Epöli
Hírmondó

XIX. évfolyam
2. szám
2017. június 22.
e-mail: onkormanyzat@epol.hu
honlap: www.epol.hu

Kedves Olvasó!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Epöli
Hírmondó olvasóit. A gyermekek számára elérkezett a
vakáció, a gondtalan, önfeledt szórakozás ideje.
Húsvéti számunk óta két hónap telt el. Rövid időnek tűnik,
de mégis eseménydús időszakon vagyunk túl.
Számtalan rendezvényen vagyunk túl, melyeket többkevesebb érdeklődés mellett sikerült megtartanunk.
Idén korán jött a zivatarszezon, két esetben is károkat
okozott a hirtelen rövid idő alatt lehullott nagy mennyiségű
csapadék. Ezúton is felhívom a lakosság figyelmét, hogy az
ingatlanok előtti vízelvezető árkok és átereszek
karbantartásáról gondoskodni szíveskedjenek!
Helyi vállalkozó segítségével megerősítésre került a
Cselény alatti vízelvezető árok egy jelentős szakasza.
Továbbá a Csokonai és Móricz Zs. utcában a már említett
felhőszakadások okozta feliszapolódások megszűntetésében
is az önkormányzat segítségére volt.
A 2016. évben elnyert vis maior pályázatok kivitelezési
munkái is lassan befejezésre kerülnek. Ezen pályázatok
segítségével kiárkolásra került a Petőfi téren húzódó árok a
Bajna – Epöli vízfolyástól a Csokonai utcáig, elkészült a
szőlőhegyre vezető földes út kövezése. Valamint a Kossuth
L. u. 40. szám alatt található önkormányzati szükséglakás
mögötti támfal is megújul. A helyreállításukra azért volt
szükség, mert egy esetlegesen bekövetkező felhőszakadás
esetén lezúduló víz lakóingatlanokat veszélyeztetett.
Bizonyára sokan észlelték már, hogy a Tájház bejáratára
kapu került. Az Értéktár Bizottság tagjai egy régi
fényképfelvétel alapján Bíró László és munkatársai
segítségével modern anyagokból elkészítették és
felszerelték azt. Az önkormányzat a kapu szinte
anyagköltségi bekerülési árát Molnár Viktor alpolgármester
úr fel nem vett tiszteletdíjának egy részéből finanszírozta.
Köszönet érte.
Idén is sor került közterületeink és közintézményeink
virágosítására. A kiültetésre került növényanyag
beszerzését a Falufejlesztési Közalapítvány támogatta, a
virágok kiültetésében lelkes önkéntesek segítettek. Hálásan
köszönöm munkájukat.
2017. május 27-én Bajnán a Sándor-Metternich Kastély
kertjében került megrendezésre az ÉRTÉK AZ
ÉRTÉKBEN című Megyei Értéktár Nap. Az Epöl Községi
Értéktár Bizottság részt vett a rendezvényen és képviselte
településünket. A délutáni programon fellépett piciny
falunk büszkesége, a Búzavirág Népdalkör.
Idén immár harmadik alkalommal került megrendezésre az
Epöli Borút a szőlőhegyen. Több mint 80 lelkes borkedvelő
akasztotta nyakába a poharat és járta végig a pincéket. A
kedvezőtlen időjárásra való tekintettel ez nem kevés

résztvevő. Köszönettel tartozom a kilenc pincenyitogató
boros gazdának és a szervezőknek, hogy az idei rendezvényt is
színvonalasan lebonyolíthattuk.
A rendezvény előzményeként megalakult az Epöli Kert és
Borbarátok Egyesülete közel 20 fős taglétszámmal. Az
egyesület célul tűzte ki a közigazgatási területén folyó kiskerti
növény és gyümölcstermesztés, valamint szőlő és bortermelés
fenntartását, továbbfejlesztését, szakmai továbbképzések
tartását, valamint hagyományőrzés népszerűsítését.
A borút rendezvény részvételi díjból befolyt összeggel az
egyesület célkitűzéseinek megvalósítása kerül támogatásra.
Egy újabb nyertes pályázatról szeretném tájékoztatni a kedves
hírmondó olvasót:
2016-ban önkormányzatunk a Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft-vel karöltve pályázatot nyújtott be a
„TOP-3.2.1-15
Önkormányzati
épületek
energetikai
korszerűsítése” kódszámú pályázati felhívásra, a régi orvosi
rendelő felújítására.
Pályázatunk sikeresnek bizonyult és közel 23 millió forint
támogatást nyert önkormányzatunk.
A felújított épületben kap majd helyet a térségi családsegítő
szolgálat, a járási hivatal ügysegédje, továbbá itt tarthatják
összejöveteleiket a civil szervezeteink.
Friss hírként tudok beszámolni róla, hogy a kommunális
hulladékgyűjtést végző cég és az NHKV (Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.)
között létrejött megállapodásnak köszönhetően lehetőség
nyílik 1 db üveg hulladék gyűjtő edényzet elhelyezésére
településünkön. Ezzel megoldódik az Epölön keletkező
valamennyi hulladék szelektív gyűjtésének lehetősége.
Az elkövetkező események között szeretném kiemelni a
következőket:
Az ünnepi hétvége előestéjén immár harmadik alkalommal
kerül megrendezésre a Szentjánosbogár éjszakai túra.
Július elejétől újra lesz nyári napközis tábor a gyermekeknek.
Edina változatos programokkal készül a gyermekek
foglalkoztatására.
A hétvégén templomunk védőszentjének Keresztelő Szent
Jánosnak ünnepét tartja egyházközségünk. Az ünnep kiemelt,
hiszen lelkészségünk ez évben ünnepli fennállásának 70.
évfordulóját.
Újságunk mellékleteként fogadják sok szeretettel az Epöli
Keresztelő Szent János Lelkészség kiadványát, melyben
megemlékezik fennállásának nevezetesebb eseményeiről és az
itt szolgálatot teljesítő plébános atyákról.
A nyár elkövetkezendő részére kívánom a családoknak, hogy
jusson idő sok pihenésre és élményekben gazdag időtöltésre.
Tácsik Attila
polgármester

