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József Attila: Nyár
Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír
egy szellőcskét és leng az ég.
Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol vörös, de karcsú még a nyár.
Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.
Vihar gubbaszt a lombokon.
Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.

Kedves Olvasó!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden Epöli
Hírmondó olvasót.
Elérkezett a nyár, a gyermekeknek beköszöntött a
várva-várt szünidő. Mozgalmas tavaszi időszakon
vagyunk túl. A 2016. évi programtervet visszalapozva,
megállapíthatom, hogy az elmúlt időszakban tervezett
események rendre teljesültek.
Az idei tavasz rendkívül csapadékos volt. Olykor nagy
mennyiségű eső hullott le nagyon rövid idő alatt. A
lakott területek közelében lévő mezőgazdasági
művelésű területekről nagy mennyiségű iszapot
hordott le a víz. A Petőfi téren lévő árok
megtisztítására az önkormányzat vis maior pályázatot
nyújt be.
Örömteli hírről számolhatok be az epöli kőbánya
kapcsán. A falu határában lévő bányatelek több mint
húsz éves kálváriája a végéhez közeledik.
A Bányafelügyelet (régi nevén Bányakapitányság)
helyszíni szemlét tartott a bányaudvarban a
bányavállalkozó (Mészkő és Dolomit Kft).

kezdeményezésére. A bányavállalkozó kijelentette,
hogy nem kíván további tevékenységet végezni a
területen, ezért kérelmezte a bányabezárást és a
bányatelek törlését.
Az ügy előzménye volt, hogy a bányavállalkozó
(Mészkő és Dolomit Kft.) az önkormányzat
hozzájárulását kérte a kőbánya megnyitásához. Epöl
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
egyhangúan úgy határozott, hogy a tulajdonában lévő
területen bányászati tevékenységhez nem járul hozzá!
Az elmúlt hétvégén immár második alkalommal került
megrendezésre az Epöli Borút. 111 fő vette nyakába
az ajándék poharat és járta végig az epöli szőlőhegyet.
A poharak értékesítéséből 168.000,- Ft bevétel folyt
be. Ezúton szeretném megköszönni a 11
pincetulajdonos, az önkormányzat dolgozói és a
támogatók (György Pékség, Texi-Q Kft. Paxián
Márton és felesége) segítségét.
A legutolsó számunkban már írtam iskolánk
helyzetéről. Ami akkor még a fenyegető jövő volt, az
most a szomorú jelen. Bármennyire is akartuk és
küzdöttünk érte mindannyian (tanárok, szülők és
jómagam), sajnos nem tudtuk megvédeni, megtartani a
felső tagozatot. Akut gyermekhiányra hivatkozva a
KLIK felsőbb utasításra megszünteti azt. Ez egy olyan
helyzet, olyan történés, amibe – joggal érezzük - nem
volt beleszólásunk. Senki nem kérdezte, hogy mi, akik
itt élünk mit szólunk ehhez…
Azt gondolom, hogy mind a tanárok, mind a szülők,
mind az önkormányzat megtett idáig minden tőle
telhetőt. És most, hogy már biztosan tudjuk,
szeptembertől nincs felső tagozat, mégis azt mondom,
hogy a harcot tovább folytatjuk. Arra törekszünk, hogy
az alsó tagozat színvonalasan, hosszú évekig
működőképes maradjon… Önkormányzatunk amiben
tudja, segíti és támogatja az iskolát továbbra is, ezt
megígérhetem.
Nyárra pedig kívánom mindenkinek, hogy jusson idő
pihenésre, a családoknak tartalmasan együtt eltöltött
időre.
Tácsik Attila
polgármester

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET HÍREI
A másik kérdés, az év végi rettenetes halálos baleset,
amelyben egy epöli illetőségű kismama és babája
vesztette életét, nagyon megviselte a rendőrségi
dolgozókat is. Ennek kapcsán kell elmondani, hogy az
országos átlaghoz képest is igen magas az ittas vezetés
aránya, térségünkben.
Az alezredes mindenkit arra kért, hogy segítsen ennek
megelőzésében, elsősorban úgy, hogy ő maga jogkövető
módon közlekedik, így bizonyosan több balesetet is
sikerül megelőzni.

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az
utolsó, húsvéti Epöli Hírmondó megjelenése óta két
alkalommal ülésezett. A képviselő- testületi ülések
minden alkalommal határozatképesek voltak, mindkét
ülésről 1-1 képviselő hiányzot.
2016. április 25 munkaterv szerinti ülés:
Tácsik Attila polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az
elmúlt ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, majd a
képviselők meghallgatták Farkasné Jancsek Mónika
adóügyi
főelőadó tájékoztatóját
Epöl Község
adóbevételeiről és kintlévőségeiről, amelyet el is
fogadtak.

A rendőrség után a Polgárőrség beszámolója következett,
melynek keretében Bokros Gábor Elnök ismertette az
Epöl Polgárőr Egyesület elmúlt évi tevékenységét.
Az egyesületi beszámolóhoz érkezett kérdések,
elsősorban
a
köztéri
kamerák
felvételeinek
nyilvánosságát érintették. Az Elnök elmondta, hogy ezek
nem „kandi „kamerák, ezeket nem nézi senki
folyamatosan. Csak akkor lehet 72 óra időtartamra
visszanézni, ha a rendőrség ezt írásban kéri, s maga az
Elnök nézi vissza a szükséges időtartamra vonatkozó
felvételeket, s adja át azokat a rendőrségnek.
Tácsik Attila polgármester megköszönte az Egyesület
munkáját és tájékoztatta az Elnököt, hogy a jövőben is
számít rájuk a település.

A következőkben a képviselő-testület Elődné Lukács
Erzsébet jegyző tájékoztatóját ismerte meg a Bajnai
Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, s azt,
egyhangúlag, elfogadta.
A 4.) Napirendi pont keretében Elődné Lukács Erzsébet
jegyző előterjesztésére, elfogadta a képviselő- testület a
Máriahalom- Úny települések által közösen építendő, új
orvosi rendelőre benyújtandó, TOP-4.1.1-15 pályázat
támogatását tartalmazó határozatot.

