
    

                                                                                 

 

 

„…karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a 

csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az 

emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert 
nem lehet a csoda nélkül élni." 

(Márai Sándor) 

 
 

Kedves Olvasó! 

 

Szeretettel köszöntök minden hírmondó olvasót! Ismét 

eltelt egy dolgos, eseménydús esztendő. 

Sajnos nem csak örömteli, hanem szomorú történések is 

voltak idén. Fájó szívvel búcsúztattuk el többek között két, 

a községünk életét nagyban meghatározó személyét. 

Június közepén háziorvosunkat, Lassu Imrét tragikus 

hirtelenséggel vesztettük el, múlt héten pedig településünk 

egykori polgármesterét, Muszela Imre bácsit kísértük utolsó 

útjára. Nyugodjanak békében! 

Emléküket megőrizzük az utókor számára! 
 

Az év végéhez közeledve az emberek általában számot 

vetnek az elmúlt hónapokról. 

Én is így teszek most: 

Pályázati és önkormányzati saját forrás segítségével ismét 

két utcánk újulhatott meg, a Hunyadi és a Panoráma utca. 

Sajnos, a Táncsics M. utca felújítására beadott pályázatunk 

elutasításra került, de nem adjuk fel, továbbra is kitartóan 

pályázunk. Bízunk abban, hogy jövőre támogatásra talál. 

Idén nyáron megvalósult a Közösségi Ház belső felújítása 

is. Szintén pályázati és önkormányzati saját forrás 

segítségével az elavult gázkonvektoros fűtést, modern 

kondenzációs gázkazánnal ellátott központi fűtésre 

cseréltük, továbbá megújult az épület padozata, valamint 

belső festést és állandó hangosítást is kapott. 

2017-ben elnyert vis maior támogatásból helyreállításra 

került a Petőfi téri, a Móricz Zs utcai, és a Táncsics M. utcai 

árkok megrongálódott szakasza. Ez utóbbi árokszakaszt a 

közfoglalkoztatottak által gyártott betonelemekkel béleljük 

ki. A munkálatok megkezdődtek, de a téli időjárás miatt 

egyenlőre felfüggesztésre kerültek.  

Ezúton szeretném a lakosság figyelmét felhívni, hogy az 

önkormányzat térítésmentesen bocsájtja rendelkezésére 

az általa gyártott betonelemeket mindazoknak, akik 

vállalják az ingatlanuk előtti földárkok felújítását! 
Az elmúlt és az idei évben is nyertünk támogatást a 

zártkerti ingatlanok fejlesztésére. A múlt évi támogatásból 

útépítés, ingatlanvásárlás, valamint a gyümölcsöskert 

bekerítése valósulhatott meg. Az idei forrásból szintén 

útépítés és további önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

vadkerítéssel történő kőrbekerítése valósul meg. 

 

 

Miniszterelnök úr az év során a „modern városok program” 

mintájára meghirdette az 5.000,- fő alatti települések 

fejlesztésére vonatkozó többéves fejlesztési koncepciót 

tartalmazó programot a Magyar Falu Programot”! 

2019-ben 75 milliárd forint értékben nyílnak meg pályázati 

lehetőségek az olyan településeknek, mint Epöl. Ígérem a 

kedves olvasóknak, helyieknek, hogy felkészülten várjuk a 

lehetőségeket. 

Intézményeinket és gyermekeinket sem „hagyom 

magukra”, az önkormányzat minden iskolai és óvodai 

programot támogat: idén ismét megszervezésre került a 

néptánc-oktatás mindkét intézményben, melyet a Tímár 

Táncakadémia oktatója, Márton Piroska tart heti 

rendszerességgel. 

Az iskolások öt alkalmas színházbérletét, illetve a gyerekek 

úszásoktatását az utazási költség finanszírozásával 

támogatja az önkormányzat. Kiemelten fontosnak tartom, 

hogy községünk gyermekeink életét efféle programokkal 

tegyük színessé, változatossá.  

