
    

                                                                                   

 
 

Tóthárpád Ferenc: A Hírhozó 
 

Mikor Jézus megszületett, 

tiszta volt az ég. 

Aprócska kis csillagtüzek 

égtek szerteszét. 

Köztük egy, a legfényesebb, 

mindig arra várt, 

hogy a jó hírt megtudhassa 

szerte a világ. 

Fényes csillag, vándor csillag 

- három bölcs fölött -  

reményt hozott, s reményt adott, 

amíg őrködött. 

Aztán fénye elhalványult, 

de ha akarod, 

minden évben, decemberben, 

újra felragyog! 

 
 

Kedves Hírmondó-olvasó! 

 

Karácsony és az év vége közeledtével az ember megpihen, 

számot vet az elmúlt esztendőről. A következő sorokban én is 

így teszek, beszámolok a községünkben történt eseményekről, 

illetve a folyamatban lévő ügyeinkről, jövőbeni terveinkről. 

Az idén már valamelyest felkészülve vártuk a csapadékos 

időjárást, a fő vízelvezető árkok egy része megtisztításra került 

vis maior támogatás és az Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság segítségével. 

Ebben az évben is pályáztunk útfelújításra. Számítottunk rá, 

hogy minden évben nem nyerhetünk, sajnos számításaink 

beigazolódtak. Kitartóak vagyunk, 2018-ban újra pályázunk. 

Ellenben három sikeres projektet tudhatunk magunkénak, Ezek 

pedig a következők: 

- Mint azt már legutóbbi számunkban is említettem, 23 

millió forint támogatást nyert településünk, önkormányzati 

épületek energetikai korszerűsítésére, melyből a régi 

orvosi rendelő épülete újulhat meg. A támogatás 

intenzitása 100 %, tehát nem kell a megvalósítandó célhoz 

önerő. 

- Szintén önerő nélkül sikerült 7 millió forint támogatást 

nyerni a Földművelésügyi Minisztérium zártkerti 

földterületek revitalizációjára kiírt pályázatán. A 

támogatás segítségével kőzúzalékos út kerül kialakításra 

az önkormányzat gyümölcsöskertjéhez, illetve a kert 

vadvédelme (kőrbekerítése) valósulhat meg. A kivitelezés 

munkái elkezdődtek, kérem mindenkinek a türelmét az 

esetleges közlekedési nehézségek miatt. 

- A harmadik sikeres pályázatunkat a Közösségi ház 

fűtésének modernizálására nyújtotta be a képviselő- 

 

testület. 1.250.000,- Ft támogatást nyertünk. Az elavult 

gázkonvektorok helyett központi fűtés szolgáltatja majd a 

meleget az épületben. A beruházáshoz az önkormányzat 

900,- e. Ft önerőt biztosít. 

Július végén egy rég nem látott vihar és felhőszakadás miatt 

keletkezett károk felszámolására ismét a Belügyminisztérium 

vis maior alapjához fordultunk segítségért. Ez esetben még 

nem született döntés, de ha pályázatunk kedvező elbírálásban 

részesül, akkor további feliszapolódott és megrongálódott 

árokszakaszok kerülhetnek helyreállításra. 

Az építési beruházásokon kívül településünk ismét sikeresen 

vett részt a szociális célú tüzelőanyag pályázaton, melyen 40 
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 tűzifa beszerzésére nyílt lehetőség. Idén elsősorban az 

egyedül élő epöli nyugdíjasok részesültek támogatásban. Mire 

ezeket a sorokat írom az igénylők nagy részének már 

kiszállításra került a tüzelő. Az év elején még egy kisebb 

mennyiségű fa érkezik, arra még lehet kérelmet benyújtani az 

önkormányzathoz. 

Az őszi időszakban került megrendezésre két nagy szervezést 

és sok előkészületet igénylő rendezvényünk: a szüreti 

felvonulás és bál, valamint az időseket köszöntő ünnepségünk. 

Mindkét rendezvényünk nagyon jól sikerült, ezúton szeretném 

megköszönni mindenkinek a segítségét, akik részt vettek a 

szervezésben és lebonyolításban. Itt kell megjegyeznem, hogy 

soha sem gondoltam volna, hogy egy időseket köszöntő 

rendezvényen biztonsági szolgálatot lesz szükséges 

alkalmazni. A véleményem az, hogy a túlzott 

alkoholfogyasztás miatti tudattalan állapot nem jogosít fel 

senkit arra, hogy mások jókedvét elrontsa!!! 

Korábbi képviselő-testületi döntés értelmében hamarosan 

sikerül a Hősök terén lévő buszoknak megfelelő parkolóhelyet 

kialakítani. Az új parkoló a kőbányába vezető út menti 

önkormányzati terület, melynek a kialakítása már 

megkezdődött. Reményeim szerint sikerül közvilágítással is 

ellátni ezt az ingatlant, így a buszok és az ott élő családok is 

nagyobb biztonságban érezhetik magukat. 

A novemberi képviselő-testületi ülésen Molnár Viktor 

alpolgármester úr felvetette, hogy jelentős összegű fel nem vett 

tiszteletdíjjal rendelkezik. Arra gondolt, hogy ebből az 

összegből a templomra toronyóra kerülhetne. A képviselő-

testület az alpolgármester felvetését egyhangúan támogatta. A 

beruházás a tavasz folyamán valósulhat meg. 

Szintén a novemberi képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk a 

szociális rendelet módosítását. A testület egyhangúan úgy 

döntött, hogy az epöli 0-14 éves gyermekek és az epöli 65 

évesnél idősebbek részére egyszeri 5.000,- Ft értékű 

karácsonyi támogatást folyósít. 

Kérek mindenkit, hogy vegye át a neki járó támogatást! 

 

Kívánok minden epöli lakosnak boldog békés karácsonyt 

és eredményekben gazdag új esztendőt a képviselő-testület, 

az önkormányzat dolgozói és a magam nevében. 
 

Tácsik Attila 

polgármester 

Epöli 

Hírmondó 
e-mail: onkormanyzat@epol.hu 

honlap: www.epol.hu 

 

XIX. évfolyam  
3. szám 

2017. december 18.  

http://karacsonymindenkinek.network.hu/blog/karacsony-mindenkinek-hirei/totharpad-ferenc-a-hirhozo


  

 

2 

 

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET HÍREI 
 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 

Hírmondó utolsó, júniusi megjelenése óta, öt alkalommal 

ülésezett, június 26-án, augusztus 15-én, augusztus 31-

én, szeptember 25-én, valamint november 27-én. 

Az augusztusi és a novemberi ülésről egy fő képviselő 

hiányzott, a júniusi, az augusztusi rendkívüli és a 

szeptemberi ülésen minden képviselő jelen volt. 

JÚNIUS: 

Epöl Község Képviselő- testülete meghallgatta a 

polgármester tájékoztatóját az elmúlt ülés óta végzett 

munkáról, majd Jobbágyné dr. Major Ildikó számolt be 

Epöl Község lakóinak szájhigiéniás állapotáról és a 

fogorvosi ellátás helyzetéről. 

Ezek után az Egészségügyi- Szociális Bizottság és a 

polgármester számolt be a 2017.év I. félévi szociális 

tevékenységről. 

Az Epöli Falunap, a nyárbúcsúztató részleteinek 

megbeszélése után, a Sportegyesület működéséről tartott 

tájékoztatót Pálinkás Ferenc, majd a Falufejlesztési 

Közalapítvány működéséről, Tiboriné Kardos Éva elnök. 

Az egyebek napirendi pontban a képviselők több 

közérdekű problémát vetettek fel, így a közúton lévő 

csatornafedelek lerögzítésének szükségességét, valamint 

a buszok parkolásának átszerezését a Sportpályával 

szembeni, önkormányzati tulajdonú területre.  