A 4.) Napirendi pont keretében Tácsik Attila
polgármester
előterjesztette
a
Bajnai
Közös
Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésének
teljesítéséről szóló előterjesztést és határozati javaslatot,
melyet a képviselők egyhangúlag, 39.577.000.-Ft
bevételi és 38.617.000.-Ft.kiadási oldallal, egyhangúlag,
elfogadtak.

2016. május 30. munkaterv szerinti ülés:
A minden ülésünkön állandó napirendi pontként
szereplő, két ülés közötti fontosabb intézkedésekről szóló
beszámoló után, a Dorog és Térsége Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat tájékozatóját hallgattuk meg, az
Epöl Községben folyó család- és gyermekvédelmi
munkáról.
Ennek keretében Tóth Krisztián, intézményvezető,
tájékoztatta a jelenlévőket a közeli személycseréről,
mivel Nagy Erzsébet családgondozó, az idősgondozás
szakterületén kíván tovább dolgozni. Az új kolléganő
június végétől áll munkába, forduljanak hozzá
szeretettel. Az ügyfélfogadási idő nem változik.

Ugyanezen napirendi pont keretében, Tácsik Attila
polgármester előterjesztette az Epöli Önkormányzat
2015.évi költségvetése teljesítéséről szóló rendelet
tervezetet, amelyet a képviselő- testület egyhangúlag
megalkotott, 85.122.000.-Ft bevételi és 68.190.000.-Ft
kiadási főösszeggel , 16.932.000.-Ft. módosított
pénzmaradvánnyal.

Minden évben fontos napirendi pontként tárgyalja a
képviselő- testület a rendőrségi beszámolót, amelyre az
idén is sor került. Meghívásunkat elfogadta, Málnás
Zsolt alezredes, rendészeti osztályvezető, Tilly Balázs és
Vanz István körzeti megbízottak.
A beszámoló ismertetése után képviselői kérdésekre
válaszoltak a meghívottak. Ilyenek voltak a térségben
jellemző kábító- és bódítószer használat gyakoriságára és
az elmúlt év végén történt halálos balesetre vonatkozó
felvetések.
Málnás Zsolt alezredes elmondta, hogy sajnos, ahogy az
egész országban, így a Dorogi térségben is igen jelentős
a kábító- és bódítószer fogyasztás, de sajnos a
kábítószerek kitalálói gyorsabbak, mint a jogalkotás, így
bár mindannyian tudjuk, hogy kábítószer van az eljárás
alá vont személynél, de a jelenlegi jogszabály szerint az
nem minősül annak, így el kell engedniük az illetőt.

Az 5.) napirendi pont az „Epöl Községért” kitüntető
címmel kapcsolatos döntésről szólt. A képviselő- testület
úgy döntött, hogy ebben az évbe, mivel a kitüntető címre
jelölés nem érkezett, a képviselők nem kívántak jelöltet
állítani, így azt nem adják ki.
Az Egyebek napirendi pontban több problémát is tárgyalt
a képviselő- testület.
Az első az Epöl I- mészkő védnevű, bányatelek
újrahasznosítási kérelmével volt kapcsolatos, melyet a
képviselők egyhangúlag elutasítottak, megerősítve a
2007-ben hozott elutasító határozatot.
( Időközben véglegesen sikerült rendezni a kérdést, erről
Tácsik Attila polgármester cikkében olvashatnak)
Szintén ebben a napirendi pontban tájékoztatta a
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képviselőket a polgármester arról, hogy újabb vis maior
támogatói kérelem beadására lesz szükségünk, mivel a
nagy esőzések a vízelvezető árkokat feltöltötték, s ezek
helyreállítására állami támogatásra van szükségünk.

az emlékezésre.
- Június 05. IV. Gróf Sándor Móric Kórustalálkozó
Bajnán. Ez szép délutánt töltöttünk el több kórustaggal
együtt. Színvonalas, értékes műsort láttunk. A mi
szereplésünket is „vastaps” kísérte. Sokan gratuláltak
nekünk. A Pazar vendéglátásért, a szép ajándékért
köszönet a Bajnai Asszonykórusnak és Pallagi Tibor
polgármester úrnak.
- Június 19. Máriahalom. Hagyományőrző és kézműves
fesztiválon veszünk részt. Már harmadik ízben hívtak
meg bennünket. Mindig kedvesen fogadtak. Sikeres volt
a műsorunk. Finom vacsorával köszönték meg a
szereplésünket.
A leírtakból is kitűnik, hogy a dalkör tagjai igen aktív
munkát végeznek. Minden héten rendszeresen járnak
próbákra. Tanulják az új dalok szövegeit, amely sokszor
nem könnyű. Példásan gondozzák, rendben tartják
népviseleti ruháikat. Havonta tagdíjat fizetnek. Köszönet
helytállásukért, kitartásukért!
Ez kis nyári szünet után újult erővel látunk hozzá a
következő félév szép feladatainak megvalósításához.
Tájékoztatóm végén minden kedves olvasónak szép
nyarat, jó erőt, egészséget kívánok. A búcsú
megünnepléséhez örömteli készülődést, baráti, rokoni
együttléteket!
Szeretettel:

A képviselő- testület egyhangú szavazással döntött a
Móricz Zs.utca felújítására beadandó pályázatról, amely
bruttó 15.671.125.-Ft. pályázati összegről szól,
amelyhez 15 %, azaz 2 350 669.-Ft. saját erő szükséges.
A pályázatot beadtuk, azt a Magyar Államkincstár
befogadta.
Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

Közérdekű tájékoztatás!
A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal az idei nyári
közigazgatási szünetet előreláthatólag
július 18-tól július 29-ig tervezi.
A szünet előtti héten az ügyeleti nyitvatartási rendet
a honlapon, a kábeltelevízión és a helyben szokásos
hirdetményeken közzé tesszük.
Megértésüket tisztelettel köszönjük.
Minden olvasónknak kellemes nyarat kívánunk!