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET HÍREI
Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a
Hírmondó utolsó, áprilisi megjelenése óta, két ülést tartott,
április 24-én és május 29-én.
Az április 24-i képviselő- testületi ülésen 3 képviselő vett
részt, 1 fő hiányzott.
Tácsik Attila polgármester tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt
ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, majd a képviselők
hirdetményt tettek közzé óvodai beiratkozásról.
A következő napirend keretében Tácsik Attila polgármester
ismertette a folyamatban lévő pályázatokat és beruházásokat.
A továbbiakban, Farkasné Jancsek Mónika adóügyi főelőadó
tájékoztatóját Epöl Község adóbevételeiről és kintlévőségeiről,
amelyet el is fogadtak, majd a képviselők megismerték a
polgármester falubejárás során szerzett tapasztalatait.
Május 29.
A májusi ülésről 2 képviselő hiányzott.
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 családés gyermekvédelmi munkáról.
Örömmel fogadtuk új családgondozónkat, Balogh-Schmidt
Zsuzsannát, aki jelentős szakmai gyakorlattal került Bajna és
Epöl Községekbe, mint a szolgálat képviselője. Jó munkát
kívánunk neki.
Minden évben fontos napirendi pontként tárgyalja a képviselőtestület a rendőrségi beszámolót, amelyre az idén is sor került.
Meghívásunkat elfogadta, Mielec Péter rendőr őrnagy.
A beszámoló ismertetése után meghívott vendégünk elmondta,
hogy legfontosabb kiemelt feladatuk, a baleset megelőzés.
Nehezíti a feladatok végrehajtását, hogy a határellenőrzési
munkák sok időt és energiát vesznek el.
Mielec Péter megköszönte a helyi polgárőrség munkáját.
A rendőrség után a Polgárőrség beszámolója következett,
melynek keretében Bokros Gábor Elnök ismertette az Epöl
Polgárőr Egyesület elmúlt évi tevékenységét.
Tácsik Attila polgármester megköszönte az Egyesület
munkáját és tájékoztatta az Elnököt, hogy a jövőben is számít
rájuk a település.
A következő napirendi pont keretében a településünkön
közszolgáltatást végző cégek, így az EON és az ÉDV Zrt.
tájékoztatta a képviselőket a településen végzett
tevékenységükről.
Az EON-t képviselő Dani- Kéri Katalin, Tácsik Attila
polgármester kérdésére válaszolva, hamarosan kivitelezési
ajánlattal keresi meg Epölt, melyben a sportpályával szemben
elhelyezkedő községi ingatlanon, 3 autóbusz számára
kialakítandó telep megvilágításához ad irányszámokat.
Az ÉDV Zrt. üzemvezetője, Botos Tamás úr ismertette az Epöl
Községre vonatkozó paramétereket, a vízellátási problémákat,
külön kiemelve a rengeteg csőtörés okát, melyet a rendszer
elöregedésében lát az új szolgáltató.
Külön tájékoztatta a képviselőket a szennyvíztisztító telep
működéséről és az előforduló hibák okairól.

Molnár Viktor alpolgármester kérdésére válaszolva, elmondta,
hogy a következő, legsürgősebb feladat az ún. légbefúvó, és az
ezt tápláló légvezeték cserélése, mivel a baktériumok
számának növeléséhez- melyek a szennyvíz tisztítását végzikminél több levegőre van szükség.
Végül a képviselők mindkét szolgáltató beszámolóját
elfogadták.
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.
A 6.) Napirendi pont keretében Tácsik Attila polgármester
előterjesztette a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi
költségvetésének teljesítéséről szóló előterjesztést és határozati
javaslatot, melyet a képviselők egyhangúlag, 39.834.057.-Ft
bevételi és 39.348.648.-Ft.kiadási oldallal, egyhangúlag,
elfogadtak.
A napirend további részében, Tácsik Attila polgármester
előterjesztette az Epöli Önkormányzat 2016.évi költségvetése
teljesítéséről szóló rendelet tervezetet, amelyet a képviselőtestület egyhangúlag megalkotott, 105.800.639.-Ft bevételi és
93.907.859.-Ft kiadási főösszeggel , 11.892.780-Ft. módosított
pénzmaradvánnyal.
Ugyanezen napirendi pont keretében a polgármester és a
jegyző tájékoztatást adott a Magyar Államkincstár által
végzett, 2016.évet érintő, szabályszerűségi, pénzügyi
ellenőrzés megállapításairól, valamint a belső ellenőrzés
tapasztalatairól.
Az Egyebek 7.) napirendi pontban a polgármester ismertette
Murczin Kálmán, Máriahalom polgármesterének javaslatát, aki
a kistelepülések összefogását kezdeményezte. A képviselők
egyhangú szavazással támogatták a javaslatot.
Az egyebek további részében a képviselők egyhangú
szavazással pályáztak a zártkerti ingatlanok revitalizációja
pályázaton való indulásra, majd értékesítettek egy zártkerti
ingatlant.
A képviselő- testület közvetkező ülését június 26-án tartja.
Elődné Lukács Erzsébet
jegyző
Figyelem! Támad a parlagfű!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az
ingatlantulajdonosok és földhasználók kötelessége a
parlagfű elleni védekezés.
A parlagfű virágbimbójának 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
belterületen
lévő
ingatlanokat
folyamatosan
ellenőrizzük, s a parlagfűvel fertőzött területek
tulajdonosai, illetve használói ellen fellépünk.
Segítő együttműködésüket köszönjük!
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A BÚZAVIRÁG Népdalkör munkájáról…

ÉDV Zrt Tájékoztatója

A mozgalmas, szép élményekkel teli 2016-os év után a dalkör
tagjai kipihenve láttak hozzá a 2017-es év új feladataihoz.
Több szereplés, fellépés, és új dalok tanulása is vár ránk. A
felkészüléseket már januárban megkezdtük.