 

AUGUSZTUS:  

Augusztus 15: 

Augusztus hónapban Tácsik Attila polgármester, 

rendkívüli ülést hívott össze, pályázat benyújtása 

érdekében. A képviselő- testület egyhangúlag, 5 igen 

szavazattal jóváhagyta, hogy Epöl Község 

Önkormányzata pályázatot nyújtson be szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra. 

Az igényelt tűzifa fajtája keménylombos tűzifa, 

mennyisége: 58 m3/q, a vállalt önerő: 73.660.-Ft. 
 

Szintén augusztus hónapban, 31-én tartotta a képviselő-

testület, következő ülését, amelyen az első, állandó 

napirendi pont, a polgármesteri tájékoztató után került 

sor a 2017.évi költségvetés I. félévi zárásáról szóló 

tájékoztatásra, majd az októberben megrendezendő 

Idősek Napja rendezvény részleteinek megbeszélésére. 

A képviselő- testület döntött a Dicséretes Epöli Porta cím 

adományozásáról, melyről az alábbi egyhangú döntés 

született: 

 

Epöl Községi Önkormányzat 54/2017.(VIII.31.) 

számú határozata 

A 2017. évi Dicséretes Epöli Porta cím 

adományozásáról 

 

Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. évben 

a Dicséretes Epöli Porta címet 

Hanzlik Ferenc és felesége, Epöl, Móricz Zs. u.2. sz. 

alatti lakos részére adományozza és részére 10.000,- Ft 

értékű virágvásárlásra, vagy növényápolási termékek 

vásárlására jogosító vásárlási utalványt biztosít. 

2017. évben Dicséretes Epöli Utca címet a képviselő-

testület nem adományoz. 
 

Ugyancsak az augusztus 31-i ülésen döntött a képviselő- 

testület „a kistelepülési önkormányzatok alacsony 

összegű fejlesztéseinek támogatása” elnevezésű 

pályázaton való indulásról az alábbiak szerint: 
 

Epöl Községi Önkormányzat  55/2017.(VIII.31.) 

számú határozata 

pályázat benyújtásáról 
 

Epöl Község Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Epöl 

Község Önkormányzata Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 

melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési 

önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 

támogatásra meghirdetett „ olyan épület felújítására, 

fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és 

szükség esetén megvásárlására, amely, dc.) alpont 

szerint: kulturális tevékenységet fog szolgálni” alcél 

szerinti kiírásra pályázatot nyújtson be, valamint a 

benyújtandó pályázatához az 1.250.000.-Ft. elnyerhető 

támogatáson felül bruttó 898.004.-Ft saját erőt biztosít a 

2017. évi költségvetés általános tartalékának terhére. 

valamint felhatalmazza a polgármestert a saját forrás 

rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozat kiállítására. 
 

A pályázaton való indulásról a megjelentek egyhangú, 4 

igen szavazattal döntöttek. 
 

Az augusztus végi képviselő- testületi ülés a 

pályázatokról szólt, így még egy, ún. Vis Major pályázat 

benyújtására is sor került. 

Mivel Epöl Község belterületére igen jelentős 

mennyiségű csapadék zúdult le a nyár végi hónapban, 

így nagy mennyiségű. iszapos víz töltötte fel a Móricz 

Zs. utca és a Táncsics utca vízelvezető árkait. 

Továbbá a Petőfi téri betonlappal kirakott árkok 

szerkezetét több helyen is megrongálta a nagy 

mennyiségű esővíz. Így összességében 6.624.237.-Ft 

összeget kíván a képviselő- testület az érintett árkok 

rendezésére fordítani. A fenti összegből önerő: 663.000,- 

Ft, vis maior támogatás: 5.961.000,- Ft. 

A pályázatot az előírt határidőben benyújtottuk. 
 

A képviselők a következő napirendi pont keretében 

összehívták a Falugyűlést. 
 

Az Egyebek napirendi pontban a képviselők egyhangú 

szavazással elfogadták a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló rendeletet, egyeztették a szüreti 

felvonulás előkészületeire vonatkozó elképzeléseket, 

módosították a belső ellenőrzési ütemtervet, s végül 

elfogadták az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóság 

beszámolóját. 
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Végül, Molnár Viktor alpolgármester úr felvetette, hogy 

a buszok parkolásának átszervezését ne vegye le a 

napirendről a képviselő- testület, mert a Fő tér 

rendezésének csak akkor lesz értelme, ha az autóbuszok 

nem ott parkolnak. 
 

SZEPTEMBER:     

A szeptember 25-i képviselő- testületi ülésen, az elmúlt 

ülés óta tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatás 

után, az Epöli Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda 

vezetője, dr. Nagyné Nagy Barbara számolt be az 

intézmény működéséről, gazdálkodásáról és a 

2017/2018-as tanévben indítandó csoportlétszámról. 

A következő napirendi pont keretében, Tiboriné Kardos 

Éva intézményvezető adott tájékoztatást az Általános 

Iskola 2016/2017-es tanévéről. 

Az egyebek napirendi pontban a képviselők újra 

csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Pályázathoz, elfogadták az ÉDV Zrt.-vel egyeztetett 

gördülő fejlesztési tervet, tájékoztatást hallgattak meg, a 

zártkerti ingatlanok revitalizációja pályázat 

eredményéről, a birodalmi út tulajdonjogának 

rendezéséről és a belterületi ingatlanok tulajdonjogának 

rendezéséről.    
 

A képviselő- testületi ülés után sor került a 2017.évi 

Falugyűlésre és Közmeghallgatásra. 
 

Végül Tácsik Attila polgármester minden képviselőt és 

érdeklődőt meghívott a szüreti felvonulásra és 

mulatságra. 
 

OKTÓBER: 
Az október 30.-i ülésen a kötelező első napirend, a 

tájékoztató meghallgatása után sor került a helyi 

adórendeletek áttekintésére. 

A polgármester javaslatára a képviselő- testület úgy 

döntött, hogy 2018-as évre sem emeli meg a helyi adót. 

A 3.) napirendi pontban Molnár Viktor, alpolgármester, a 

Helyi Értéktér Bizottság Elnöke tájékoztatta a 

jelenlévőket a 2016.december 30-tól a mai napig tartó 

rendezvényekről. 

Ezek a következők voltak:- 2016.212.30. Évbúcsúztató 

éjszakai túra „Extremo Anno” 

- 2017.02.05. Nemzedékek Őrségváltása az epöli 

családokban- kötetlen beszélgetés a Tájházban. 

- 2017.03.25. Vízfakasztó túra ( Epöl környékbeli 

források felkutatása és megjelölése ) 

- 2017.04.23. Vetítéssel egybekötött kötetlen 

beszélgetés az Epöli lelkészség felállításának 

70.évfordulója alkalmából. 

- 2017.04.29. Emléktúra Esztergomba, Mindszenty 

József hercegprímás végső nyughelyéhez 

- 2017.06.23.III.Szenjánosbogár éjszakai túra az 

epöli búcsú alkalmából 

- 2017.07.14.Túra gyerekeknek (nyári napközis 

„tábor” keretében) 

Molnár Viktor elmondta, hogy örömmel tapasztalják az 

egyre több fiatal érdeklődő részvételét az Értéktár 

munkájában. 
 

A következő napirendi pontban, Kovács Edina, 

könyvtáros számolt be az Epöli Könyvtár működéséről. 

Beszámolója legérdekesebb elemei a következők voltak: 

A könyvtárból 2016.09.01-2017.09.30 közötti 

időszakban 333 alkalommal kölcsönöztek, összesen 579 

könyvet. 

A könyvtár összes gyarapodása: 312.063.-Ft.volt. 

A könyvtárban is igen sok rendezvényen vehettek részt 

az érdeklődők, így író-olvasó találkozókon, kézműves 

foglalkozásokon, csillagászati előadáson, interaktív 

drámajátékon. 

Nagy örömmel látjuk az egyre növekvő érdeklődést a 

könyvtár iránt. 