Szatai Gyuláné
dalkörvezető

Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

Figyelem! Támad a parlagfű!
A „BÚZAVIRÁG” Népdalkör munkájáról…

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az
ingatlantulajdonosok és földhasználók
kötelessége a parlagfű elleni védekezés.
A parlagfű virágzásának megakadályozására
első alkalommal június 30-ig van szükség, majd
ezt az állapotot kell fenntartani, azaz a
tulajdonukban és használatukban lévő
területeket folyamatosan kaszálni kell!

A 2015-ös év sok szép élményét kipihenve, a dalkör
januárban kezdte ez évi munkáját.
Az első félév több új dal tanulásával telt, és több, fontos
szereplésre is készültünk.
- Január 15. A Don-kanyarban elesett áldozatokra
emlékező műsoron énekeltünk egy aktuális, szép dalt.
- Március 11. Az 1848-49. évi forradalom és
szabadságharc eseményeire emlékeztünk az iskolásokkal
közösen egy szép műsoron. Négy dalt énekeltünk.
- Április 02. A dalkör tagjai több epölivel közösen részt
vettek egy zenés, több műfajos színházlátogatáson,
Dorogon. Utazásunkat az Önkormányzat biztosította.
Köszönet érte.
- Május 21. Civil Szervezetek Találkozója.
Meghallgattuk egymás beszámolóit az elmúlt év
eseményeiről. Sokat készültünk erre a napra. Két új,
meglepetés dalt énekeltünk. Köszönet a szervezésért és a
finom vacsoráért, ellátásért.
- Június 03. „Az összetartozás napja”, Trianoni
emlékműsor. Ez szép kis összeállított műsorral készültek
az iskolások és mi is. Két, alkalomhoz illő dalt
énekeltünk. Sajnálatos, hogy csak kevesen jöttek el erre

A belterületen lévő ingatlanokat folyamatosan
ellenőrizzük, s a parlagfűvel fertőzött területek
tulajdonosai, illetve használói ellen fellépünk.
Segítő együttműködésüket köszönjük!
Elődné Lukács Erzsébet
jegyző
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Óvoda hírei

Tündérkert óvoda ballagó gyermekeinek és szüleinek
búcsúverse

Szeretettel köszöntöm Epöl Község lakóit!

„Elérkezett hát e nagy nap, búcsúzunk Mi Tőletek,
Óvó nénik, dadusok, Isten legyen Veletek!
Ne féljetek, ne sírjatok, nem megyünk Mi messzire,
Nem úgy, ahogy énekeltük, nem a Világ végire.
Ígérjük, hogy nagyon gyakran beugrunk az oviba,
Iskolába jövet-menet megállunk egy puszira.
Szívünkbe Mi jól bezártuk a csodás éneket,
Kalandokat, élményeket Mi átéltünk Veletek.
Legyetek jók ezután is, soha ne csüggedjetek,
Óvó nénik, dadusok, az erő legyen Veletek!
Bocsánat a sok-sok csínyért, mit ovisként elkövettünk,
Kígyót, békát, cserematyit az udvaron összeszedtünk.
Homokot, hogy beleszórtunk ovis társunk fülébe,
Kislapáttal hogy rávágtunk kis barátunk kezére.
Hogy aludni nem akartunk, ebéd után minek is?
Máskor pedig kiabáltunk, tán még verekedtünk is.
Köszönjük, hogy vigyáztátok délutáni álmunkat,
Köszönjük a sok szép mesét, verseket és dalokat!
De szerettünk sütni-főzni, homokozni, kergetőzni…
Mászókára, fára mászni, de jó is volt ide járni!
Kezdetben még anyukánk is velünk járt az oviba,
Húztuk – vontuk magunk után, ő jöjjön mindenhova.
Később cipőnk megismertük, fel is vettük kacsaláb
sírva kértünk: Óvó néni, öltöztess fel legalább!
Kicsi babák voltunk még mi, hiányzott az anyukánk,
Ölbe véve, kézen fogva vigyáztatok Ti miránk.
Ahogy nőttünk egyre többet tanulhattunk tőletek,
Cipőnket már magunk kötjük, felszedjük a szemetet.
Fogat mosni, fésülködni nem kell nekünk segítség,
Teríteni, elpakolni bizony már nem nehézség.
Ezért kell hogy elhagyjuk most a szeretett óvodát,
Nem felejtünk Óvó nénik, nem felejtünk daduskák!
Mi szülők is elbúcsúzunk fájó szívvel tőletek,
Köszönjük, hogy kezetek közt nőhettek e gyerekek!
Köszönjük, hogy szerettétek, dorgáltátok is őket,
Köszönjük, hogy általatok lesznek még jobb felnőttek!
Köszönjük, hogy szívetekben hely egyaránt jutott,
Anyukáik az oviban helyettünk Ti voltatok!
Köszönjük, hogy féltő – óvó tekintettel követve,
Merre mennek, mit csinálnak, esést, törést kivédve,
Kísértetek minden lépést minket helyettesítve.
Hála nektek megúsztak sok balesetet,
Néha – néha egyszer – egyszer szereztek csak kicsi
sebet.
Ilyenkor a sok törődést, gondoskodást, ápolást,
Köszönjük a sok kenegetést, sebtapaszt és borogatást!
Iskolásunk tarisznyája szeretettel van tele,
Óvó nénik, dadusok tettetek bőven bele.
Elméjét is szép fényesen adjátok tovább,
Felkészülten, hogy tudással kezdheti az iskolát.
Akárcsak egy ház alapja fontos az útravaló,
Ezért hálás a köszönet, még inkább magasztaló.