Mit engedhetünk be a csatornarendszerbe?

-

Január 13.: A Don- kanyarban elesett áldozatokra
emlékező műsoron egy aktuális, szép dalt énekeltünk.

-

Február 24.: Egy vidám, jó hangulatban telő farsangi
összejövetelt tartottunk.

-

Március 14.: Az óvodával és az iskolával közösen
ünnepeltük az 1848- 49-es szabadságharc eseményeit
idéző történéseket. Négy dalt- az alkalomhoz illőténekeltünk.

-

Március 21.: Egy szomorú eseményen vettünk részt,
Paxián Bözsi néni temetésén. Alapító tagja volt a
dalkörnek két lányával együtt. Egy- egy szál fehér
rózsával és 2 énekkel búcsúztunk tőle.

-

Május 27.: Részt vettünk Bajnán a Megyei Értéktár
Napon. Kodály Zoltán gyűjtéséből énekeltünk egy
dalcsokrot. Ezzel is tisztelegtünk halálának 50.
évfordulóján.

-

Június 2.: A Nemzeti Összetartozás Napja. Trianoni
emlékműsor. Két szép, aktuális dalt énekeltünk. Az
énekkar készült erre az eseményre. Igazán sajnálatos,
és szomorú, hogy mindössze 14- en tisztelték meg ezt
a megemlékezést. / A szereplőkön kívül./

-

Június 3.: Részesei voltunk Zsámbékon a IX.
népdalos, néptáncos találkozójának. A zsámbéki
Keszkenő Népdalkör hívott meg bennünket erre az
eseményre. Örömmel tettünk eleget a kedves
meghívásnak, hiszen ezen a környéken még nem
énekeltünk, nem ismernek bennünket. Az utazásunkat
is biztosították. A műsor nagyszerű „profi” volt! Mi 2
blokkban énekeltünk, óriási sikerrel. Mind a kétszer
„vastapsot” kaptunk. A találkozó végén nem győztük
fogadni a gratulációkat. Nagy élmény volt ez nekünk!
Az ott résztvevők bizonyára nem felejtik el Epöl nevét.
Így a kis falut is tudtuk népszerűsíteni énekünkkel.
Boldogan, feltöltődve jöttünk haza.

A zsámbéki szereplésünk, sikerünk bizonyíték arra, hogy jó az,
amit csinálunk; értéket teremtünk; hogy érdemes próbákra
járni; szövegeket tanulni; népviseleti ruhákat gondozni; a
szabadidejéből mindenkinek erre áldozni.
Sok- sok köszönet érte!
Még a búcsúi egyházi ünnepen énekelni fogunk, majd utána
nyári szünetet tartunk.
Tájékoztatóm végén minden olvasónak szép nyarat, jó erőt,
egészséget, a búcsúra örömteli készülődést, baráti, rokoni
együttlétet kívánok.
Szatai Gyuláné
dalkörvezető

A közcsatornákba csak a WC használat, mosás, mosogatás,
tisztálkodás, takarítás során keletkező szennyvizet engedhetjük
be.
A bevezetett szennyvíz nem tartalmazhat: jelentős mennyiségű
olajat, zsírt, oldó-és tisztítószereket, mérgező anyagokat (pl.),
állati eredetű hígtrágyát, a még működő vagy felhagyott
emésztők tartalmát.
Sok vegyszer van, amely a csatornába kerülve veszélyezteti a
vizeket! Az olyan anyagokat, mint a körömlakklemosó, a
benzin, a motorolaj, a hígító vagy a rovarirtó szerek,
magmaradt permetező és növényvédő szerek nem kerülhetnek
a lefolyóba. A szennyvíztisztítók nem azért vannak, hogy
ezeket kiszűrjék. Az esővízzel így is sok olyan vegyi anyag
kerül az utcáról, a kertekből és a mezőről a folyókba és
tavakba, melyek szennyezik a vizet.
A darabos tárgyaktól eldugulhat a szennyvízcsatorna. Ahol
szennyvízátemelők működnek, ott a szilárd anyagoktól
elromolhatnak a szennyvízszivattyúk. A vegyi anyagok
károsítják a csatornákat és zavart okoznak a tisztítási
technológiában.
Tilos a csatornába önteni, dobni:
o
benzint vagy más veszélyes robbanóanyagokat
o
darabos tárgyakat (rongyot, gyógyszert, kavicsot,
csontot, üveg és műanyag palackot)
o
építési törmeléket (homokot, cementet, gipszet, beton
darabokat)
o
konyhai maradékot, zsírt, olajat, állati tetemet, húst,
belsőséget, szőrt
o
papírtörülközőt, pelenkát, vattát, tampont
o
káros vegyi anyagokat
ÉDV Zrt.