Ugyancsak az októberi ülésen tárgyalta és fogadta el a 

képviselő- testület a talajterhelési díjról szóló rendeletet, 

majd Tácsik Attila, polgármester tájékoztatta a 

képviselő- testületet arról, hogy újra nyertünk a szociális 

tűzifa pályázaton, amelynek eredményeképpen 40 m3 fát 

oszthatunk szét, a szociális ellátásokról szóló rendeltünk 

alapján. 

Az ülés végén a képviselők tették fel kérdéseiket, a még 

megvalósítani kívánt beruházások ügyében.  
 

NOVEMBER: 

A képviselő- testület a novemberi ülésükön 

meghallgatták Kondár István ügysegéd tájékoztatóját az 

Epöl Községben végzett munkájáról, majd elfogadták a 

jövő évi belső ellenőrzési tervet. 

A 6.) Napirendi pontban Farkas István főépítész 

ismertette a településképi rendelet munkaközi anyagát, és 

a Településképi Arculati Kézikönyv munkapéldányát. 

A képviselő- testület Arany János tehetséggondozó 

Programra javasolt egy epöli diákot, és Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjban részesített egy egyetemi 

hallgatót. 
 

Végül a képviselők módosították a szociális ellátás helyi 

szabályairól szóló rendeletet. 
 

A szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet 

főbb változásai: 

- minden epöli, 0-14 éves korú gyermek egyszeri, 

5000.-Ft. összegű, karácsonyi támogatásban, 

- minden 65 év feletti epöli lakos, egyszeri, 5.000.-Ft. 

összegű karácsonyi támogatásban részesül. 

A karácsonyi támogatásokat nem kell kérelmezni, az 

önkormányzat, hivatalból állapítja meg és folyósítja 

azokat. 
 

 

Állampolgári köszönetnyilvánítás 
 

Köszönet illeti meg Vibling József és munkatársai munkáját. 

A falu szépítéséért dolgoznak, segítőkészségükre büszkék 

lehetünk. 
 

Horváth Istvánné 
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Tisztelt Epöli Lakosok! 

 

A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és az Epöli 

Kirendeltség a karácsonyi ünnepek alatt ügyeleti rendszerben 

működik, azaz nem zár be. 

 

A két ünnep közötti munkanapokon, bármelyik hivatalban 

intézhetik ügyeiket. 

 

A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal nevében boldog 

karácsonyt kívánok minden kedves olvasónknak! 

 

Elődné Lukács Erzsébet 

jegyző 

 

A BÚZAVIRÁG Népdalkör munkájáról… 

Kedves Újságolvasók! 

Az év végéhez közeledve szeretném tájékoztatni Önöket a 

népdalkör II. félévben végzett tevékenységéről. 

Még június 25- én énekeltünk a templomban, és a mise után az 

ebéd előtt 1-1 szép egyházi éneket. 

Ezután rövid, nyári szünetet tartottunk. augusztusban már 

elkezdtük a következő eseményekre való felkészülést. 

Augusztus 20. Részt vettünk a Szent István napi ünnepségen. 

Az alkalomhoz illően két éneket mutattunk be. 

Szeptember 30. Szüreti felvonulás és színpadi műsor. 

A felvonulás három megállójánál és az úton is sok vidám dalt 

énekeltünk. A színpadi műsoron 8 tréfás, borral – szőlővel - 

szürettel kapcsolatos népdalt adtunk elő. 

A nyári szünettől kezdve készültünk az 1956- os eseményekről 

megemlékező műsorunkra. Új dalokat tanultunk. Közben: 

Október 7- én részt vettünk Bajnán a szüreti felvonuláson és a 

színpadi műsoron is. Nagy sikerünk volt! Vas- tapssal díjazták 

a műsorunkat. Sokan gratuláltak nekünk. 

Október 20. Az 1956- os eseményekre emlékező ünnepségen 

vettünk részt. Két – alkalomhoz illő – dalt énekeltünk. nagyon 

készültünk erre a napra, sokat gyakoroltunk. Sajnálatos, hogy a 

trianoni emlékműsorhoz hasonlóan , igen kevesen vettek részt 

ezen a megemlékezésen. 

Október 27. Idősek napja. A résztvevőket mi is műsorunkkal 

köszöntöttük. Énekeltünk Petőfi Sándor megzenésített 

verseiből egy csokorra valót. Utána vidám, „libás” dalokat. 

Először énekeltünk két szólamban –Petőfi: Távolból című 

versét – Örömmel tanultuk meg így is ezt a szép verset. 

Az egész éven végigtekintve a népdalkörnek 13 fellépése volt. 

Minden alkalomra alaposan felkészültünk. Ezért próbálunk 

heti rendszerességgel, hiszen itt lehet legjobban megtanulni a 

sok, szép – néha igen nehéz dalt. Az asszonyok szeretik a 

kihívásokat, boldogan tanulják az új dalokat.  

Sokat tesznek azért, hogy a dalkör működjön. Köszönet a 

fáradozásukért! 

Az év még hátralevő részében karácsonyi énekeket 

gyakorlunk, és újat is tanulunk. Ezzel készülünk a gyönyörű 

ünnepre. 

 

A közeledő karácsonyi ünnepek alkalmából örömteli 

készülődést, békességet, boldogságot, együttlétet a családdal, 

és jó pihenést kívánok. Egyben: jó erőben, egészségben, 

sikerekben gazdag új esztendőt is! 

Sok szeretettel: 

Szatai Gyuláné 

dalkörvezető 

 

 
 

Értesítés! 

 

Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a településen 

kommunális hulladékgazdálkodási szolgáltatást végző cég a 

Kommunál – JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. – a lakosok 

igényeihez igazodva – emeli a szelektív hulladékgyűjtési 

napok számát.  

 

Epöl település vonatkozásában 2017. december hónapban 

5-én (kedd), 20-án (szerda), 29-én (péntek) lesz szelektív 

hulladék begyűjtés. 
 

A válogatott hulladékokhoz szükséges zsákokat az 

Önkormányzat Hivatalában lehet átvenni ügyfélfogadási 

időben. 
 

Epöl Község Önkormányzata 

 
 

Közérdekű közlemény! 
 

Felhívjuk a Kedves Olvasók figyelmét, hogy az 

önkormányzatnál kapható Dr. Kövecses Varga Etelka- 

Nagyanyáink kiskertjéből című receptkönyv. 

 

Gyümölcs- és zöldségfélék téli eltevése és felhasználása népi 

ételekben Esztergom, Dorog és Nyergesújfalu térségéből 

(Epöli receptek is megtalálhatóak benne) 1.500 Ft/ db. 

 

Valamint 1.200 Ft/db áron korlátozott számban kapható a 

2018- as Epöl naptár. 

 
EXTREMO ANNO. 

Óévbúcsúztató éjszakai gyalogtúra indul Epölről.  

Időpont: 2017.12.30. (szombat) 

Gyülekező a 18.45-kor a templom előtti keresztnél.  

Indulás: 19.00.                 Érkezés: 22.00. körül. 

Táv: kb. 10. KM.  Epöl – Magyalos – Epöl. 

 
Szükséges felszerelés:  

- réteges ruházat,  

- bejáratott túrabakancs, 

- fejlámpa, élelem, és meleg ital.      

  

  Minden felkészült túrázni vágyót szeretettel várunk.   
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Böjte Csaba 

Karácsonyra 

 

Szeretem magam elé 

képzelni a csendes, 

egyszerű Betlehemi 

barlangot, benne a 

Szent Családot, a Kis 

Jézussal. Milyen 

döbbenetes 

egyszerűség! A 

Világmindenség Ura 

üres kézzel jön a 

világra! Nem hoz 

semmit, mert Ö maga 

az áldás, az ajándék. „Úgy szerette Isten a világot, hogy 

egyszülött fiát adta.” (Jn 3,16) 

Nagy titok: Isten szeretetét hordozó ember az áldás, az 

ajándék! 