A változékony tavaszi hónapok után végre beköszöntött
a nyár, Tündérkert Óvodánk kis lakóit egyre többet
cirógatják meg a meleg napsugarak, a jó időben sok időt
töltünk odakint a szabadban.
Az
elmúlt
hónapok
intézményünkben.

eseménydúsan

teltek

Április hónapban az óvoda vezetőjének munkáját
tanfelügyeleti ellenőrzés keretén belül vizsgálták
szakértő kollégák, mely során interjút készítettek
Polgármester Úrral, az intézmény vezetőjével és
óvodapedagógus kollégájával. Az ellenőrzés során a
tanfelügyelők megvizsgálták az intézmény tanügyi
dokumentumait, meghatározva ez által az óvodavezető
munkájának erősségeit és fejlesztendő területeit. Április
22.-én Kisteleki Zoltán „Csöppszínháza” a „Micimackó”
c. meseelőadással kedveskedett a gyermekeknek. Április
28.-án és 29.-én Anyák napi ünnepség keretén belül
köszöntöttük a kedves Édesanyákat és drága
Nagymamákat verssel, dallal, az apró kezek által
babrikált apró ajándékokkal.
Május hónapban Száraz-Nagy Tamás „Léghajó
Színháza” varázsolta el a gyermekeket a „Holló és a
róka” c. mesejáték alkalmával.
Június 10.-én Évzáró Ünnepségünk keretén belül vidám
vásári összeállításunkkal vártuk kedves vendégeinket.
Katica csoportunk gyermekei a kis állatok vásárába, míg
Méhecske csoportunk gyermekei a vásári kofák és
kikiáltók hangos világába invitálták a közönséget. Ekkor
elbúcsúztunk ballagó gyermekeinktől (Ratkóczi Mirkó,
Rozbora Hanna, Csímár Erik, Kellner Borka, Drobni
Szabolcs, Molnár Kitti, Mészáros Kíra). Kívánunk sok
sikert, jó egészséget, erőt, kitartást, és sok-sok
szorgalmat mind gyermekeink, mind családjaik számára
az elkövetkezendő iskolai évek során. Továbbá
szeretnénk
megköszönni
a
kedves
szülők
figyelmességét, mellyel nagy meglepetést okoztak
mindannyiunk számára.
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Tündérkert
Epöli Napközi Otthonos Óvoda 2016. július 4 – 29.
között karbantartási munkálatok miatt zárva tart.
Első nevelési nap: 2016. augusztus 1. Ügyeletes
óvoda: Bajnai Napközi Otthonos Óvoda.
Engedjék meg, hogy a Tündérkert Óvoda gyermekei és
dolgozói nevében kellemes nyarat, jó pihenést kívánjak
Epöl Község aprajának és nagyjának!
Dr. Nagyné Nagy Barbara
óvodavezető

Ratkóczi Enikő
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Iskolai hírek
Kissé fáradtan, de örömmel készülődünk a ballagás és évzáró
ünnepélyre. Véget ért egy újabb tanév, talán az utóbbi évek
egyik legfárasztóbb és legtöbb kihívást jelentő tanéve. A
fáradságot sajnos nem a programok és események, a tanítás
váltja ki. Hiszen a nevelés-oktatás, a szabadidős programok, a
felzárkóztatás, a versenyekre felkészítés valóban fáradságot, de
legalább annyi örömöt is jelent a pedagógus életében.
A tavaszi szünet rövid, de pihentető napjait követően újra
elkezdődtek a dolgos hétköznapok.
Diákjaink ismét több versenyen mérték össze tudásukat és
képességeiket más iskolák diákjaival. S bár az eredmények
nem mindig az elsőségről szólnak, de lelkesen készültek,
versenyeztek és mindent megpróbáltak azért, hogy tovább
öregbítsék iskolánk hírnevét. Őszintén köszönöm ezt nekik és
az őket felkészítő pedagógusoknak.
Április 4-én kis csapatunk ( Muszela Emma 6. osztályos,
Kovács Anett 8. osztályos, Kiss Attila 8. osztályos, Nemes
Kristóf 8. osztályos) Gáspár Noémi tanárnő felkészítésével
és vezetésével Katasztrófavédelmi vetélkedőn vettek részt,
ahol a 11 csapatból az 5. helyezést érték el.
Április 13-án fogadóórán tájékoztattuk az érdeklődő szülőket
gyermekük fejlődéséről és tanulmányi előmeneteléről.
Április 14-15-én a leendő elsősök beiratkozása is megtörtént.
A szeptemberi tanévkezdésre 5 első osztályos gyermek érkezik
az óvodából.
Az idei évben április 16-án rendeztük meg Jótékonysági
bálunkat, mely a tavaszvárás jegyében telt. Bevétele az év
végi kirándulás útiköltségét fedezte. Köszönetet mondunk
azoknak a lelkes szülőknek, és vállalkozóknak, akiknek
köszönhetően szép bevételhez jutott iskolánk.