Köszönöm intézményvezetőink, pedagógusaink 

lelkiismeretes, áldozatos munkáját! 

Itt szeretném megköszönni volt kolléganőm, Kovács Edina 

munkáját, ami nem csak nekünk fog hiányozni, hanem a 

gyerekeknek is. A nyár során fantasztikus öt napos 

nyaralással örvendeztette meg őket a Velencei-tó partján.  

Azt hiszem, sokáig emlegetni fogják a feledhetetlen 

napokat. Encsi több éves munkáját ezúton is hálásan 

köszönjük! 
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 

akik segítenek önkormányzatunknak rendben tartani a 

településünket: a közfoglalkoztatottaknak, az 

önkormányzat alkalmazottainak és azoknak a helyi 

lakosoknak, akik saját idejüket nem sajnálva állnak 

rendelkezésünkre bármilyen önkormányzati, egyházi 

rendezvény alkalmával!!! 
 

Az idei karácsonyon sem feledkeztünk meg a 

nyugdíjasokról és a kisgyermekes családokról. Őket 5.000,- 

Ft-os támogatással segítjük. Tudom, hogy nem nagy összeg, 

de remélem, kiegészíti az ünnepekre fordított költségeket. 

Kérem, a közelgő ünnepek alkalmával fokozottan 

figyeljünk egymásra, az egyedül élőkre, idősekre! 
 

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 
 onkormanyzat@epol.hu 

www.epol.hu 
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Epöl Község Önkormányzati Képviselő- testületének hírei 
 

Kedves Olvasók! A nyári Hírmondó megjelenése óta Epöl 

Község Képviselő- testülete hét alkalommal ülésezett. 

A havi rendszerességgel összehívott üléseinken kívül, egy 

Falugyűlést és Közmeghallgatást, valamint Vis Major helyzet 

kialakulása miatt, egy rendkívüli ülést tartottunk. 

Minden képviselő- testületi ülés első napirendi pontjaként, Tácsik 

Attila polgármester tájékoztatja a képviselőket és a megjelent 

vendégeket az előző ülés óta eltelt időben történt fontosabb 

eseményekről és intézkedésekről. 
 

Június 25: A nyár első hónapjában, az eddigi gyakorlatnak 

megfelelően, Jobbágyné dr. Major Ildikó tájékoztatóját 

ismertette Tácsik Attila polgármester úr, az Epöliek fogorvosi 

ellátásának helyzetéről, majd a Polgármester és az 

Egészségügyi- Szociális Bizottság beszámolóját hallhattuk az 

általuk végzett szociális jellegű tevékenységekről. Az egyebek 

napirendi pontban meghallgattuk a Sport Egyesület 

működéséről szóló tájékoztatót. Végül egyeztettünk Dr. Lassu 

Imre háziorvos halála miatt, az átmeneti helyettesítéséről. 

Július hónapban a képviselő- testület nem ülésezett. 
 

Augusztus 27: Augusztusban az első napirendi pont keretében 

a képviselő- testület megismerte az I. félév gazdálkodási 

adatait, és tájékoztató jelleggel tudomásul vette, hogy a 

2018.évi költségvetésben eltervezett bevételek és kiadások 

időarányosan alakulnak. A következő napirendi pontban a 

képviselő- testület arról határozott, hogy újra csatlakozik- az 

előző évhez hasonlóan- a BURSA HUNGARICA elnevezésű 

felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. A képviselő- testületi ülés 

további részében összehívtuk a Közmeghallgatást és 

Falugyűlést, a szociális tűzifa pályázat benyújtásáról 

döntöttünk, elbíráltunk három lakásvásárlási támogatást és 

egyeztettük az idei Idősek Napja rendezvény részleteit.  
 

Szeptember 17: Az őszi ülések állandó napirendi pontjai az 

óvoda és az iskola működéséről szóló beszámolók. Most is 

meghallgattuk Dr. Nagyné Nagy Barbara és Tiboriné Kardos 

Éva tájékoztatóját intézményeikről, gazdálkodásukról, 

sikereikről, problémáikról. 

