 

     Felelős: Óvoda 
 

Kispályás Pünkösdi Király Kupa  május 16. 

     Helyszín: sport pálya 

     Felelős: Epöli SE 
 

Civil szervezetek fóruma   május 21. 

      Helyszín: Közösségi Ház 

      Felelős: Önkormányzat 
 

Megemlékezés a "Szent Orbán" képtartónál május 22. 

      Helyszín: szőlőhegy (Liscsinai dűlő) 

      Felelős: Egyházközségi képviselő-testület  

 

Úrnapja – körmenet   május 29. 

     Helyszín: Templom 

     Felelős: Egyházközségi képviselő-testület 

 

JÚNIUS HÓNAP 

 

Trianoni megemlékezés   június 3. 

      Helyszín: Templom előtti tér 

      Felelős: Önkormányzat, Iskola, Búzavirág Népdalkör 

 

Megemlékezés a "Jézus Szíve" képtartónál június 5. 

     Helyszín: Tanya melletti képtartó 

     Felelős: Egyházközségi képviselő-testület 

 
 

 

Óvodai évzáró és ballagás   június 10. 

      Helyszín: Óvoda 

      Felelős:    Óvoda 

 

Epöli Borút    június 11. 

     Helyszín: szőlőhegy 

     Felelős: Önkormányzat 

 

 Gyermeknap   június 15. 

      Helyszín: Eleven park játszóház 

      Felelős: Iskola 

 

Általános Iskolai évzáró és ballagás  június 17. 17 óra 

     Helyszín: Közösségi Ház 

     Felelős:    Iskola 

 

Szent János bogár éjszakai túra  június 24. 

     Helyszín: gyülekező a templom előtt 

     Felelős: Helyi Értéktár Bizottság 

 

Községi búcsú    június 24-26. 

     Helyszín: Templom és Petőfi tér 

     Felelős: Egyházközségi képviselő-testület és Önkormányzat 

 

Epöl-Máriahalom barátságos labdarúgó mérkőzés meglepetés 

vendégcsapat fogadásával június 25. 

     Helyszín: sport pálya 

     Felelős: Epöli SE 

  

JÚLIUS HÓNAP 

 

Nyári napközis tábor gyermekeknek kézműveskedéssel, 

szabadidős programokkal 

 

AUGUSZTUS HÓNAP 

 

Augusztus 20-i ünnepség   augusztus 19. 

     Helyszín: Templom előtti tér 

     Felelős: Iskola, Óvoda, Önkormányzat, Búzavirág Népdalkör 

 

Nyárbúcsúztató családi sportdélután és főzőverseny 

 augusztus 27. 

     Helyszín: sportpálya 

     Felelős: Iskola és önkormányzat, civil szervezetek 
 

Általános Iskolai tanévnyitó ünnepség augusztus 31. 
     Helyszín: Iskola 

     Felelős:    Iskola 
 

SZEPTEMBER HÓNAP 
 

Garázsvásár a Közösségi Ház tornácán szeptember 3. 

     Helyszín: Közösségi Ház 

     Felelős:    Kovács Edina 
 

Megemlékezés a "Mária a Kis Jézussal" képtartónál 

 szeptember 11. 

     Helyszín: Páskom alatti képtartó 

     Felelős: Egyházközségi képviselő-testület 
 

Epöli dűlők felkeresése (túra) szeptember 17. 

     Helyszín: Szarmata vonulat 

     Felelős:    Helyi Értéktár Bizottság 
 

Széchenyi Nap az Általános Iskolában szeptember 23. 

     Helyszín: Iskola 

     Felelős:    Iskola 
 

Idősek Napja    szeptember 30. 

     Helyszín: Közösségi Ház 

     Felelős:    Önkormányzat 
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OKTÓBER HÓNAP 

 

Szüreti felvonulás és jótékonysági bál az óvoda javára 

 október 8. 

    Helyszín: a falu utcái, közösségi ház 

    Felelős:    Polgárőrség vezetésével a civil szervezetek, Óvoda, 

Iskola 

 

Beszélgetés az ’56-os események epöli történéseiről 

 október 16. 

     Helyszín: Tájház foglalkoztató 

     Felelős:    Helyi Értéktár Bizottság 

 

Október 23-i ünnepség   október 21. 

     Helyszín: Petőfi tér Milleniumi emlékpark 

     Felelős:   Iskola, Önkormányzat, Búzavirág Népdalkör 

 

NOVEMBER HÓNAP 

 

Márton napi lampionos felvonulás  november 11. 

     Helyszín: Közösségi Ház és a falu utcái 

     Felelős:   Iskola 
 

Advent 1. vasárnapja előtti kézműves foglalkozás 

Köztéri Betlehem állítás november 26. 

    Helyszín: Közösségi Ház 

    Felelős: ENE, Önkormányzat 
 

 
 

Ízelítő a közeljövő programjaiból: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DECEMBER HÓNAP 
 

Óvodás adventi vásár   december 3. 
   Helyszín: Közösségi Ház 

   Felelős: Óvoda 
 

Sport-bál    december 10. 
   Helyszín: Közösségi Ház 

   Felelős: Epöli Sportegyesület 
 

 

Karácsonyi műsor iskola   december 15. 

     Helyszín: Közösségi Ház 

     Felelős:    Iskola 
 

Karácsonyi műsor óvoda   december 16. 

     Helyszín: Óvoda 

     Felelős:    Iskola 
 

Falukarácsony    december 24. 

     Helyszín: templom előtti tér 

     Felelős:     Egyházközségi képviselő-testület 
 

A Programterv módosításának jogát fenntartjuk! 
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