És persze köszönetet mondunk azoknak a lelkes szülőknek,
akik a jótékonysági bált megszervezték, így bevételhez
juttatták az iskolát, mely fedezte a kirándulás útiköltségét,
illetve az itthon maradók kirándulásának költségét. Hiszen nem
feledkeztünk meg azokról az alsós
diákokról sem, akiket szüleik még ilyen hosszú útra nem
engedtek el velünk.
Jutott elegendő élmény nekik is. Az első napot kézműves
foglalkozásokkal tölthették, míg a második napon Esztergomba
utaztak. Méry Diána tanárnő és Nagy Erzsébet családsegítő
szervezésében a tűzoltóságon és a rendőrségen tartott
bemutatókon vehettek részt.
Élményeikről lelkesen meséltek.
Május 18-án 6. és 8. osztályos diákjaink az idegen nyelvi
mérésben, május 25-én pedig az országos kompetenciamérésben
vettek részt. Május 27-én az 5-8. osztályos tanulókat érintő
Netfit mérés zárult.
Június 3-án a Búzavirág asszonykórussal közösen megrendezett
ünnepségen a Trianoni megemlékezés pillanatait tettük
meghatóvá.
Június 15-e, az utolsó nap, a Gyereknap jegyében telt a
budapesti Elevenparkban.
Március eleje óta pedig egy kicsit kettészakadt a szívünk.
Ekkor kezdődött az iskola jövőjét érintő kálvária. Nekünk
elviselni talán jelenleg a legnehezebb. Tanítani, nevelni,
szervezni, mindezt úgy, hogy ebből a harcból a gyerekek minél
kevesebbet vegyenek észre. Ne rontsuk el a szünet várva várt
örömét gondjainkkal, problémáinkkal. Nevelni és tanítani
belülről szorongató lélekkel, lenyelt könnyekkel.
A sors, mint mostanában oly gyakran, megint nagy kihívások
elé állított minket. Ez eddig a legnagyobb. Próbálok optimistán
a jövőbe tekinteni.
Remélem a nyári pihenés újabb erőt ad, hogy mindenre a
körülményekhez képest a legjobb megoldást találjuk meg. Azt
tudjuk, hogy ez mostanában az utolsó ballagás az epöli
iskolában. Abban csak bízunk, hogy nem az utolsó tanév.
Abban csak bízunk, hogy a szülői közösség valóban összefog,
félre tudja tenni a mélyben szunnyadó és most felszínre tört
feszültségeket, vitákat és józanul összefog, hogy ez a kis iskola
továbbra, ha megcsonkítva is, de eredményesen működni
tudjon. Hogy minél több epöli kisiskolást tudjon a jövőben is
útjára bocsátani.

Április 22-én felsős diákjaink közül Bíró Henrietta 5.
osztályos, Muszela Emma 6. osztályos, Rozbora Bence 5.
osztályos, Nemes Kristóf 8. osztályos tanulók Gáspár Noémi
tanárnő felkészítésével és vezetésével a rendőrség által
szervezett "Kerékpáros Iskolai Kupán" vettek részt.
Április 24-én tanulóink Méry Diána tanárnő szervezésében
a budapesti Turay Ida Színház Péter és a farkas című
előadását tekinthették meg.
Május 4-én egy kedves és megható műsorral köszöntöttük az
édesanyákat, melynek szervezéséért és megrendezéséért Június 17-én a Ballagás és Évzáró ünnepély, melyet Muszela
köszönetet mondok Legényné Balog Ramóna tanárnőnek és Szabolcs tanár úr és Méry Diána tanárnő rendezett,
természetesen minden szereplő gyermeknek.
hivatalosan is lezárja a 2015/2016-os tanévünket. Minden
kollégámnak,
aki
eme
rendezvényekben
gazdag,
Május 7-én kis csapatunk (Bíró Henrietta 5. osztályos, pedagógiailag tartalmas tanév munkáiban részt vett,
Kovács Anett 8. osztályos, Kiss Attila 8. osztályos, Nemes köszönöm aktív közreműködését.
Kristóf 8. osztályos) Gáspár Noémi tanárnő felkészítésével
és vezetésével a sárisápi Tavaszi Túrán vettek részt. A túra, a Váczi Mihály szavaival búcsúzom, az iskola minden diákja és
komoly felkészültséget kívánó akadályok legyőzése után a dolgozója nevében a most elbúcsúzó nyolcadikos diákjainktól:
középmezőnyben végeztek.
„És érezzék egy kézfogásról rólad,
Május 12-13-án elérkezett a várva várt kirándulások ideje. Az
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
év végi kirándulás jegyében ellátogattunk Ipolytarnócra,
s egy tekintetük elhitesse véled:
Balassagyarmatra, Horpácsra, Csesztvére és Hollókőre.
szép dolgokért élsz - és érdemes élned.”
Micsoda élmények és emlékek! Köszönetünket fejezzük ki a
Karitász csoportnak és az Önkormányzatnak, hogy
Tiboriné Kardos Éva
támogatásuknak köszönhetően szinte minden felsős diákunk
intézményvezető-helyettes
eljuthatott ezekre a szép tájakra és felejthetetlen élményekkel
gazdagodott.
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Ebben az évben a világnap fókuszában a
cukorbetegség (Diabetes Mellitus) áll.

Anyává válás, amikor a Nőből Anya lesz…
A női lélek különlegesen lett összeszerkesztve. Alig, hogy
megtanulunk járni máris játék babát követelünk, már
altatjuk etetjük, pedig még magunkról sem tudunk
gondoskodni, de a játék babánkról már igen. Ez valahogy
belénk, nőkbe van kódolva. Jön a tinikor önálló
útkeresés,eltávolodás, konfliktusok szüleinkkel. Majd
ismét a közeledés szüleinkhez, sajátfészekrakás. A mai
korban divat az önmegvalósítás, de úgy gondolom a nő
életében a legnagyobb érték anyának, jó Anyának lenni.
Átalakul az élet, tele van várakozással a gyermekvárás
időszaka. Elképzeljük milyen lesz Áronka, Naomi arca,
milyen színű hajacskája lesz, a szája vajon kiére hasonlít.
Új érzések költöznek belénk:
*Aggodalom lehet úrrá rajtad, a leghétköznapibb
élethelyzetekben.
*Az áldozatok, amiket azért hoztál, hogy babád lehessen,
már nem is tűnnek igazán áldozatoknak.
*Hirtelen tele lesz a kezed és a szíved. Akkora súlyú
gyermeket tudsz fogni, és annyi ideig tudod ringatni,
cipelni, amit korábban elképzelni sem tudtál, és nem érzed
nehéznek, én ezt mindig megcsodálom, pedig 10 éve
vagyok védőnő
*Tisztelettel nézel fel szüleidre.
*Rádöbbensz, hogy az a fájdalom, amit a kisbabád érez,
neked százszor jobban fáj.
*Újra hinni kezdesz azokban a dolgokban, amikben
gyermekként hittél. Lelkesedsz, a Húsvéti Nyúlért, a
Mikulásért, a Fogtündérért együtt várod a csodákat
gyermekeddel.
*Többször érzed úgy, hogy mindjárt megszakad a szíved,
és gyakran előfordul az is, hogy olyan dolgok miatt
érzékenyülsz el, amik azelőtt nem érintettek volna meg.
anyák napi ünnepség az egyik legmegérintőbb, legszebb
dolog számodra, még akkor is, ha nem érted a vers
szövegét, egyszerűen gyönyörű. Annyi virágot kapsz mint
még soha és tele lesz a lakásod kis művészi alkotásokkal,
amik neked készülnek, két héttel anyák napja előtt a
gyermekeid már anyák napját ünnepelnek, minden nap és
még utána is ünnepelt lehetsz.:)) a szülinapodat is
gyakrabban ünneplik, mindig van csokitorta sárból,
műanyag kacsával díszítve.
*Valaki „máson” jár az eszed, és úgy ébredsz reggel, hogy
ma is anyuka vagyok! Eddig nem voltam, de már három
napja anyuka vagyok. Olyan büszkén tolod őt a
babakocsival. Az egész falu rád mosolyog, megállít. Ez az
előnye, hogy faluban élsz.
*Minden nap egy új meglepetés.
*A tükörben magad helyett a babát nézed.
*Bármennyi alvással végig tudsz csinálni egy napot.
*Szereteted határtalanná és emberfelettivé válik.
*Felfedezed, hogy milyen sokat lehet beszélni egyetlen
fogról.
*Végre megtapasztalod, hogy tényleg nem a pénz boldogít
igazán.
*Annyiszor látod, hogy végre tudni fogod; hogy hol kel fel