Tisztelt Ügyfelek!
A nyár folyamán az eddigiekhez hasonlóan keddenként
13-16 óráig várom Önöket ügyfélfogadáson a
Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Szabadság
esetén előre tájékoztatom Önöket a hivatal ajtajára
kitéve.
A nyár folyamán Kovács Edinához betársulva
szabadidős programokat szervezünk a településen élő
gyermekek számára, melyekre sok szeretettel várjuk
az érdeklődő gyermekeket.
Üdvözlettel:
Balogh-Schmidt Zsuzsanna családsegítő
szolgálati mobil telefonszámom: 06/30 369-8541
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Iskolai hírek
A tanév végén minden tanulónknak és szüleiknek, pedagógus
kollégáimnak kívánok napsütésben gazdag és gondtalan
nyarat. Igazán mindnyájunkra ráfér a nyári pihenés,
kikapcsolódás és regenerálódás. Mozgalmas tanév áll
mögöttünk, melynek minden hónapja dolgos munkával és
eseménnyel telt el. Nézzük az utolsó két hónap eseményeit:
A tavaszi szünet kis felüdülése után egy budapesti kirándulásra
indultunk, mely gazdag programot ígért. Először az
Országházat csodálhattuk meg egy parlamenti séta keretében.
A nap végét a Minipoliszban egy felszabadult játékkal zártuk.
Bár az időjárás aznap nem volt kegyes hozzánk, mégis
kellemes élményekkel érkeztünk haza.
Április 20-21-én a leendő elsősök beiratkozása is megtörtént.
A szeptemberi tanévkezdésre 3 első osztályos gyermek érkezik
az óvodából.
Április 26-án
fogadóórán beszéltük meg az érdeklődő
szülőkkel gyermekeik tanulmányi előmenetelét.
Május 9-én az ÁNTSZ szakembere tartott előadást a
tisztálkodásról és higiéniáról.
Május 10-én egy kedves és megható műsorral köszöntöttük az
édesanyákat és a nagymamákat Muszela Szabolcs tanár úr
rendezésében.
Május 19-én a visegrádi Kispalotajátékok programjain vettünk
részt, majd a nap végét a Történelmi meseparkban fejeztük be.
Az idő csodálatos volt, a kirándulásra 8 szülő is elkísérte a
csoportot. A Karitász csoport vezetőjét is meghívtuk, hiszen
egész évben figyelnek ránk, ahol tudnak, kedveskednek
diákjainknak. Támogatásuknak köszönhetően egy finom
kézműves fagylalt elfogyasztásával koronáztuk meg a napot.
Mindannyian felejthetetlen élményekkel tértünk haza.
Április 20-án kiderült, hogy az "Aprótalpúak Európában",
minden tanulónkat megmozgató csapatversenyen, melyet
Legényné Balog Ramóna tanárnő és Muszela Szabolcs
tanár úr koordinált, az első 10 csapat vehet részt egy értékes
kiránduláson és ebből 3 csapat az epöli kis iskola csapata. Így
május 20-án kora reggel újra útnak indult iskolánk 10 tanulója,
hogy részt vegyen egy eseménydús kiránduláson. A nap első
felében az ausztriai Kittsee-i csokigyárban tettek látogatást,
ahol kedvükre kóstolgathatták a finomabbnál finomabb
csokikat, majd a nap második felét a Pozsonyi Állatkertben és
Dínóparkban tölthették.
Az elmúlt negyedévben kétszer vettünk részt a tatabányai
Jászai Mari Színház előadásain: április 11-én a Pinokkiót,
június 6-án pedig a "A kisfiú meg az oroszlánok" című
színdarabot tekinthettük meg.
Június 14-én, negyedikeseink meghívására egy játékos, táncos
délutánt töltöttünk együtt. Egy afféle kis búcsú "bankett"
keretében jól szórakoztunk, miközben az elmúlt évek
csínytevéseit is felelevenítettük.
Elválnak útjaink, szeptembertől ők öten, már másik iskolában
folytatják felsős tanulmányaikat. Reméljük, megállják
helyüket, hiszen jó alapokat kaptak, és a továbbiakban róluk is
csupa szépet és jót hallunk, mint a tavalyi felsősökről.
Kedves Negyedikesek! Életetek további szakaszában
kívánjuk, hogy álmaitok beteljesüljenek, céljaitokat
elérjétek, és kiegyensúlyozott, boldog felnőttekké váljatok!
Június 15-én a Gyermeknap jegyében újra felkerekedtünk.
Tanulóinkat a budaörsi LEGO-kocka kiállításra, majd a Kids
Fusion élményparkba vittük. A kirándulás minden tanulónak
ingyenes volt, köszönhetően a papír- és elektronikai
hulladékgyűjtésből származó bevételnek. Azt hiszem ez a nap

méltó zárása volt a tanévnek.
Június 16-án a 16 órakor kezdődő Évzáró ünnepély pedig
hivatalosan is lezárja a 2016/2017-es tanévünket. Minden
kollégámnak, aki eme rendezvényekben bővelkedő,
pedagógiailag tartalmas tanév munkáiban részt vett,
köszönöm aktív közreműködését!
Tiboriné Kardos Éva
intézményvezető-helyettes
Búcsú Kolléganőnktől!
Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy Epöl Község
Önkormányzatánál eltöltött 28 év munkaviszonyod után
megköszönjem Neked azt a rengeteg munkát, amit Epölért, a
lakosokért, az önkormányzatért tettél.
Kedves Györgyi! Te vagy az epöli polgármesteri hivatal első
dolgozója, aki nyugdíjba megy. Kívánok neked hosszú,
boldog, szeretteid körében egészségben eltöltött nyugdíjas
éveket.
Tácsik Attila
polgármester

FIGYELEM, A NYÁRI HÓNAPOKBAN TILOS A
ZÖLD HULLADÉK ÉGETÉSE.
Kérjük éljenek a lehetőséggel, a zöld hulladékot a
szolgáltató által biztosított zöld feliratos zsákban
helyezzék ki ( egy ingatlan maximum 8 db-ot tehet
ki), illetve komposztáljanak.
Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