Az egyebek keretében került sor, a megüresedett háziorvosi 

körzet betöltésére jelentkező, Dr. Szigeti Judit általános orvos 

és az OEP közötti, Epöl- Máriahalom működési területére 

vonatkozó szerződéskötés támogatására. 

Falugyűlés, Közmeghallgatás: Ugyancsak szeptember 17-én 

került sor az évi rendes Falugyűlés és Közmeghallgatás 

megtartására. A fórumon 5 érdeklődő jelent meg, nekik Tácsik 

Attila polgármester tájékoztatót tartott az idei évben eddig 

elvégzett fontosabb feladatokról és elmondta a még 

folyamatban lévő, megoldásra váró problémákat is, ezek közül 

a legfontosabb, a megüresedett háziorvosi praxis mielőbbi 

betöltése. 
 

Október 16. Az időjárás viszontagságai, a nagy esőzések 

miatt került sor az október 16-i, rendkívüli ülésre, amelyen 

egyetlen napirendi pontot tárgyaltunk és egyhangú határozattal 

vis maior pályázatot nyújtottunk be 63.000.063.-Ft. 
értékben a Bem utcában a 164/3 hrsz-ú ingatlanon 

megrongálódott útburkolat és támfalak, valamint a Táncsics 

M. utca előtti 580/17 és 580/18 hrsz-ú ingatlanokon található 

terméskő támfal helyreállítására. A pályázatot lapzártáig még 

nem bírálták el. 

Október 29: A munkatervünk szerint október hónapban még 

egy ülésre került sor, amelyet október 29-én tartottunk meg. 

Ezen az ülésen került sor a helyi adórendeletek áttekintésére, 

mely után a képviselők úgy döntöttek, hogy nem emelnek 

Epöl Községben adót. 
 

 

A következőkben, az Értéktár Bizottság képviseletében, 

Molnár Viktor alpolgármester számolt be a 2018-ban végzett 

munkáról, s utána a Könyvtár beszámolóját ismerhették meg a 

képviselők. Szintén ezen az ülésen került sor a 2019-es belső 

ellenőrzési terv elfogadására. 

Végül a képviselő- testület meghirdette a Könyvtárosi 

álláshelyet. 
 

November 26: Az eddig utolsó, novemberi ülésünkön, 

meghallgattuk Kondár István települési ügysegéd 

beszámolóját az Epöl településen végzett munkájáról, majd az 

idei évben bekövetkezett változásoknak megfelelően 

módosítottuk a költségvetési rendeletet. E szerint ebben az 

évben a település 112.191.960.-Ft.-al gazdálkodik. Végül a 

képviselők döntöttek tiszteletdíjaik társadalmi szervezeteknek 

történő felajánlásáról. 

Tisztelt Olvasók! Epöl Község Képviselő- testülete még egy 

alkalommal, december 17-én tart egy évzáró, képviselő- 

testületi ülést, amelyről a következő számunkban írunk. 
 

 

A kutak engedélyezéséről 

Tisztelt Epöli lakosok! 

Az Országgyűlés december 12-i döntése alapján az a kút 

tulajdonos, aki kútját engedély nélkül, attól eltérően létesítette, 

a jogszabály módosítása alapján ezt az engedélyt 2020. 

DECEMBER 31-IG KÉRHETI. A friss jogszabály-

módosításhoz végrehajtási rendelet még nem készült, így 

egyelőre nem tudjuk, milyen változtatások lesznek az 

engedélyeztetés során. 

A részletek megismerése után azonnal tájékoztatom a tisztelt 

olvasóinkat. 

Elődné Lukács Erzsébet 

jegyző 
 

 

Ünnepi nyitva tartás! 
 

A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és az Epöli 

Kirendeltség a karácsonyi ünnepek alatt ügyeleti rendszerben 

működik, azaz nem zár be, a 2017-es évhez hasonlóan. 

A két ünnep közötti munkanapokon, bármelyik hivatalban 

intézhetik ügyeiket. 
 

A Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal nevében áldott, 

boldog karácsonyt kívánok minden olvasónknak! 
 

Elődné Lukács Erzsébet 

jegyző 
 

A karácsony és a magány! 
 

A karácsony a családról, a szeretetről, az összetartozásról szól. 

Ilyenkor könnyebben adunk, és jobban átérezzük azoknak a 

sorsát, akiknek az ünnep küzdelmekkel teli időszak. Ám van, 

amit sosem fogunk tudni megérteni: miként is telik ez az 

ünnep egy olyan ember számára, aki senkinek sem tud 

ajándékot venni, akihez senkinek sincs egy jó szava sem, még 

ebben a 3 napban sem. 

Magányosnak lenni többféleképpen lehet. Van, aki 

magányban él, és ezt élvezi. Ha mégis emberi kapcsolatra 

vágyna, egy-két barátra mindig számíthat. Van, aki önként 

vállal magányt, ebben tud kiteljesedni. Ez lehet időszakos - 

például egy művész esetében -, vagy egész egyszerűen egy 

életforma. Ezek mellett azonban vannak azok a magányos 

emberek, akik igazán csak karácsonykor döbbennek rá, hogy 

mennyire egyedül is vannak a világban. Bárki lehet magányos 

karácsonykor, az egyik munkatársunk, szomszédunk,  
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iskolatársunk. 

A karácsonyban az a legnagyobb fájdalom, hogy ekkor 

mindenki a családjával van. Aki magányos, ilyenkor még  

keserűbbé válhat. 

Nem kell ahhoz rossz embernek lenni, hogy ezen a három 

napon senki se nyissa rád az ajtót. Ha vannak is barátok, ők 

mind a saját szeretteikkel ünnepelnek. Sok ember dönt úgy, 

hogy felnőttként megszakítja a kapcsolatát családjával. 

Egyszerűen vannak olyan helyzetek, olyan sérelmek és 

traumák, melyeken csak így lehet túllépni. Amikor a 

szülőkkel, nagyszülőkkel való találkozások, lényegében csak 

lassú méregként hatnak. Persze az is gyakori, hogy a rokonok 

más országban élnek, és egyszerűen nem tudnak, vagy nem 

akarnak a „hátrahagyott" nagymamához, nagypapához utazni. 

Az is gyakori, hogy a rokonok más országban élnek, és 

egyszerűen nem tudnak, vagy nem akarnak a „hátrahagyott" 

nagymamához, nagypapához utazni. 

Egy igazán magányos ember számára a szenteste nem a 

halászléről és a bejgliről szól, hanem a túlélésről. 

Karácsonykor érzzük leginkább a támogató és szerető család 

hiányát.   

Amennyiben ismer olyan embert, aki egyedül kénytelen 

tölteni a karácsonyt, ebben a három napban tegye meg, hogy 

meghívja magához ebédre, vagy keresse fel pár szelet 

süteménnyel. Hívja fel telefonon, beszélgessen vele, kérdezze 

meg, hogy érzi magát. Ezek az apró gesztusok, az, hogy ő is 

számít valakinek, sokat segíthetnek abban, hogy kevésbé 

érezze magát magányosnak. 

Családsegítő 
 

Szociális tűzifa támogatás 
 

Epöl Község Önkormányzata 2018. évben is sikeresen 

pályázott szociális célú tüzelőanyag beszerzésének 

támogatására. 
 

Tájékoztatjuk az érintetteket: (elsősorban nagycsaládosok, 

kisnyugdíjasok, egyedül élők), hogy szociális tűzifa 

támogatásra kérelmet nyújthatnak be a polgármesteri 

hivatalban 2019. január 31-ig! 
 

Tácsik Attila 

polgármester 
 

 

Kedves Epöli lakosok! 
 

Szeretném köszönteni Önöket abból az alkalomból, hogy 

betöltöm Dr. Lassu Imre háziorvosi praxisát és 2018. 

december 1-től megkezdem szolgálatomat településükön és 

Máriahalmon is. 