A WHO (Egészségügyi Világszervezet) adatai szerint
2012-ben a cukorbetegség a mintegy 1,5 millió ember
halálát okozta közvetlenül. WHO előrejelzése szerint a
cukorbetegség lesz a 7. leggyakoribb halálok 2030-ra.
2008-ban a becslések szerint 347 millió fő volt a
cukorbetegek száma a világon.
A cukorbetegség egy krónikus betegség, mely a
hasnyálmirigy elégtelen inzulintermelése és /vagy a
szervezet hatékonyan inzulin-felhasználási problémájára
vezethető vissza. Az inzulin tulajdonképpen egy hormon,
amely szabályozza a vércukorszintet. Inzulin hiányában a
glükóz (cukor) nem tud bejutni a sejtekbe. Így állhat elő
az a helyzet, hogy a szervezet sejtjei „éheznek”,
miközben a vércukor szintje kóros, akár életveszélyes
mértékben megemelkedik.
Két fő formája az I.-es és II.-es típusú Diabetes Mellitus.
Az I.-es típusban jellemzően nincs saját inzulin, így az
inzulin injekció formában történő bevitele a szervezetbe
életfontosságú. A II.-es típusú cukorbetegség az esetek
mintegy 90%-át teszik ki. Ebben az esetben van saját
inzulintermelése a szervezetnek, de vagy nem elég
mennyiségben, vagy a szervezet sejtjei nem képesek
megfelelően felhasználni. A II-es típusú cukorbetegség
általában a túlsúlyos és ülő foglalkozást végzők között
fordul elő leggyakrabban. Idővel, a magas vércukorszint
súlyosan veszélyeztet minden nagyobb szervrendszert a
szervezetben, ami szívinfarktushoz, agyvérzéshez,
idegkárosodáshoz, veseelégtelenséghez, vaksághoz,
impotenciához és amputációkhoz vezethet.
Egészség Világnap 2016: Kulcsfontosságú üzenetek
1. A diabétesz előfordulása gyorsan növekszik számos
országban, a legdrámaibb a helyzet az alacsony és
közepes jövedelmű országokban.
2. A nagy része a diabetes eseteknek megelőzhető lenne.
Egyszerű életmód változtatások is hatékonyak a II.-es
típusú cukorbetegség megelőzésére vagy kialakulásának
késleltetésére:
- elérni és fenntartani a normál testsúlyt,
- rendszeres fizikai aktivitás,
- és az egészséges táplálkozás csökkenti a cukorbetegség
kockázatát.
3. Fontos a cukorbetegek gondozása a szövődmények
megelőzése érdekében.
4. Sok ágazat és a társadalom is szerepet játszik a
cukorbetegség megelőzésében, így a kormányok,
munkaadók, pedagógusok, a gyártók, a civil társadalom,
a magánszektor, a média és fontos az egyének felelőssége
is.
Dr. Lassu Imre
háziorvos
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a nap, hogy néz ki a Göncölszekér.
*A játékbolt előtt sóvárogva nézel egy kisbiciklit, Pónit,
ugyanúgy ahogy 5 évesen sóvárogtál érte.
*Rájössz, hogy micsoda mágikus hatalma van egy
kismackónak, és ha elhagyjuk vége a világnak is rögtön.
*Nem bánkódsz azért, mert péntek este tízkor már le kell
feküdnöd.
*Felfedezel magadban egy belső erőt, amelynek
létezéséről eddig nem is tudtál.
*Rájössz, hogy a te gyermeked is tud hisztizni a boltba.
*Nem sajnálod az időt egy újabb ölelésre és puszira,
akkor sem ha tudod, hogy késésben vagy.