Gyermekeimet arra biztattam az idei karácsony előtti 

elmélkedésekben, hogy legyenek kis Jézusok, váljanak 

ők maguk ajándékká, a jó Isten simogató, vigasztaló 

áldásává. Ügy szerette Isten a világot, - mondtam a 

gyermekeimnek - hogy megteremtett benneteket is, hogy 

ott, ahol vagytok általatok, felvidítsa, beragyogja, 

boldoggá tegyen mindenkit és mindent. 

Karácsony éjjelén, vagy a Názáreti egyszerű csendjében 

hiszem, hogy a Boldogságos Szűzanya és Szent József 

megtapasztalta az emberi lét teljességét, békéjét, 

boldogságát. Nem voltak ott világunk fényűző 

elektromos, króm, plasztik csodái, de ott voltak ők 

egymásnak, Isten adta ajándéknak, áldásnak. Nem 

fogyasztottak, hanem ajándékká váltak.  

Világunkat a barbárságba való visszaeséstől, a 

pusztulástól, csak a tudatos értékváltás mentheti meg, a 

mai fogyasztói, élvezői kultúra helyett a betlehemi, 

názáreti csendes élet méltóságában kellene Krisztust 

követnünk. Más út nem adatott az emberiségnek. 

Világunkban egyedül a szeretet végtelen, mert a szeretet 

maga az Isten, minden más véges. Fürdessük lelkünket, 

világunkat legalább most az ünnepek alatt, (hátha 

rászoknánk,) az Isten szívéből áradó végtelen 

szeretetben. Karácsony nagy üzenete: a boldogság 

benned van és te ezt oda ajándékozhatod Isten nevében 

társadnak, gyermekednek, mindenkinek. Tedd meg 

alázattal, hisz erre születtél! 

 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok, nagyon Boldog, Békés 

Ünnepeket! 

Kovács Amália 

védőnő 
 

 

Kedves Olvasók! 

 

Röviden ismertetném az utolsó szám óta történt 

eseményeket a könyvtár háza tájáról. 

 

Először is a rendszeres látogatóktól szeretnék elnézést 

kérni az össze - vissza nyitva tartás miatt, lassan 

remélhetőleg minden visszaáll a régi kerékvágásba. 

Májusban gyereknapot tartottunk, ahová sok gyermek 

ellátogatott, óvodások és iskolás egyaránt.  

Minden gyerek talált magának kedvére való „feladatot”. 

Ezen a foglalkozáson Balogh- Scmidt Zsuzsanna 

családgondozó volt a segítségemre. Ezúton is köszönöm, 

hogy szánt ránk az idejéből. 
 

Ezután következett a „nyári napközi” néven emlegetett 

foglalkozás, 2017. július 3-a és augusztus 11-e között.  

Ezen a nyáron több program is volt „házon kívül”. 

Köszönettel tartozom Fábiánné Tóth Beátának és az 

Önkormányzatnak a szalonna-sütős napért. 

Beátáék biztosították számunkra a helyet, az 

Önkormányzat pedig a sütnivalót. 

A segítők táborát Hanzlik Lászlóné Balogh- Schmidt 

Zsuzsanna és Tácsik Attila erősítette. Köszönöm! 

Kovács Gábornak nagyon köszönöm a szuper túrát, 

nagyon jól érezték magukat a gyerekek, és nagyon 

ügyesen végigcsinálták. (Jövőre hosszabb szakaszt 

találjunk ki, nem fáradtak el eléggé.  ) 

Mészáros Istvánné, Nusi néni! Nagyon szépen 

köszönjük, hogy egy héten keresztül minden nap ebéddel 

várt minket (saját költségen). A korombeliek bizonyára 

tudják, hogy ez mekkora élmény!  

Továbbá köszönet még a Falufejlesztési 

Közalapítványnak, a József Attila Megyei és Városi 

Könyvtárnak, valamint az Önkormányzatnak az 

eszközökért. 

A nyárbúcsúztató családi napon Fink Noémi és Halász 

Adél tartott foglalkozást a gyerekeknek a József Attila 

Megyei és Városi Könyvtár jóvoltából. Nekik is nagyon 

köszönöm a segítséget. 

A könyvtár nyitva tartása jelenleg egy kicsit 

„változatos”. De remélhetőleg rövid időn belül helyre áll 

a rend. Sok új izgalmas könyv érkezett, mindenkit 

szeretettel várok. 

Novemberben Mikolasek Zsófia látogatott el az iskolába 

a Csipkerózsika interaktív mesejátékra. Nagyon jól 

sikerült, tetszett a gyerekeknek, és nagyon ügyesek 

voltak. 

Remélem jövőre is sok jó programot tudok szervezni a 

gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

 

Köszönöm a figyelmüket, valamint Kellemes karácsonyi 

ünnepeket, és boldog új évet kívánok! 

 

Kovács Edina 

könyvtáros 
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Iskolai hírek 
 

Szeretettel köszöntöm a hírmondó megjelenése alkalmából 

iskolánk diákjait és szüleit, illetve minden epöli lakost, aki 

érdeklődik az iskolai események iránt. Már bizony a tanév 

szorgalmasan tevékenykedő részénél járunk. Elsőseink javában 

ismerkednek a betűkkel, az összeadás és kivonás rejtelmeivel. 

Nagyobb diákjaink is régen túl vannak az év eleji ismétlésen. 

Az elmúlt három hónap eseménydúsan telt el. Nézzük kicsit 

részletesebben: 

2017. szeptember elsején a reggel 8.00-kor kezdődő évnyitó 

ünnepséggel indítottuk el a 2017/2018-as tanévet. 

Az ünnepség szép volt és családias. Minden gyerek szerepelt, 

akik még a kis epöli iskola tanulói maradtak. 3 pedagógussal, 

13 tanulóval és az őket elkísérő szülőkkel, ünnepélyes keretek 

között kezdtük az új tanévet.  

Szeptember 18-án szülői értekezleten ismertettük a szülőkkel a 

tanév főbb pedagógiai célkitűzéseit, programjainkat, 

terveinket.  

Szeptember 18-án indult az úszásoktatás is. Ezzel kapcsolatban 

megint az Önkormányzatnak kell köszönetet mondanom, 

akik támogatva az utazás költségeit, megfizethetővé tették a 

szülők számára ezt a lehetőséget.  December közepéig, 12 

alkalommal kísérjük az óvodás és iskolás gyerekeket a 

csolnoki uszodába, ahol már az első alkalommal láthatóan 

sokat tanultak a gyerekek. A két intézményből, összesen 20 

gyermek tanul úszni. 

Szeptember 22-én, a Széchenyi napon, kis megemlékezés után, 

egy projektnap keretében emlékeztünk iskolánk névadójára, 

Széchenyi Istvánra. Szerettük volna megint egy jó 

kirándulással emlékezetessé tenni ezt a napot, de az időjárás az 

idén nem volt kegyes hozzánk, így az iskolában maradtunk.  A 

Karitász csoport tagjai persze megint kedveskedtek nekünk, 

ebédre gulyáslevessel és palacsintával leptek meg minket.  

Köszönjük nekik! 

Az óvodások és iskolások körében oly közkedvelt társastánc-

oktatás szintén már szeptember elején elkezdődött.  

Szeptember 30-án iskolánk tanulói és pedagógusai is részt 

vettek a szüreti felvonuláson. Segítettünk díszíteni a felvonuló 

kocsikat, majd a gyerekek felléptek a felvonulást követő 

rendezvényen Muszela Szabolcs tanár úr és Nagyné Zhorela 

Mária tanárnő szervezésében. 

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

az iskolagyümölcs programban vesznek részt. 

Pályáztunk az iskolatej programba, mely az összes tanulót 

érinti, így folytatódik ez is. 

A tanulók heti egy-egy órában felzárkóztató foglalkozáson 

vesznek részt.  

A logopédus is elvégezte az éves szűrővizsgálatot. 

Beszédhibás, fejlesztésre szoruló gyermeket, kettőt talált, 

velük hétfőnként foglalkozik. 