KÉZMŰVES NYÁR

2017. július 3-án, hétfőn indul a kézműves nyár, és
egészen augusztus 11-ig tart.
Sok szeretetettel várok minden gyermeket!
ÉTELT- ITAL MINDENKI HOZZON MAGÁVAL!
Helye: Epöl, Közösségi Ház
Ideje: hétfő- péntek: 0800- 1500
Kezdés: 2017. július 3. /hétfő/
Július 6-án (csütörtökön) nem lesz foglalkozás!!!
Kovács Edina
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Szeretettel köszöntöm Epöl község lakóit!
Végre megérkezett az igazi nyár, s bár a 2016/2017. nevelési
év intézményünkben augusztus 31.-én zárul, bizony mind
kevesebb és kevesebb gyermek látogatja óvodánkat, sokuk már
a
nyári
szünetet,
jól
megérdemelt
pihenésüket,
„szabadságukat” töltik családtagjaik körében odahaza.
Visszatekintve
az
elmúlt
esztendőre,
ismételten
megállapíthatjuk, hogy igen eseménydús hónapok állnak
mögöttünk. A nevelési év végéhez közeledve számot vetettünk
nevelőmunkánk eredményeivel, felmértük és összegeztük az
elért eredményeket, erősségeinket és fejlesztendő területeinket.
A 2016/2017. nevelési év kiemelt nevelési feladata az volt,
hogy Pedagógiai Programunk tevékenységformáit teljes
egészében adaptáljuk, s ezek feltételrendszereit megteremtsük,
illetve kialakítsuk óvodaképünket és megreformáljuk óvodai
ünnepeinket. Június hónapban elvégezve ellenőrzési és
értékelési feladatainkat, átfogó képet kaptunk mindezen
feladatok megvalósulásáról, illetve további fejlesztési célok
érdekében intézkedési terveket készítettünk egyes feladatok
megreformálására.
Az elmúlt esztendőben nagy hangsúlyt fektettünk továbbra is
hagyományaink őrzésére, népszokásaink ápolására. Ősszel
szüreteltünk, télen Advent időszakában nagy izgalommal
vártuk a Mikulást, készülődtünk a Karácsonyi ünnepségre.
Néhány hét elteltével már farsangi mulatságot szerveztünk,
majd a tavasz beköszöntével március 15.-én megemlékeztünk
Nemzeti Ünnepünkről, Húsvétkor nyuszit kerestünk, tojást
festettünk, Anyák napja alkalmából köszöntöttük az
Édesanyákat, Nagymamákat, nevelési évünket pedig az Évzáró
Ünnepséggel zárjuk. Ezen hagyományokat a jövőben is
megőrizzük, Pedagógiai Programunk értelmében átgondoljuk,
megreformáljuk, illetve újabb ünnepekkel egészítjük ki nevelő
munkánkat (pl. Mihály napi vásár).
A játékra, játékba integrált tanulásra továbbra is nagy
hangsúlyt fektetünk, hiszen ez a tevékenység az, amely
alapvető szükséglete a 3-6-7 éves korú gyermeknek. Célunk,
hogy e tevékenységek során a gyermekek intellektuális,
mozgásos, szociális tapasztalatokhoz jussanak. Az elmúlt évek
tudatos tervezésének köszönhetően óvodánkban mára már
minden játéktevékenységhez (gyakorló-, konstrukciós-, szerep, szabályjáték) gazdag eszköztárral rendelkezünk. A következő
esztendőben a dramatikus játéktevékenységek eszközeinek
bővítésére, beszerzésére fektetünk nagyobb hangsúlyt.
A program bevezetésekor elsőként a vers, mese, dramatikus
játék tevékenység teljes körű kiépítésére fektettünk nagy
hangsúlyt. Az elmúlt négy esztendőben ezt a területet teljes
mértékben adaptáltuk óvodánkban. Gyermekeink kéthetes
mesefeldolgozás keretében ismerkednek meg a szépirodalmi
művekkel, repertoárunkat elsősorban a magyar népmesék és
mondókák világából merítjük. A mesefeldolgozás első hetében
az óvodapedagógusok adják elő a gyermekek számára a
meséket, különböző dramatikus játékkal megfűszerezve, majd
a második héten az óvodások saját maguk személyesítik meg a
szereplőket és játsszák el az adott történetet. A jövőben egy
egységes Mesetár megszerkesztésére, illetve saját készítésű
bábok megalkotására helyezünk nagy hangsúlyt ezen a
területen.
Az ének, énekes játékok, zenehallgatás területen a
fejlesztéseket egyéni képességfejlesztés és frontális formában