Szent Erzsébet Karitász Csoport Hírei
Tisztelettel köszöntöm az olvasókat!
Karitász csoportunk csendben és alázattal teszi a rá rótt
feladatot. Segítünk, ahol tudunk erőnkhöz és anyagi
körülményeinkhez
képest.
Tudtunk
adni
gyógyszertámogatást, temetési költség enyhítésre 10 ezer
Ft-ot. Béres cseppet, élelmiszercsomagot az arra
rászorulóknak. A ballagó diákokat szép öltönnyel és egyéb
ruhaadománnyal tudtuk segíteni. 2 gyereknek tudtuk
kifizetni az iskolai kirándulást. 6 család kapott 1-1 rekesz
almát. Sajnos nem tudunk mindenkinek adni, mert anyagi
lehetőségeink végesek. Sokszor ezért vissza is halljuk a
bírálatokat, de igyekszünk, hogy mindenki sorra kerüljön.
Mindig a legnagyobb jóakarattal osztjuk el az
adományokat, megfontolva minden lehetőséget. Sajnos azt
is tudjuk, hogy ez nagyon hálátlan feladat, mert aki nem
kapott, az felteszi a kérdést, hogy ő miért nem? Az ok az,
hogy több a rászoruló, mint az adomány.
Nagyon szívesen elfogadunk bárminemű segítséget, ezzel
is bővíthetnénk az adományozottak körét.
Lassan kiöregszünk mi is, ezért nagy szeretettel várunk
fiatal munkaerőket, akik szívesen segítenék rászoruló
embertársaikat.
Most
még
át
tudnánk
adni
tapasztalatainkat, amihez hit, szeretet és kitartás szükséges,
és persze olyan családi háttér, ami ehhez a
szeretetszolgálathoz elképzelhetetlen. Nem utolsó sorban
kitartás, mert ezt a munkát csak úgy lehet végezni, ha el
tudjuk viselni a kritikát, a kudarcot, és mindig azt szem
előtt tartva, hogy jobb adni, mint kapni, és hogy jót tenni
jó! Hittel, Alázattal, Szeretettel.

Kedves Anyukák gondolkoztam mit írhatnék nektek,
ezzel a pár sorral kívánok nektek sok türelmet, örömet,
bölcsességet!
Kovács Amália
Védőnő
Rallyfotósok kis falunkból
Nem szeretném bemutatkozással kezdeni ezt a kis cikket,
hiszen mindenki ismer.
Viszont azt kevesen tudják rólam, hogy a rally világában
a legfiatalabb fotósnak számítok.
Édesapám és nagybátyám sportbíró már évek óta, minden
versenyen ill. Forma 1-es futamon ott vannak, úgyhogy
akarva-akaratlanul belecsöppentem az autózás világába.
A fotózás iránti szenvedélyemet anyukám testvérétől
Hanzlik Lászlótól (aki nekem csak „bátyus”) sajátítottam
el. Ő többször fotózik és videózik versenyeken, sőt
külföldi versenyeken is. Remélem hamarosan én is
eljutok a határon túlra is.

Muszela Imréné
Karitász csop.vez.
Kedves Epöli Lakosok!

Nagyon jó volt látni és visszanézni a futamok után az
elkapott jó pillanatokat, esetleges bukásokat, borulásokat.
Gondoltam ez nekem sem lehet nehéz feladat.
Belevágtam és úgy érzem sikerült!
Bátyus sokat gyakorolt velem, megmutatta hogyan kell
beállítanom a gépemet, hogyan kell retusálnom a
képeket, ha szükséges.
Kemény „munka”, figyelem és türelem kell hozzá.
Saját médiás kártyám van már, a rallysok ismernek és
kérik a fotóikat.
Olyan jó látni, hogy a képeken ez szerepel: „ Rozbora
Bence sportphoto”.
Azt hiszem, már nem tudom abbahagyni ezt a hobbit,
úgyhogy Kincsesbánya vigyázz, mert jövök…….

A Hírmondó előző számában arról tájékoztattam Önöket,
hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál törvényi
változás következtében szervezeti átalakulás történt. Ezzel
együtt személyi változások is történtek, így én kerültem
Epölre és Bajnára családsegítőként.
A márciusi számban bemutatkoztam, azonban az élet úgy
hozta, hogy most elköszönök Önöktől. A szolgáltatás
zökkenőmentes lesz, hisz már munkába állt az új
családsegítő, Borka-Szalai Réka. Június utolsó hetében
együtt dolgozunk, átadom a folyamatban levő ügyeket,
meglátogatjuk a gondozott családokat. Az ügyfélfogadási
idő nem változik, továbbra is hétfőn 9-12 óráig,
csütörtökön pedig 9-15 óráig várja a segítségre szorulókat
a polgármesteri hivatal tanácstermében.

„RALLY, MINDEN AMI BENZINGŐZ…”

Megértésüket remélve búcsúzom:

Rozbora Bence
RALLYFOTÓS

Nagy Erzsébet
családgondozó
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villanyt, üríti a postaládát (polgárőr), azt a látszatot keltve,
hogy a lakás nem lakatlan. Az újságok, levelek esetében
kérheti a postán tartást is
Sokan döntenek úgy, hogy a nyári időszakban elutaznak Elutazás előtt az ajtót, ablakokat gondosan zárja be
valahova pihenni néhány napra, 1-2 hétre. Ez esetben Ne tartson otthonában nagyobb összegű készpénzt
kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsainkat:
Tanácsok időseknek
Indulás előtt
Lakást, kaput akkor is tartsa zárva, ha otthon tartózkodik!
Mielőtt útra kelnek, napokkal korábban ellenőrizzék a Kulcsot csak megbízható ismerősnek, szomszédnak adjon!
járművek (gépkocsi, motorkerékpár, kerékpár) műszaki Idegent soha ne engedjen be a házba, ha egyedül
állapotát, hogy szükség esetén még legyen időnk tartózkodik otthon!
szervizre.
Ne higgyen a nyereményekkel kecsetető személyek
Közvetlenül az indulás előtt tisztítsák meg a lámpákat, a ajánlatainak!
szélvédőket, a külső és belső tükröket.
Házalóktól, alkalmi árusoktól SOHA ne vásároljon!
Tankolják tele az üzemanyagtartályt. Töltsék fel a
telefonjaikat (vigyenek magukkal autós telefontöltőt).
Vigyázat, unoka trükk!
A Dorogi Rendőrkapitányság és az Epöl Községi
Polgárőr Egyesület tanácsai a nyári időszakra