A katolikus hittan oktatás minden osztálynak az órarendbe 

beépítve történik. 

Október elejétől elkezdtük a papír- és az elektronikai 

hulladékot gyűjteni és átvenni, melynek kivitelezésében nagy 

segítséget jelentettek a szülők: Barináné Major Edina, 

Muszela Szabolcsné és Drobni Gergő. Köszönjük! 

A bevételt az év végi elevenparki kirándulásunkra gyűjtjük. 

Október 4-én minden gyermekünk fogászati szűrésen vett 

részt.  

Október 20-án tanulóinkkal kirándultunk. Az úti cél, 

Komáromban az Erőd megtekintése, majd Almásfüzitőn a 

Római tábor programján való részvétel. Az időjárás még  

utoljára kegyes volt hozzánk, ez és a programok sokszínűsége 

felejthetetlenné tette ezt a napot.  

Október 27-én került megrendezésre az Idősek napja, melyen 

természetesen iskolánk tanulói is köszöntötték tánccal 

községünk idősebb lakóit. A műsor összeállításában Muszela 

Szabolcs tanár úr és Nagyné Zhorela Mária tanárnő vett 

részt. 

Az őszi szünet kellemes, pihentető napjai után újra elindult 

iskolánk pezsgő kis élete. 

November 10-ére ismét megszerveztük a Márton-napi lámpás 

felvonulást. A rendezvény 16 órakor kezdődött, melyen 

kézműves foglalkozás keretében mindenki elkészíthette a kis 

lámpását. A lámpások készítését Kovács Edina, Kovács 

Alexandra óvónő és Nagyné Zhorela Mária tanárnő 
irányította. Az időjárás az idén kedvezett a felvonulásnak is. 

Kígyózó sorokban sétáltunk végig a település fő utcáján, míg 

végül visszaértünk a plébánia udvarára.  A pattogó tűz mellett 

ettük a libazsíros kenyeret, ittuk a forró teát és a forralt bort, 

melyet iskolánk aktív szülői közössége készített a 

résztvevőknek.  Köszönjük nekik, hogy megint egy jó 

hangulatú, felejthetetlen nappal lettünk gazdagabbak! 

Az Önkormányzat támogatásának köszönhetően a 

tatabányai Jászai Mari Színházba vihetjük diákjainkat a tanév 

során 5 alkalommal. Lehetővé teszi ezt az a diákbérlet, melyet 

Önkormányzatunk fizetett. A program első előadására 

november 14-én került sor, melyen a Gőgös Gúnár Gedeon  

című zenés mesejátékot néztük meg.  

November 17-én tanulóink a Csipkerózsika című interaktív 

színházi előadáson vehettek részt, a tatabányai József Attila 

Könyvtár szervezésében. 

November 23-án 4. osztályos tanulóink (Barina Levente, 

Muszela Csongor és Lichtenstein Emma) Muszela Szabolcs 

tanár úr szervezésében, részt vettek a Simor-napi versenyek 

keretében megrendezésre kerülő olvasási versenyen. Ügyesen 

helytálltak, 14 versenyzőből az élmezőnyben végeztek. 

A Mikulás az idei évben is gazdag csomaggal lepte meg 

diákjainkat. Köszönjük azon epöli vállalkozóknak, 

családoknak, akik az idei évben adományaikkal 

hozzájárultak a gyerekek öröméhez: a BADI CAR KFT.-

nek, Markuj Endrének és Édesanyjának, BAJNATRADE 

KFT.-nek, Dinnyés Tibornak, az Info Inside Kft.-nek, a 

Muszela és Fia BT.-nek, Muszela Szabolcs és Feleségének, 

Kemenczkiné Pallagi Anitának, a Karitásznak és a Wencz 

Bt.-nek. 

Iskolánk dekorációja egyre jobban a télre hangolja lelkünket. 

Mikulás, karácsonyi díszek, adventi koszorú, melyet 

hétfőnként gyertyagyújtás közben körbeállunk, karácsonyi 

asztaldísz és szalvéta. Köszönöm Idu néninek és Nagyné 

Zhorela Mária tanárnőnek szorgos munkáját, mellyel a 

karácsony közeledtére hangolnak minket. 

Ez a hangolódás természetesen elősegíti a készülődést a 2017-

es év utolsó iskolai rendezvényére, amelyre már a tanulók, 

Muszela Szabolcs tanár úr vezetésével gyakorolnak. A 

karácsonyi műsor, melyre ezúton is tisztelettel hívom 

nemcsak a szülőket, hozzátartozókat, hanem a falu lakóit 

is: 

2017. december 21-én 17.00 órakor kezdődik a Közösségi 

házban. 

A karácsonyi ünnepek közeledtével szeretnék minden 

diákunknak és szüleiknek, pedagógus kollégáimnak és minden 

epöli lakosnak: Békés, boldog karácsonyt kívánni! 

 

Tiboriné Kardos Éva 

intézményvezető helyettes 
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Szeretettel köszöntöm Epöl község lakóit! 

 

Az elmúlt napokban beköszöntött a tél kis óvodánkba, s 

bár a gyermekeknek oly kedves hópelyhek még váratnak 

magukra, bizony érezzük már az ünnepek közeledtét, 

zsibong a sok óvodás, lelkesen várva a karácsonyi 

angyalokat… Mielőtt azonban véget ér az esztendő, 

tekintsünk vissza egy pillanatra az elmúlt, igen 

eseménydús hónapokra, melyeket magunk mögött 

hagytunk kis óvodánkban… 

Szeptember havában elkészítettük óvodánk 

Szabálygyűjteményét, mely tartalmazza azokat az 

alapvető magatartási szabályokat, melyek 

elengedhetetlenek az együttéléshez intézményünkben, 

illetve meghatározzák óvodai életünk mindennapjait, 

segítik gyermekeinket és szüleiket az óvodába 

lépésükkor, beilleszkedésükkor. Szabálygyűjteményünk 

elérhető óvodánk előterében, illetve csoportszobáinkban 

is, hogy mind a szülők, mind a gyermekek kedvükre, 

zavartalanul forgathassák a mindennapok során a 

dokumentumot. Az óvoda nevelőtestülete módosította az 

intézmény Pedagógiai Programját, Szervezeti és 

Működési Szabályzatát, illetve Házirendjét. Mindhárom 

dokumentum megtekinthető az intézményben. 

Október hónap a szüreti hagyományok, a betakarítási 

munkálatok felelevenítésével telt el kis óvodánkban 

óvodás gyermekeink családjainak bevonásával. Az 

elmúlt évek hagyományainak megfelelően óvodás 

gyermekeink részt vettek településünk Szüreti 

Felvonulásán, zenés-táncos műsorukkal kedveskedtek az 

ünnepi forgatag résztvevőinek. Az óvodás gyermekek 

javára rendezett Szüreti Bálunk bevételét óvodai színházi 

előadások megszervezésére, tavaszi kirándulás 

finanszírozására, fejlesztő eszközök, bútorok 

megvásárlására fordítjuk az idei nevelési évben. Ebben a 

hónapban megtörtént az 5-6 éves gyermekek 

elégedettségi vizsgálatának elvégzése is, az általuk 

meghatározott hiányosságokra intézkedési tervet 

készítettünk. 

November havában gyermekeink, illetve óvodánk 

Pántlika tehetséggondozó műhelyének gyermekei részt 

vettek a Márton napi felvonuláson, illetve az Idősek napi 

rendezvényen. A programokra a gyermekeket Kovács 

Alexandra óvodapedagógus készítette fel, munkáját a 

gondozó nénink, Marika néni segítette. Megkezdődtek az 

intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés előkészületei, 

nevelőtestületünk elvégezte az intézményi önértékelést. 