valósítjuk meg. A gyermekek zenei képességeit 5-6 fős
csoportokban fejlesztjük az egyéni képességeknek és
szükségleteknek megfelelően, az énekes játékokat pedig
kötelező formában, az egész csoporttal együttjátszva ismerjük
meg és sajátítjuk el. Kodály Zoltán és Forrai Katalin örökségét
ápolva, zenei repertoárunkat a magyar népdalok és mondókák
világából merítjük, elsősorban az ünnepköröknek megfelelően.
Jövőbeni tervünk, hogy komolyzenei hanganyag tárunkat
bővítsük, illetve dalaink, mondókáink szimbólumkártyáit
elkészítsük, kiegészítsük.
Rajz, mintázás, kézimunka területen gyermekeink egy adott
élményhez kapcsolódóan, két témát két féle technikával
dolgozhatnak fel, alkothatnak meg. Ez a tevékenység szintén
mikrocsoportban történik, az óvodapedagógus 6 gyermekkel
dolgozik együtt a kézműves asztalnál, mindeközben segíti a
gyermekeket egyéni képességeiknek és szükségleteiknek
megfelelően az alkotásban. Az elkészült műveket a
csoportszoba „Minigalériájában” helyezzük el, majd közösen
megcsodáljuk és értékeljük a műveket. A jövőben újabb
vizuális technikák (pl. nemezelés, kavicsfestés, szövés, fonás
stb.) megismerésére, illetve eszköztárunk gyarapítására
helyezünk nagy hangsúlyt.
A mozgás, mozgásos játék tevékenységterület óvodai életünk
mindennapjait átszövik, hiszen heti egy alkalommal tornanapot
tartunk csoportjainkban, illetve minden nap játékos mozgásos
tevékenységet szervezünk gyermekeink számára, lehetőleg a
szabadban, friss levegőn. Ez évtől kezdődően innovatív
tornafoglalkozások bevezetésére törekedtünk, melynek az a
lényege, hogy a mozgás keretjátékba, történetbe helyeztük,
illetve komolyzenei művekkel tettünk színesebbé egy-egy
járásgyakorlatot, vagy gimnasztikai feladatsort. A jövőben
módszertani ismereteink bővítésére, illetve mozgásos
gyakorlatok gyűjteményének megalkotására helyezünk nagy
hangsúlyt.
A környezet megszerettetése nevelési terület keretében
gyermekeinkkel közvetlen és tágabb természeti és társadalmi
környezetünk felfedezésére, megszeretésére, megismerésére
fektetünk
nagy
hangsúlyt.
Tevékenységeink
során
megismerkedünk ünnepeinkkel, hagyományainkkal, jeles
napjainkkal, mindeközben környezettudatos életmódra
neveljük gyermekeinket. Jövőbeni tervünk a projektrendszerű
oktatás bevezetése ezen a területen.
Mint láthatják, az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”
alternatív óvodapedagógiai program adaptálása szép
eredményekkel folyik óvodánkban, s a jövőben is arra
fektetünk nagy hangsúlyt, hogy a megkezdett munkát
ugyanilyen ütemben tudjuk folytatni.
Az idei nyár szintén lázas munkával telik majd
intézményünkben. Óvodánk nevelőtestülete a napokban állítja
éppen össze a 2017/2018. nevelési év munkatervét, mely
magába foglalja a jövőben kiemelt nevelési céljainkat és
feladatainkat.
 Célunk továbbra is, hogy a Pedagógiai Programot az
adaptálás ötödik, egyben befejező évében teljes
mértékben
elsajátítsuk
és
beépítsük
nevelőmunkánkba. Mindehhez tartalmi, tárgyi és
személyi feltételeinket folyamatosan bővítjük.

 Kiemelt

célunk,
hogy
óvodaképünket
továbbfejlesszük, a letisztult, harmonikus környezetet
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Szünetben szabad-e felmászni a fára,
és van-e gesztenyefa, beállni alája,
ha csak kicsit esik a langyos nyári eső,
vagy lesz mindenkinél
az udvaron esernyő?
Van-e ott kedves, ügyes dadus néni,
aki majd segít a cipőmet bekötni?
A tanító néni szeret majd engem?
Ha jól tudom a leckét,
megpuszilgat engem?
Megfogja a kezem, ha sétálni megyünk?
És az anyukám is eljöhet majd velünk?
A tanító néni az ölébe ültet?
Ha nem tudok valamit,
nagyon megbüntet?
És ott is lesz szülinap,
meg gyermeknapi móka?
Lesz-e ropi, süti, meg mindenféle torta?
Mi vár rám az iskolában,
úgy szeretném tudni,
legjobb volna mégis mindig itt maradni!

 megteremtsük
gyermekeink
számára.
Csoportszobáinkban
az
elmúlt
esztendőben
kialakítottuk a művészeti tereket (mesesarok, énekes
sarok, kézműves sarok), ezeket fejlesztjük a jövőben
mind formájában, mind eszközfeltételében.
 A 2017/2018. nevelési évben a Tündérkert Óvoda
felvállalja
az
ÓvodaIskola
átmenet
megszervezését,
lebonyolítását
célzó
programcsomag megalkotását. Célunk ezzel az,
hogy
elősegítsük
óvodás
gyermekeink
zökkenőmentes iskolába lépését, illetve figyelemmel
kísérhetjük a már iskolássá vált gyermekeink
előmenetelét.
 A 2017/2018. nevelési évben nevelőmunkánkat a
tehetséggondozás bevezetésével tesszük színesebbé.
A kisgyermekek tehetséggondozása a Köznevelési
törvény alapján kötelező feladata az óvodáknak, így e
nevelési
évtől
kezdődően
tehetségműhelyek
kialakításával valósítjuk meg e nemes, és rendkívül
izgalmas feladatot. A tehetséggondozó műhelyek
megtervezésével, munkaterveink megalkotásával
kapcsolatos
feladatokat
jelenleg
végezzük
intézményünkben, reményeink szerint a következő
Hírmondóban egy jól átgondolt és felépített
rendszerrel ismertethetem meg a kedves olvasókat.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket 2017. június 30.-án
(pénteken) du. 16 órakor megrendezésre kerülő Évzáró
Ünnepségünkre, melynek keretében búcsúztatjuk ballagó
gyermekeinket. Helyszín: Művelődési Ház
Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy 2017. július 3-28.
között Tündérkert Óvodánk karbantartási munkálatok
miatt zárva tart. Ügyeletes óvoda: Bajnai Napközi
Otthonos Óvoda. Első nevelési nap: 2017. július 31. (hétfő)
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
Ősztől iskolás leszek - tanácsok leendő kisiskolások
szüleinek
Eljött ez a nap. Ősztől iskolába indul az én nagy fiam Áronka
is. Gyűjtöttem pár hasznos tanácsot iskolakezdés előtt, hiszen
ez hatalmas dolog egy gyermek és szülő életében is.
Gyermekvers
Kovács Barbara: Fontos dolgok
Mindenféle fontos dolgok
jutnak az eszembe,
hogy például az iskolában
van-e medence?