„ Az unokája bajban van, pénzre van szüksége!”
Mit tehetünk:
Ha ismeretlen ilyen módszerrel próbálkozik, azonnal
jelezzék a 112 hívószámon.
Vegyék fel a kapcsolatot unokájukkal, hozzátartozóikkal,
tisztázzák van-e valamilyen probléma, és jelezzék, hogy
ilyen hívást kaptak!
A hozzátartozók figyeljenek az idősekre, tartsanak
rendszeres kapcsolatot, hívják fel a figyelmet, hogy idegent
ne engedjenek be a lakásba, ne adjanak át pénzt, értéket, és
gond esetén hívják fel a hozzátartozókat, kérjenek
segítséget…

Úttervezés
Hosszabb útra indulás előtt tervezzék meg, melyik
útvonalon fognak menni.
Használják a magyar rendőrség Google Play-ről
androidos okostelefonokra is letölthető Rutin rendszer
alkalmazását. Sok más mellett figyelmeztető jelzést ad,
mikor a közelünkben közlekedési baleset történt.
Amikor külföldre utaznak, tájékozódjanak, kell-e
várakozásra számítaniuk a tervezett határátkelőnél.
Lehetőleg még indulás előtt vegyék meg a szükséges
autópálya-matricákat.
Külföldi út előtt érdemes kiegészítő balesetbiztosítást
kötni.
Veszélyes helyzetek
Nyári időszakban fokozottan számítsanak a gyalogosok,
biciklisek, motorosok, kiránduló csoportok, táborozó
gyermekek közlekedésére a fő és mellék útvonalakon
egyaránt.
A nyári szünet beköszöntével a gyermekek
felszabadultabban viselkednek, és a nap bármely órájában
(reggeltől-estig) számítani lehet felbukkanásukra az úttest
környezetében, különböző közlekedési formákban
(gyalogosan- futkározva, kerékpározva, rollerezve, stb.)
Vízparton, strandon kiemelten figyeljenek a
gyermekekre, előzzük mega vízbefulladást!
VIGYÁZZUNK RÁJUK!
Elutazáskor
Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt, a
közösségi oldalakon ne tegye közhírré
Pótkulcsot ne tartson elrejtve a bejárati ajtó közelében
Szereltessen fel korszerű, több ponton záródó ajtót
Kérjen meg valakit (rokon, szomszéd), aki a távolléte
alatt elmegy a lakásukra, körülnéz, felkapcsolja a
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ!
HELYE: Tájház,
Epöl, Kossuth L. u. 9.
IDEJE: 2016. július 05. (kedd)
14:00
Böszörményi Gyula magyar író, újságíró. Ifjúsági,
sci-fi és fantasy regényeket, novellákat ír, amelyekben
különleges mitológiai, népmesei elemeket használ fel.
A Gergő és az álomfogók című meseregényével lett országosan ismert
2002-ben.
2007-ben József Attila díjjal és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
Elnökének különdíjával tüntették ki.
Tizenévesen kezdett el írni.
1986-ban megalapította a Mozgássérült Eszperantisták Levelező
Körét, és két éven át vezette.
Müller Péter Sziámi ösztönzésére kezdett el gyerekeknek írni.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN GYERMEKET ÉS ÉRDEKLŐDŐ
FELNŐTTET!

A rendezvény támogatója a József Attila Megyei És
Városi Könyvtár!
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GYERMEKOLDAL
Andók Veronika: Vakáció
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!
Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.
Egy érdekes teszt:
Amire szükséged lesz:
egy toll vagy ceruza, egy papír, amelyre
válaszaidat írod fel és a józan, paraszti
eszed.
A teszt 11 kérdésből áll. Minden kérdésre csak egy helyes válasz adható. A teszt végén tudod megtekinteni a
megoldásokat, de előtte töltsd ki a tesztet, úgy sokkal poénosabb! Valamint nem illik semmilyen keresőt és
segédeszközt használni, mert ez csak tovább növeli a viccességi-faktort.  Jó szórakozást mindenkinek!
(1) Van Július 4-e Angliában?
A) Igen B) Nem C) Nem tudom
(2) Hány születésnapja van egy átlagos
férfinak?
A) 0 B) 1 C) 4 D) 8
(3) Néhány hónap 31 napból áll, mennyinek
van 28 napja?
A) 0 B) 1 C) 6 D) 12
(4) Hány kiállítás lehet a baseball-ban ?
A) 0 B) 1 C) 3 D) 6
(5) Van-e lehetősége Magyarországon egy
férfinak feleségül venni az özvegyének a
testvérét?
A) Igen B) Nem C) Nem tudom
(6) Ha 30-at elosztod 1/2-el, és hozzáadsz
10-et mennyit kapsz ?
A) 10 B) 25 C) 30 D) 60 E) 70
Értékelés:
0-4: A sportban biztos jobb vagy...
5-7: Ez normál intelligencia
8-10: Kiváló intelligencia szint
11: Eddig csak három embernek sikerült
maximálisan. Akkor most már te vagy a
negyedik 

(7) Ha van 3 alma, és elveszel kettőt, mennyi van neked?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
(8) Az orvos ad 3 tablettát, hogy félóránként vegyél be 1-et.
Hány percig tartanak a tabletták?
A) 30 B) 60 C) 90
(9) Egy farmernak 17 bikája van, és elpusztul 9 kivételével
mind. Hány bika marad?
A) 0 B) 6 C) 9 D) 17
(10) Hány kétnemű állatot vitt Mózes a bárkájára ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
(11) Hány 30 Ft-os bélyeg van 1 tucatban ?
A) 0 B) 3 C) 6 D) 12 E) 30
Megoldások: 1A, 2B, 3D, 4D, 5B, 6E, 7C, 8B, 9C, 10A, 11D

Kőkedvencek:
hozzávalók: kavicsok, akrilfesték, ecset,
különböző kiegészítők(pompon, szemek,
gombok…) ragasztó
elkészítés:
Mosd meg a köveket, majd szárítsd meg!
Fesd le a legmegfelelőbb színre, ami
legjobban illik a leendő figurához!
Ha úgy érzed hiányzik még róla valami,
üljetek le anyával, mamával és nézzétek
meg a varrósdobozát! 