 

Decemberi programjaink:  

 2017. december 6.  – Mikulás ünnepség (zártkörű 

rendezvény) 

 2017. december 7. – Tündérkert Mesemondóinak 

bábelőadása az óvodában de. 10 órakor 

 2017. december 8.  – Nevelés nélküli munkanap – 

tanfelügyeleti ellenőrzés (az óvoda zárva tart) 

 2017. december 9. – Adventi vásár (Tündérkert 

Óvoda megrendezésében) 

 

 2017. december 20. – Karácsonyi ünnepvárás az 

óvodában de. 10 órakor (nyílt nap, 

kézműveskedéssel egybekötve, Tündérpalota 

tehetségműhely gyermekeinek karácsonyi 

mesejátéka) 

 2017. december 21. (csütörtök) – Az óvoda 13 

óráig tart nyitva (utolsó óvodai nevelési nap) 

 Téli szünet: 2017. december 22 – 2018. január 2.  

(Első óvodai nevelési nap 2018. január 3.) 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, engedjék meg, 

hogy a Tündérkert Óvoda apraja és nagyja nevében 

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Békés, 

Boldog Új Esztendő kívánjak mindannyiuknak!  
 

Dr. Nagyné Nagy Barbara 

óvodavezető 

 
 

Laudetur Jesus Christus! 

 

    A hosszúra nyúló, ködös 

adventünk véget érvén ránk 

köszöntött Urunk Jézus 

születésének ünnepe. 

Mindnyájan elmondhatjuk, 

sokadik karácsonyunk már 

ez. Évről évre eljön a nap. 

Az emberek 

jókívánságokkal 

kedveskednek 

családtagjainak. 

Emlékeinkben jó néhány 

áldott ünnep boldog emléke 

él. Amelyek különösen is 

emlékezetesek. Egy gyerekkori emlék, a kedvenc és 

régóta várt játék. Míg másoknak messziről hazatért 

családtag mindent betöltő boldogsága. Az első gyermek 

első karácsonya, a csillogó őszinte örömtől ragyogó 

szempár…. mind mind feledhetetlen emlékek. A szeretet 

ünnepe, a béke ünnepe… De vajon ki tette a szeretet és a 

béke ünnepévé?  

Az évek előre haladtával talán mindannyian szeretnénk 

közelebb kerülni, jobban megérteni karácsony 

misztériumát. Isten Fia eljött, kicsinnyé lett értünk, 

szemmel látható és kézzel tapintható alakban 

megszületett evilágra, hogy elhozza a szabadulást, 

meghirdesse az üdvösséget. Ő benne nyer értelmet az 

életünk. Őbenne teljesedtek be a próféták, az ígéretek, 

amelyet Isten először Ábrahámnak tett. 

    Karácsony nem egy történeti mese, nem egy bájos 

ringató, nem bevásárlást ösztönző reklám. Karácsony 

Istennek mindent megelőző szeretetéről szól: 

„Puer natus in Betlehem” 

 

Ezen gondolatokkal kívánok kedves mindannyiuknak 

Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag szent 

Karácsonyt! 
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Szentmisék rendje Urunk születésének ünnepén és 

nyolcadában: 
 

December 23. 

17 óra, Máriahalom, advent IV. vasárnap vigília 

szentmise 

 

December 24. advent IV. vasárnap 

          9,30 Epöl 

          11,00 Dág 

          16 órakor pásztorjáték Epölön, utána csillagszóró 

és gyertyagyújtás a templom előtt. 

December 24. Karácsony ’éjféli mise’ 

          20 óra Máriahalom 

December 25. urunk születésének napja 

          9,30 ünnepi mise Epölön  

           11 órakor Dág, pásztorjáték, utána ünnepi 

szentmise 

December 26. Szent István diakónus vértanúsága 

            8,30 Máriahalom, szentmise  

December 31. Szent Család ünnepe 

            8,30 Máriahalom 

            10,00 Epöl 

            11,30 Dág 

Január 1. Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe 

(Parancsolt ünnep!) 

             8,30 Máriahalom 

             10,00 Epöl 

             11,30 Dág 
 

Simonyi-Molnár Balázs 

plébániai kormányzó 
 

 
 

Karácsonyi levél Jézustól 
 

Kedves Szeretteim! 
 

Amint jól tudjátok, közeledik a születésnapom. 

Megtiszteltetés számomra, hogy minden évben ünnepséget 

rendeztek, és úgy tűnik, az idén is így lesz. 

Nagyon sok ember vásárol sokat, rengeteg a külön az erre 

az alkalomra szóló rádió- és TV- műsor, hirdetések, 

reklámok, és a világ minden pontján arról beszélnek, hogy a 

születésnapom egyre közeledik. Igazán nagyon jó érzés 

tudni, hogy legalább egyszer egy évben sok ember gondol 

rám. Amit tudjátok, a születésnapomra való emlékezés 

réges- régen kezdődött. Az első időkben még úgy tűnt, hogy 

az emberek értették, hálásak voltak mindazért, amit értük 

tettem, de manapság egyre inkább úgy látszik, aki tudja az 

okát az ünneplésnek. Mindenhol összejönnek az emberek, 

családok, barátok, és nagyon kellemesen érzik magukat, de 

valójában nem tudják, nem értik, és nem keresik a valódi 

jelentőségét az ünnepnek. 

Emlékszem, az elmúlt évben is hatalmas lakomát rendeztek 

a tiszteletemre. Az asztal roskadásig tele volt ízletes 

ételekkel, gyümölcsökkel, édességekkel. Tökéletesen 

díszített helyiségekben sok- sok gyönyörűen becsomagolt 

ajándék várta a gazdáját.  S tudjátok, mi történt? Meg sem 
 

hívtak! Pedig én voltam az ünnepség díszvendége- mégsem 

küldtek meghívót. Miattam volt az egész összejövetel, a sok 

dísz, és minden egyéb, és amikor maga az ünneplés 

elkezdődött, én kívül maradtam, bezárták előttem az ajtót. 

Pedig be akartam menni, velük lenni, együtt ünnepelni… 

Habár az igazság az, hogy mindez nem lepett meg, hiszen 

az elmúlt néhány évben sokan bezárták előttem az ajtót. 

Mivel pedig nem hívtak meg, hát úgy döntöttem, hogy 

titokban megyek be, minden zaj nélkül, és csendesen 

megállok az egyik sarokban.  

Mindenki jól érezte magát, ettek, ittak, beszélgettek, 

vicceltek, nevettek, és hatalmas jókedvük volt. 

Egyszer csak belépett a szobába egy nagydarab, kövér, 

piros ruhás, fehér szakállas ember azt kiabálva: HO- HO- 

HO. Leült egy díványra, a gyerekek pedig rohangáltak 

hozzá: Télapó, Télapó!- mintha az egész ünnepség róla 

szólt volna. Aztán az emberek körülállták a karácsonyfát, és 

átölelték egymást. Én is kitártam a karomat, de engem nem 

ölet át senki. Aztán nagy várakozással elkezdték osztogatni 

és csomagolni az ajándékokat. Végül minden elkelt, és 

néztem, vajon nekem van- e valami- de nem, én nem 

kaptam semmit. Te hogyan éreznéd magad, ha a 

születésnapodon mindenki kapna ajándékot, csak éppen te 

nem? Megértettem, hogy nemkívánatos személy vagyok a 

saját születésnapom emlékünnepén, és csöndesen 

elhagytam a helyiséget. És- tudjátok- ez minden évben 

rosszabb és rosszabb. Az embereket csak az étel, ital, 

ajándék, összejövetelek érdeklik és alig néhányan 

emlékeznek rám. Pedig én annyira szeretném, ha ezen a 

karácsonyon beengednének engem az életükbe! Nagyon 

szeretném, ha felismernék a tényt, hogy több mint kétezer 

évvel ezelőtt azért jöttem el erre a világra, hogy 

megmentsem őket.  Csak annyit szeretnék, hogy ezt teljes 

szívvel elhiggyék, és beengedjenek az életükbe.  