2006-ban szereztem orvosi diplomát a Pécsi 

Tudományegyetemen, majd sürgősségi szakirányon folytattam 

tanulmányaimat, és 2012-ben sürgősségi orvostan és 

oxyológia szakvizsgát szereztem. Helyettesítő háziorvosként 

2014- óta szolgáltam Budapesten. 2009-óta mentőorvosi 

munkát folytatok az Országos Mentőszolgálatnál és mindezek 

mellett, főállásúként 2008-tól a Bajcsy Zsilinszky Kórház 

sürgősségi osztályán voltam műszakvezető.  

Idén nyáron költöztem Sárisápra, mert beleszerettem a 

környék nyugodtságába, és a táj szépségébe. Kerestem a 

lehetőséget, hogy otthonomhoz közel dolgozhassak választott 

hivatásomban. Már régóta szerettem volna egy saját 

háziorvosi körzetet, ahol tudásomat és tapasztalataimat 

kamatoztathatom. Sajnálatos, hogy ez a lehetőség Doktor Úr 

halálával adatott meg nekem, de szeretném, ha emlékéhez 

méltóan tudnék helyt állni szolgálatom során. Úgy gondolom,  
 

 

 

hogy egy háziorvosnak innovatívnak, és mint az alapellátás 

„első vonalának”, ébernek kell lennie, ezért terveim között 

szerepel szűrővizsgálatok időszakos szervezése, a lakosság 

motiválása, és figyelmeztetése a megelőzés fontosságára. 

Vallom, hogy az egészségügy minőségének alapja a 

háziorvoslás, és betegekkel folytatott kommunikáció, ezért 

kérem Önöket, hogy problémájukkal, kérdéseikkel forduljanak 

hozzám bizalommal. A kézi gyógyszertár üzemeltetését minél 

hamarabb szeretném folytatni, megtartva ezzel a 

folytonosságot, amit Doktor Úrnál már megszokhattak.   

Remélem, hogy a kezdeti összecsiszolódásunk alatt is és a 

jövőben is számíthatok bizalmukra, a magam részéről nagyon 

várom, hogy megkezdhessem szolgálatomat ezen a két 

gyönyörű településen! 
 

Üdvözlettel: 

Dr. Szigeti Judit 
 

Dr. Szigeti Judit rendelése 2018. december 1-től az 

alábbiak szerint alakul Epöl és Máriahalom településeken: 

 

 

Napok Máriahalom Epöl 

Hétfő 08:00 – 10:00 10:30 – 12:30 

Kedd 10:30 – 12:30 08:00 – 10:00 

Szerda 15:00 – 17:00 12:30 – 14:30 

Csütörtök 10:30 – 12:30 08:00 – 10:00 

Péntek 08:00 – 10:00 10:30 – 12:30 
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Iskolai hírek 
 

Szeretettel köszöntöm a hírmondó karácsonyi 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 eseményekben gazdagon telt 

el. Nézzük kicsit részletesebben: 

2018. szeptember 3-án, a tanév első napján, évnyitó ünnepséggel 

indítottuk el a 2018/2019-es tanévet.  

Július elsejével pedagógus létszámunk kettőre csökkent, mivel 

Muszela Szabolcs tanár urat az Esztergomi Tankerületi 

Központ igazgatójának nevezték ki. Örültünk, büszkék voltunk, 

hogy ilyen szép feladatot kapott, de szomorúnak és tehetetlennek 

éreztük magunkat, mivel a nyáron meghirdetett álláspályázatok 

sikertelenül zárultak. Kedvünket nem veszítve, elszántan 

indultunk az új tanévnek. Szeptember elején Grimné Frankó 

Mária epöli tanítónő jelezte, hogy friss nyugdíjasként, szívesen 

segítene nevelési-oktatási feladataink ellátásában. Így szeptember 

10-én már az 1-3. osztályosok magyar nyelv és irodalom, illetve 

matematika oktatásában segédkezett.  