Megtörténtek az iskolai beiratkozások. Az iskolaválasztással
véglegesen eldőlt, hogy a kicsi óvodás gyermekből hamarosan
”nagy iskolás” lesz! Biztos van szülő, aki nyugtalanul gondol
az elkövetkező időszakra; megállja- e helyét ott is gyermeke,
megvannak- e kellő képességei a tanuláshoz, az iskolai
életmód hogyan fog hatni rá?!
Valóban, gyökeres változás a 6-7 éves gyerekek életében az
iskolakezdés. Testileg- lelkileg nagy változásokon mentek
keresztül életük e néhány éve alatt. Testalkatuk, tömegük
megváltozott; megnyúltak, fizikai erejük megnőtt, megtörtént a
fogváltásuk. Mozgásuk összehangolttá vált. Beszédfejlődésük
folyamatos, már képesek beszámolni élményeikről,
tapasztalataikról.
Gondolkodásukat még többnyire az ún. eleven képszerűség
jellemzi ugyan ebben a korban, vagyis azt értik meg jól, amit
el tudnak képzelni, amit maguk előtt láthatnak képben úgy,
mint a valóságban. De egyre több mindent ismernek már, sőt
érzékelik az ok- okozat közötti összefüggéseket is.
Környezetük magatartásmintáit képesek követni /családi,
óvodai/ az értékeket átveszik, szociális érettségük
folyamatosan nő, alkalmazkodni, uralkodni érzelmeiken egyre
kitartóbban képesek.
Már kevésbé félénkek, szorongóak, nyugtalanok, vagy
fékezhetetlenül elevenek, mint korábban az óvodában, vagy
otthon. A rendszeres tapasztalások, gyakorlások, élmények
eredményeként higgadtabbak, tevékenységeikben kitartóbbak,
érdeklődésük fokozódik, figyelmük, emlékezetük fejlődő
tendenciát jelez.
Mindemellett ahány gyerek, annyiféle- sajátos egyéni
tulajdonságokkal, öröklött adottságokkal és most alakuló
képességekkel!
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A legfontosabb most az érzelmi és értelmi előkészítés az
iskolát kezdő kisgyerekek számára!

kirándulni, és persze nyaralni, de ahhoz, hogy a szünidő gondtalan
és problémamentes legyen, tartsunk szem előtt néhány tanácsot.

Jó
ügyelni
arra
is,
hogy ne
állítsunk túl magas
mércét számára. Érezhesse, hogy bízunk benne, de reális
mértékig követeljük meg tőle teljesítményét. Alakuljon ki egy
tényleges valóságos kép az iskoláról benne; tudatosulnia kell,
hogy itt már több minden történik, mint játék. Megtanul majd
írni, olvasni, számolni, lesznek feladatai, kötelességei,
amelyeket teljesítenie kell.

Személyes biztonság-értékeink védelme

Mit tehetünk még szülőként az iskola megkezdése előtt?
- Rendszeresen vonjuk be az otthoni munkába; kapjon apróbb
feladatokat, melyek elvégzéséért önállóan legyen felelős,
teljesítése után ”értékeljük”- főleg dicsérjük!
- Sokat foglalkozzunk, beszélgessünk vele közös
játéktevékenység közben. Így játékos formában növelhetjük
ismereteit, ”rendezhetjük” azt a sok- sok információt benne,
amelyek
birtokosa
ebben
az
időszakban
már. Erősítsük könnyed,
játékos
formában
azokat
az alapkészségeket /szókincs, emlékezet, mennyiségfogalom,
stb./ amelyek nélkül az iskolai ismeretanyag elsajátítása
nehezebben menne. Tegyük ezt pl.: társasjátékozással, színforma-számdominózással, találós kérdező játékkal, nyelvi
játékokkal /pl.: keressünk együtt ellentétes szópárokat; hidegmeleg, csúnya- szép... vagy keressünk m- el, a- val, stb.
kezdődő szavakat…/.
A mindennapi életünk számos lehetőséget nyújt pl.: a
számismeret otthoni fejlesztésében. Akár a konyhában segítő
apróságunkkal ”csak úgy mellékesen”- megszámlálhatjuk
együtt a tisztítandó zöldségeket, diótöréskor a diót, vagy
kitalálhatja milyen formához /kör, téglalap, négyzet/
hasonlítanak a szobában lévő tárgyak /falióra, szekrény,
szék,…/ de azt is, melyik tárgy miből készült, milyen
színűek, melyik a könnyebb- nehezebb. Akár egy séta közben
is játszhatunk; pl.: megszámlálhatjuk a járda melletti fákat,
bokrokat, együtt megfigyelhetjük a házak színét.
Kívánok minden kedves kisgyermeknek boldog örömteli
vakációt addig is.
Kovács Amália
védőnő

NYÁRI BŰN-ÉS BALESET-MEGELŐZÉSI TANÁCSOK
GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK
KEDVES GYEREKEK! LEGYEN GONDTALAN A
NYÁRI SZÜNET!