Valamit szeretnék megosztani veletek, különösen arra való 

tekintettel, hogy jó néhányan tudjátok az ünnep igazi 

értelmét. Hamarosan rendezek én is egy saját ünnepséget: 

látványosat, hatalmasat, amilyet soha senki még elképzelni 

sem volt képes. Most még dolgozom rajta. Már küldöm a 

meghívókat- te is kaptál már, személyesen. Remélem, 

észrevetted, a sokféle invitálás között, s nem dobtad el? 

Kérlek, feltétlenül jelezz vissza, részt akarsz- e venni az 

örömünnepen, foglalhatok- e helyet számodra? Beírhatom- 

e nevedet aranybetűkkel a vendégkönyvbe? Az 

ünnepségemen ugyanis csak azok jelenhetnek meg, akiknek 

nevei ott szerepelnek. Sok vendéget várok. 

Akik elvesztették, vagy eldobták a meghívókat, el sem 

jönnek- kár értük! Akik nem válaszolnak a meghívásra, 

azok hiába jönnek, nem lesz helyük, kívül maradnak. 

Nagyon lesújt minden ilyen elmaradás… 

Kérlek, készülj és válaszolj, mert így, amikor mindent 

előkészítettem, te is részese lehetsz az én csodálatos 

ünnepségemnek. 

A találkozás reményében szeretettel üdvözöllek:  
 

Jézus Krisztus 
 

Áldott, szeretetteljes Karácsonyt, és nagyon boldog újévet 
kívánok magam és karitász társaim nevében. 
 

Muszela Imréné 

csoport vezető 
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BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az 

ESZTERGOMI HIVATÁSOS 

TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG tájékoztatója 

Advent a karácsonyi felkészülés és a várakozás időszaka. 

Ilyenkor a hagyományoknak megfelelően a legtöbb otthonban 

gyertyát gyújtanak, ami komoly veszélyt hordoz magában. A 

gyertya lángja képes meggyújtani a környezetében lévő éghető 

anyagokat. Az adventi készülődés alkalmával sem szabad 

elfeledkeznünk a biztonságról.  

A gyertyák, mécsesek nem megfelelő használata azonban 

könnyen tűzhöz vezethet. A statisztikák azt mutatják, hogy az 

ünnep idején megemelkedik a lakástüzek száma, sokan 

ugyanis felügyelet nélkül hagyják az égő mécseseket. 
 

Mire kell odafigyelni? 
 

 Az éghető anyagú adventi koszorút, gyertyákat mindig 

helyezzük nem éghető anyagú (fém, üveg) alátétre! 

 A gyertyák, mécsesek csak nem éghető tartóban legyenek 

elhelyezve és rögzítve a koszorún! 

 A koszorút ne használjuk az ablakban a függöny, továbbá 

egyéb éghető anyag, textília közelében! 

 Az égő gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyük 

huzatos helyre, ne mozgassuk! 

 Az égő gyertya, mécses oltására mindig tartsunk a 

közelben megfelelő eszközt! 

 Az éghető anyagú koszorút minden hőforrástól tartsuk 

megfelelő távolságban! 

 A lakástüzeket elkerülhetjük, ha a koszorú, illetve a 

mécsesek helyét körültekintően választjuk meg.  

 A gyertyákat vagy mécseseket vízszintes, stabil helyre 

rakjuk, hogy ne dőlhessenek fel és ne eshessenek le. 
 

Karácsonyfa füzérek 
 

 Aki elektromos ünnepi dekorációval díszíti fel otthonát, 

húzza ki azokat, mielőtt elmenne otthonról, ezzel is 

megelőzve egy esetleges elektromos tűz kialakulását.  

 Karácsonyi lámpafüzér vásárlásánál keressék a terméken a 

minőségbiztosítás jeleit. Amelyiken szerepel a „CE” jel, 

az megfelel az Európai Unió minőségbiztosítási 

követelményeinek.  

 
 

IDŐSEK TORNÁJA 

 

2017. november 06-a és 2018. március 26-a között 

 

HÉTFŐNKÉNT 

 

14 óra 45 perctől indul az 

IDŐSEK TORNÁJA. 

Aki szeretne egy kis kikapcsolódó TESTMOZGÁST, 

PORCIKA-TORNÁT korunkhoz mérten, azt szívesen 

látjuk. 

 

VÁRUNK MINDENKIT! 

 

 

Receptek az ünnepi asztalra 

 
Kelkáposztalevélbe csomagolt tonhal 

 

Hozzávalók: 

10 db kelkáposztalevél 

60 dkg tonhal (Riomare), vagy bármilyen dobozos hal  

1 fej hagyma 

4 evőkanál olaj 

1 nagy doboz sűrített paradicsompüré 

1 db marhahúsleves kocka 

só 

ízesítésre bors, petrezselyemzöld, bazsalikom 

díszítéshez színes kápia paprika kis kockákra vágva 

Mártás: 

A hagymát megdinszteljük a 4 evőkanál olajon, hozzáadjuk a 

paradicsompürét, a húsleves kockát, ráöntünk 2 dl vizet és 

felforraljuk. 

 

A tonhalat ledaráljuk, ízesítjük és megtöltjük a leveleket a 

tonhallal, a két szélét behajtva óvatosan felgöngyöljük. 

Kb. 3 l-es tepsibe rakjuk és az elkészült mártással leöntük. 

170-180 fokon 30 percig sütjük, és végül még melegen 

megszórjuk sajttal (aki szereti). 

Párolt rizzsel tálaljuk. 

 

Jó étvágyat! 

 

Mézes szívek 

 

½ kg liszt 

25 dkg margarin 

1 kávéskanál szódabikarbóna 

25 dkg kristálycukor 

1 kanál mézes fűszerkeverék 

4-5 kanál hideg méz 

3 tojássárgája 

1 cs. vaníliáscukor 

annyi tejföl, hogy jól nyújtható legyen 
 

Vékonyra nyújtjuk, szaggatjuk és sütjük. 

Szilva vagy áfonya lekvárral összeragasztjuk és csokimázzal, 

fehér mázzal díszítjük, de csak simán is nagyon finom. 

(Azonnal fogyasztható, nem lesz kemény) 
 

Jó étvágyat! 

 

Rántott krumpli 
 

6 db nagyobb krumpli 

liszt, tojás, zsemlemorzsa 

sült krumpli fűszersó 

étolaj a sütéshez 

 

Meghámozzuk a krumplit, vastagabb szeletekre vágjuk, majd 

beszórjuk mindkét felüket a fűszersóval és bepanírozzuk (mint 

a húst) 
 

Olajban puhára sütjük, és máris fogyaszthatjuk. 
 

Jó étvágyat! 

 

 

A recepteket köszönjük Horváth Istvánné Mariska néninek! 
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Megújul a hivatal épülete 
 

Völner Pál: 23 millió forintos fejlesztés valósulhat meg 

Epölön 
 

Mintegy 23 millió forint, 

vissza nem térítendő 

pályázati forrásból 

teljesen megújul a hivatal 

épülete Epölön – mondta 

dr. Völner Pál. A település 

országgyűlési képviselője 

a helyi fejlesztés mellett a 

kormány családbarát 

intézkedéseiről is beszélt, 

melyeknek köszönhetően 

egyre több gyermeket 

vállnak a magyar fiatalok. 

 

„Folyamatosan fejlődik térségünk, rengeteg fejlesztés indult el, 

fejeződött már be az elmúlt években a régiónkban és 

országszerte is” – jelentett ki dr. Völner Pál. Epöl 

országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy az előrelépéshez 

Epölön is a fejlesztési források megyei szinten koordinált 

rendszere nyújt lehetőséget. Ennek keretében pedig célzott 

pályázati forrásokhoz juthatnak a községek. Epöl ezen belül 

nyert 23 millió forintot, melyből a polgármesteri hivatal 

épülete újul meg. 