Szeptember 18-án szülői értekezleten ismertettük a szülőkkel a 

tanév főbb pedagógiai célkitűzéseit, programjainkat, terveinket.  

Szeptember 24-én újra indult az úszásoktatás. Ezzel kapcsolatban 

megint az Önkormányzatnak kell köszönetet mondanom, akik 

támogatva az utazás költségeit, megfizethetővé tették a szülők 

számára ezt a lehetőséget.  Január 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 14 gyermek jelentkezett úszásra. 

Az iskolások körében oly közkedvelt társastánc-oktatás szintén 

már szeptember elején elkezdődött.  

Október elejétől újra indítottuk a néptánc oktatást. Márton 

Piroska néptánc oktató, aki Tímár Mihály ajánlásával került 

intézményünkbe, nagy lelkesedéssel vezeti be a néptánc 

rejtelmeibe hétről-hétre az óvodás és iskolás gyermekeket. A 

lehetőségért megint az Önkormányzatnak kell köszönetet 

mondanom, akik az oktatás anyagi költségeit finanszírozzák. 

Reméljük a néptánc megszerettetése mellett, műsoraink 

színvonalát is emelik a Piroska által megtanított táncok. 

Tanulóink szeptember közepétől heti 3 nap újra az 

iskolagyümölcs programban vesznek részt. 

Pályáztunk az iskolatej programba, így folytatódik ez is. 

A logopédus elvégezte az éves szűrővizsgálatot. Beszédhibás, 

fejlesztésre szoruló gyermeket, egyet talált, vele hétfőnként 

foglalkozik. 

Szeptember 29-én iskolánk tanulói és pedagógusai is részt vettek 

a szüreti felvonuláson. A gyerekek felléptek a felvonulást követő 

rendezvényen Nagyné Zhorela Mária tanárnő rendezésében. 

Október elejétől elkezdtük a papír- és az elektronikai hulladékot 

gyűjteni és átvenni, melynek kivitelezésében nagy segítséget 

jelentettek a szülők: Barináné Major Edina és Drobni Gergő. 

Köszönjük! A bevételt az év végi elevenparki kirándulásunkra 

gyűjtjük. 

Szeptember hónapban minden gyermekünk egészségügyi-, 

október hónapban fogászati szűrésen vett részt.  

Október 19-én tanulóinkkal kirándultunk a Fővárosi Növény- és 

Állatkertbe. Az időjárás még kegyes volt hozzánk. A sok 
látnivaló felejthetetlenné tette ezt a napot is.  

Október 26-án került megrendezésre az Idősek napja, melyen 

iskolánk tanulói tánccal köszöntötték községünk idősebb lakóit. 

A műsor összeállításában Nagyné Zhorela Mária tanárnő vett 

részt. 

Az őszi szünet kellemes, pihentető napjai után újra elindult 

iskolánk pezsgő élete. 

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 

6-án került sor, melyen a Münchausen báró kalandjai című 

mesejátékot néztük meg.  

Az idei évben, szakítva a hagyományokkal, nem szerveztük meg 

a Márton-napi lámpás felvonulást. A Márton nap, azért nem 

maradt el, november 10-én projektnap keretében ismerkedtünk 

Márton életével és az e naphoz fűződő hagyományokkal. 

November 15-én 3. osztályos tanulóink: Rozbora Hanna és 

Drobni Szabolcs, Grimné Frankó Mária tanárnő 

szervezésében, részt vettek a Simor-napi versenyek keretében 

megrendezésre kerülő olvasási versenyen. Nagy örömünkre 

Szabolcs a 2. helyezést érte el, de Hanna is szépen szerepelt.  

December 5-én a tatabányai Jásza Mari Színház egy újabb 

előadását tekinthettük meg, Ann-Droid-Egy robotlány csodálatos 

kalandjai címmel. 

A Mikulás az idei évben is gazdag csomaggal lepte meg 

diákjainkat. Köszönjük azon epöli vállalkozóknak, 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,  Kemenczkiné Pallagi 

Anitának és a Wencz Bt.-nek. 