Minél több időt próbálj meg értelmes elfoglaltsággal,
programokkal eltölteni még akkor is, ha egyedül vagy otthon a
nyár egy részében, mert a szüleid dolgoznak. Egy labda is elég a
jó szórakozáshoz. A csellengés, csavargás, „lógás” hamar
meggondolatlan, buta, esetleg törvénysértő dolgokhoz tud vezetni.
Legyél gyanakvó az idegenekkel szemben! Ne dőlj be, ha
ajándékokat, számodra kívánatos dolgokat ígér /pl. mobil, Mp3
lejátszó, játék szoftver stb…/! Alig ismert haverokat, ismerősöket
ne vigyél fel a lakásotokba! Ne tarts magadnál nagyobb
pénzösszeget! Mindig mondd el a szüleidnek, a nagyszüleidnek
/vagy akire rábíztak/, hogy hová mész, hol fogsz tartózkodni!
Vigyázz az értékeidre! Ne hagyd őrizetlenül kerékpárodat,
rollerodat, sportszereidet, még rövid időre sem! Ne menj el
idegennel, ne szállj be ismeretlen személy autójába!
Balesetek megelőzése, közlekedés biztonság
Ha 12 éven aluli vagy, TILOS főútvonalon kerékpároznod! A
járdán csak a gyalogosok zavarása nélkül biciklizhetsz. Tilos
elengedett kormánnyal biciklizi. Kerüld a meggondolatlan,
tragédiához vezethető kalandokat /pl. erdőben domboldalról
történő legurulásokat, nagy tömegű tehergépkocsik mögött történő
biciklizést,
stb…/,
mert
ezek
visszafordíthatatlan
következményekhez vezethetnek.
A kerékpárnak is vannak olyan tartozékai, amelyekkel kötelező
ellátni a járművet. Ezek közül a legfontosabb az első és hátsó
világítás, valamint a fékek.
Ne játssz építési területeken, vasúti töltéseken! Ne menj/mássz
magasfeszültség közelébe, mert még ha nem is érsz hozzá, a
feszültség lehúzhat, és áramütést szenvedsz!
Használd az internetet biztonságosan!
Ne feledd, hogy a JOGSZABÁLYOK UGYANÚGY
ÉRVÉNYESEK AZ INTERNETEN, MINT A VALÓS
ÉLETBEN. Az anonimitás álarca mögé bújva elkövetett
cselekedetekért ugyanúgy felelni kell!
Ha úgy gondolod, hogy törvénybe ütköző vagy ártalmas tartalmat
találtál az interneten, ha bármi gyanút kelt benned, ha az internetre
feltöltött fényképedet, videódat az engedélyed nélkül valaki
máshol megjelenteti és ez téged rosszul érint, tehetetlennek érzed
magad, haladéktalanul mondd el a szüleidnek, tanárodnak, vagy
írj róla a Kék Vonalnak (www.kek-vonal.hu)!
Ha úgy gondolod, hogy zaklatásnak vagy kitéve, ments le minden
bizonyítékot. Tiltsd le a zaklatót, vagy töröld ki a kapcsolati
listádról. Próbálj meg nem válaszolni vagy visszavágni! Jelentsd!
(szülőnek, felnőttnek, Kék Vonalnak).
Ne vegyél részt egy másik személy képeinek, üzenetének,
sértegetésének továbbításában! Azt gondolhatod, hogy ez csak
egy vicc, de még bűncselekményt is elkövethetsz ezzel. Nézegetni
és továbbítani az ilyen fajta dolgokat, annyit jelent, hogy
hozzájárulsz egy internetes zaklatáshoz.

Néhány bűnmegelőzési tanács a nyárban rejlő veszélyek
elkerülésére.
Elkezdődött a hosszú nyári szünet, amelyet már olyan nagyon
vártak a gyerekek. Sokat lehet pihenni, játszani, sportolni,
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GYERMEKOLDAL
Bartos Erika: Gyümölcskosár
Itt van a nyár, száz napsugár
hívogat
a
kertbe!
Érik a sok édes gyümölcs,
szaladj gyorsan, szedd le!
Piros
almát
körtefáról
akassz
meggyet
szedj apró ribiszkét!

almafáról,
körtét,
füleidre,

Barátságkarkötő készítése
Amire szükséged lesz: 10 szál fonal (egyenként 100 cm hosszú), olló, cellux ragasztó, rengeteg türelem.
Így készítsd el:
1. lépés: Mérj ki 10×1méter hosszú fonalat! A szálakat fogd össze egy kötegbe! A szálak végétől kb. 15 cm-re köss
csomót!
2. lépés: Rögzítsd a fonalköteget ragasztószalaggal az asztal lapjához, hogy ne gabalyodjanak össze a fonalszálak!
A szálakat rendezd sorba egymás mellé!
3. lépés: Balról kezdd a csomózást! Az 1. szál a főszál, ezzel köss csomót a többi 9 szálra!
4. lépés: Ha végigcsomóztad a 9 szálat, kész az első sor. Ezután térj vissza a baloldali első szálárra- most ez lesz a
főszál-, és a műveletet kezdd előröl! Fontos, hogy a csomókat mindig szorosan húzd az első sorhoz!
5. lépés: Minden sorban ugyanígy, balról jobbra haladva csomózd végig a pamutszálakat, amíg el nem éred a
karkötő megfelelő hosszúságát!
6. lépés: A lelógó szálakat kb.15 cm hosszan hármas fonással fond össze, ez lesz az ékszer megkötő pántja. A
fölösleges részeket vágd le!

Konyhatündéreknek
Színes keksz:
Hozzávalók:
17 dkg puha vaj, 22 dkg porcukor, 35
dkg sima liszt, 2 tojás, 1 kk sütőpor,
1kk só, ételfesték többféle színbenlegjobb a paszta.

Elkészítése:
A vajat habosra keverjük a cukorral. Egyesével hozzáadjuk a tojásokat és mindegyikkel
jól kikeverjük. Beleforgatjuk a liszttel elkevert sütőport. Kicsit lágy tészta lesz, ezért
legalább 1 órára tegyük hűtőbe.
A lehűlt tésztát annyi részre osztjuk, ahány fajta ételfestékkel színezzük. A színes tésztát
lisztezett munkalapon vagy sütőpapíron kinyújtjuk. Egy nagyobb formakiszúróval
kiszúrjuk a formákat tetszés szerint. Tepsire tesszük, majd egy kisebb formával kiszúrjuk
a közepét (ha háromszínű keksz készül, akkor az utolsó formát ugyanígy szúrjuk ki a
szaggatóval). Kivesszük a közepét és a másik színes tésztából kiszúrt süti közepével
kicseréljük.
180 fokos sütőbe téve kb.10-12 perc alatt süssük készre.
TIPPEK: Ha nagyon melegszik a tészta, akkor tegyük vissza a hűtőbe kicsit. A tészta
ízesíthető gyömbérrel, ánizzsal, naranccsal, süthető csokival, vaníliával, stb.

8