„Az épület energetikailag elavult, fenntartási költségei jelenleg 

igen magasak, amit főként a hőszigetelés, a nyílászárók nem 

megfelelő minősége, az elavult gépészeti és világítástechnikai 

megoldások okoznak. A beruházás során a felsoroltak cseréje, 

korszerű fűtési rendszer kiépítése, a világítási rendszer 

korszerűsítése is megtörténik. A fejlesztéssel egyúttal helyi 

szinten jelentős költségmegtakarítást érhet el a település, a 

megtakarított összeget pedig egyéb fejlesztésekre tudja majd 

felhasználni az önkormányzat – hangsúlyozta Völner Pál.  

Epöl országgyűlési képviselője arról is beszélt, hogy kiemelt 

célja az ehhez hasonló fejlesztések elősegítése a településen és 

a térségben egyaránt, és bízik abban, hogy a mostani beruházás 

mellett, hamarosan további forrásokat tud majd bevonni Epöl 

fejlesztésére a község önkormányzata. 

Dr. Völner Pál emellett kitért arra is, hogy a kormányzat 

továbbra is kiemelt célként kezeli a családok támogatását.  

„Talán kevesen tudják, de 2010-hez képest 2018-ra 

megduplázódik a költségvetésben a családtámogatásra jutó 

összeg. Az eddigi egyik legfontosabb intézkedés a családi 

adókedvezmény bevezetése volt. Ennek az intézkedésnek 

köszönhetően egy átlagos vagy az alatti jövedelemmel 

rendelkező házaspár, ahol mindketten dolgoznak és 

nagycsaládban élnek, nem fizet egy fillér személyi 

jövedelemadót sem” – emelte ki. 

Kifejtette azt is, hogy sok fiatal szülőt érint a diákhitel 

problémája is, de a legújabb szabályok szerint az első babánál 

három évre felfüggesztik az édesanya hiteltörlesztését, 

második gyermeknél elengedik a hitelösszeg felét, a 

harmadiknál pedig az egészet. Több tízezer családnak, vagy 

családalapítás előtt álló fiatalnak nyújt segítséget a Családi 

Otthonteremtési Kedvezmény, azaz a CSOK, amelynek 

keretében egyrészt vissza nem térítendő támogatást, másrészt 

kedvezményest hitelt kapnak a családok. Mindezeknek a 

családbarát intézkedéseknek köszönhetően a 

gyermekszületések száma a 2011-es mélypont óta fokozatosan 

növekszik, és csökken a terhességmegszakítások száma. 

 

Szőlőhegy villamosítása  

 

Az epöli zártkertek 

ingatlantulajdonosai 

közül többen jelezték, 

hogy szeretnék, ha a 

pincéjüknél, hétvégi 

házuknál bevezetésre 

kerülne az áram. 

 

Ezzel kapcsolatban 

egyeztetést 

kezdeményeztem az 

E.ON fejlesztési 

területi referensével, 

Abronics Tamással, 

aki a következőket 

mondta: 

 

Kisfeszültségű hálózat kiépítését (230/400 V) az E.ON 

100 m hosszban az igénylő részére ingyenesen tudja 

biztosítani. A 100 méteren felüli vezetékszakasz 

kiépítését az igénylőnek kell megfizetnie. 

Ezen kívül azt is elmondta, hogy minél több 

pincetulajdonos kéri az áramhálózatra való kapcsolást, 

annál hosszabb hálózatot lehet kiépíteni belőle, illetve 

annál kevesebb hozzájárulást kell fizetni az E.ON részére 

a hálózatfejlesztésért. 

 

Tegyük fel, ha 30 ingatlan tulajdonos kéri a villamos 

energia vételezési szándékát, akkor 3 km hosszú hálózat 

kiépítését ingyenesen vállalja a szolgáltató. 

A már meglévő hálózatra utólagosan csatlakozó 

telektulajdonosoknak is ki kell fizetni a hozzájárulás 

költségét, ezt a díjat az első körben, azaz csoportosan 

igénylők részére visszatéríti a szolgáltató. 

 

A fent leírtak alapján egy igényfelmérést szeretnék 

végezni. Amennyiben kellő számú ingatlantulajdonos 

jelzi csatlakozási szándékát és az esetleges hozzájárulás 

mértéke elfogadható, akkor beadnánk a csoportos 

áramhálózatra kapcsolási igénybejelentést. 

 

Kérek minden pincetulajdonost vagy zártkerti 

ingatlannal rendelkezőt, aki szeretné földterületének 

értékét azzal növelni, hogy azt az áramhálózatra 

kapcsolják, jelentkezzen az önkormányzat 

hivatalában ügyfélfogadási időben. 

 

Az igényfelmérést 2018. január 31-ig gyűjtjük. 

 

Az igényfelméréshez a következő adatok szükségesek:  

- igénylő neve 

- igénylő lakcíme 

- igény helye/helyrajzi száma 

- igénylő aláírása 
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GYERMEKOLDAL 
 

Jó, ha tudod! 
 

Adventus- latin eredetű szó, jelentése eljövetel, 
megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik 
vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsony) való 
felkészülés időszaka. 
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki 
készülődés ideje. 
Az advent 4 hétig tart, a december 25-e előtti negyedik 
vasárnappal kezdődik. 
 
December 6. 

Miklós napja, Mikulás ünnepe. Ezen a napon a gyerekek 
szépen kitisztított cipőjükbe ajándékot kapnak. A jó 
gyerekek narancsot, diót, csokoládét, a "rosszak" 
krampuszt és virgácsot. De vajon honnan ered ez a bájos 
ünnep? 
Szent Miklós püspök a kisázsiai Patarában született az i. 
sz. 3. században. 325- ben már mint myrai püspök vett 
részt a niceai zsinaton. Életéről keveset tudunk, de a 
jótéteményeiről számtalan legenda maradt fenn. A keleti 
keresztény egyház nagy szentje a mai napig, alakját mély 
tisztelet övezi. A görögkatolikusoknál emléknapja ma is 

ünnep. A halászok, a révészek, a vízimolnárok védőszentje. A szegények, elesettek 
gyámolítója. A legismertebb legenda szerint egyszer Miklós tudomására jutott, hogy 
egy szegény sorban élő család lányait apjuk rabszolgaságra kényszerítette, hogy így 
keressék meg a házasságukhoz szükséges hozományukat. Így azonban a lányok 
soha nem tudtak volna tisztességben férjhez menni. Miklós az ablakon keresztül 
aranypénzt dobott a lányoknak, így mentve meg becsületüket. Innen ered az a 
szokás, hogy a gyerekek cipőjüket az ablakba állítják ajándék reményében. 
 

December 13. 
Luca napja. A legenda szerint Szent Luca keresztény 
vértanú, neve a latin lux, azaz fény szóból származik. A 
Gergely- féle naptárreform előtt az év legsötétebb napja 
volt. A magyar néphagyományban nem annyira Szent Luca, 
hanem egy rontó nőalak (boszorkány) változata terjedt el. A 
legtöbb babona, hiedelem, varázslás ehhez a naphoz 
kötődik. Azt tartják ilyenkor szabadon garázdálkodnak a 
gonoszok. Az év legsötétebb napja kiváló alkalmat 
teremtett a jóslásokra, boszorkányűzésre. Ezen a napon 

bizonyos női munkákat tiltottak, nem volt szabad pl. lúggal dolgozni (mosni), fonni. 
Ha ezt megszegték Luca kóccá változtatta a fonalat, az asszonyokhoz vágta az 
orsót. Az udvart felszórták szalmával, szénával. A háznál eldugták a söprűket, hogy 
Luca ne tudjon elrepülni vele. Ehhez a naphoz kötődik a legismertebb hagyomány, a 
Luca-szék készítés. Ezen a napon kezdték el faragni, úgy, hogy minden nap csak 
egyetlen műveletet szabadott rajta elvégezni, de karácsony szentestére készen 
kellett lennie. Az éjféli misére magukkal vitték, és ha ráálltak, meglátták a 
boszorkányokat. 
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GYERMEKOLDAL MELLÉKLET 
Készíts szüleiddel betlehemet a kép alapján! Ha van kedved, ki is színezheted! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