December 15-én a karácsonyvárás jegyében kézműves 

foglalkozáson készítettek a gyerekek karácsonyi díszeket, kisebb 

ajándékokat. A Karitász csoport tagjai persze most sem 

feledkeztek meg rólunk. Finom lángossal és meleg teával 

kedveskedtek a barkácsolásban elfáradt gyerekeknek. 

Köszönjük, hogy mindig gondolnak ránk! 

Iskolánk dekorációja is egyre jobban az ünnepekre hangolja 

lelkünket. Mikulás, karácsonyi díszek, adventi koszorú, melyet 

péntekenként gyertyagyújtás közben körbeállunk, karácsonyi 

asztaldísz és szalvéta. Köszönöm Idu néni szorgos munkáját, 

mellyel a karácsony közeledtére készíti fel a szívünket. 

Ez a hangolódás természetesen elősegíti a készülődést a 2018-as 

év utolsó iskolai rendezvényére, amelyre már a tanulók, Nagyné 

Zhorela Mária tanárnő vezetésével gyakorolnak. A karácsonyi 

műsor, melyre ezúton is tisztelettel hívom nemcsak a szülőket, 

hozzátartozókat, hanem a falu lakóit is: 

2018. december 20-án 17.00 órakor kezdődik a Közösségi 

házban. 

A karácsonyi ünnepek közeledtével szeretnék minden diákunknak 

és szüleiknek, kollégáimnak és minden epöli lakosnak: Békés, 

boldog karácsonyt kívánni! 

 

Tiboriné Kardos Éva 

intézményvezető helyettes 

 
Értesítés! 

 

Tisztelettel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a településen 

kommunális hulladékgazdálkodási szolgáltatást végző cég 

a Kommunál – JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. – a 

hulladék begyűjtését az ünnepek alatt is a megszokott 

időpontban végzi december 25-én és január 1-én (keddi 

napokon) 

 

A válogatott hulladékokhoz szükséges zsákokat az 

Önkormányzat Hivatalában lehet átvenni ügyfélfogadási 

időben. 
 

Epöl Község Önkormányzata 
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Óvodai hírek 
 

Szeretettel köszöntöm Epöl Község lakóit! 
 

„December az ünnepről szól, akkor szép, ha hull a hó,  

úgy jó, ha van meleg szoba, a beigliben sok dió. 

Jó dolog a sok ajándék, de figyeld a szemeket, 

meglátod, a legnagyobb kincs az őszinte szeretet. 

Szerencsére fér a szívbe óriási nagy adag, 

s minél többet adsz belőle, neked annál több marad!” 
 

K. László Szilvia – December c. költeményével köszöntöm 

kedves olvasóinkat. Tündérkert Óvodánk apraja és nagyja 

hetek óta lázas izgalommal készülődik a téli hónapok 

eseményeire. Az ünnepek közeledtével, az adventi készülődés 

jegyében sürögnek-forognak az apró kezek, felcsendülnek a 

karácsonyi dallamok, ünnepi mondókáktól, versektől 

hangosak a csoportszobáink. Mielőtt azonban elragad 

Bennünket az ünnepi forgatag, pillantsunk vissza néhány 

pillanat erejéig az elmúlt ősz eseményeire. 

Szeptember havában szeretettel fogadtuk régi és újonnan 

érkező óvodásainkat. Süni csoportunk új kisóvodásokkal 

(Burkodi Lelle, Hanzlik Dominik, Árendás Baltazár, Csímár 

Dávid, Tácsik Sebestyén) bővült, Tündérkert Óvodánkban 

jelenleg 20 gyermeket nevelünk.  
 

A 2018/2019. nevelési év kiemelt nevelési feladatát a 2018 

nyarán módosított Óvodai nevelés országos alapprogramjának 

megfelelően fogalmaztuk meg: „Nevelőmunkánk során a 

gyermekek nyitottságára építünk, s ahhoz segítjük őket, hogy 

megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a  

nemzeti identitástudat, a  keresztény kulturális értékek, a  

hazaszeretet, a  szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, 

hogy rá tudjon csodálkozni a természetben, az emberi 

környezetben megmutatkozó jóra és szépre, mindazok 

megbecsülésére.” Ennek értelmében nagy hangsúlyt fektetünk 

arra, hogy mindennapjaink során óvodás gyermekeinkkel 

megismertessük a helyi szokásokat - hagyományokat, és 

nemzetünk néphagyományait, a magyar népmesék, a 

néphagyományokat felelevenítő mondóka- és népdalvilágból 

merítjük nevelőmunkánk repertoárját. 

Az ősz folyamán négy nagy projektünket terveztük és 

szerveztük meg óvodánkban: 

„Olyan ez az óvoda, mint egy Tündérpalota…” környezeti 

projekt, melynek célja és feladata: a gyermekek befogadása, 

visszaszoktatása az óvodai környezetbe, szokás- és 

szabályrendszer megalapozása játékos módon, társas 

kapcsolatok kialakítása és elmélyítése szocializációs 

játéktevékenységek által, az óvoda szűkebb és tágabb 

környezetének megismerése kirándulások, séták alkalmával, a 

gyermekek nyár során bekövetkezett változásainak 

megfigyeltetése, megtapasztaltatása volt. 

„Barátaink az állatok…” környezeti projekt, melynek célja 

és feladata: az „Állatok világnapja” alkalmából kirándulás 

szervezése a közeli baromfiudvarba, látogatás szervezése a 

Ratkóczi család udvarába, képeskönyvek, képek gyűjtése a 

háziállatokról, termésekből, terményekből háziállatok 

készítése, kiállítás szervezése. Mihály-napi vásározás 

hagyományainak felelevenítése, vásári népszokások 

megtekintése ismertetése a gyermekekkel, képeskönyvek, 

képek gyűjtése, megtekintése volt. 

„Zengő kertek hívogatnak…” környezeti projekt, melynek 

célja és feladata: a szüreti hagyományok felelevenítése, 

népszokások megismerése képeskönyvek, videofelvételek  
 

 

 

 

segítségével, régi betakarítási munkálatok felidézése, dióverés, 

diószedés, élményszerző séta szervezése az almáskertbe, 

almaszedés, a szüreti felvonulásra és ünnepségre való 

felkészülés volt. 

„Őszanyó birodalma…” környezeti projekt, melynek célja és 

feladata: séták, kirándulások szervezése az erdőbe, mezei és 

erdei állatok készülődése a télre, vándormadarak és hazánkban 

telelő madarak megismerése, megfigyelése. Őszi termések és 

falevelek gyűjtése volt. 
 

Őszi kiemelt programjaink voltak: 
 

 Gyermekeink az Almáskertben vendégeskedtek Béla 

bácsinál és Marika néninél. 

 Részt vettünk a Szüreti Felvonuláson és Mulatságon. 

 Megrendeztük a Jótékonysági Szüreti Bált Tündérkert 

Óvodánk gyermekei javára. A kiváló hangulatért az 

Aréna Band zenekar felelt. 

 Tündérkert Óvodánkban első alkalommal 

hagyományteremtő céllal Mihály napi sokadalmat 

rendeztünk, vendégeink voltak a Csima 

Hagyományéltető Egyesület tagjai. 

 Kisteleki Zoltán Csöppszínháza az Aranyhal c. 

mesejátékkal ajándékozta meg a gyermekeket. 

 Száraz-Nagy Tamás Léghajó Színháza a Csizmás 

kandúr c. mesejátékkal örvendeztette meg óvodánk 

apraját és nagyját. 
 

Decemberi programjaink: 
 

 Mikulás látogatása a Tündérkert Óvodában. 

 Adventi vásár a Tündérkert Óvoda gyermekeinek 

javára. 

 Luca nap az óvodában. 

 Látogatás a Fővárosi Nagycirkusz Szikramanók c. 

előadására (Kutassy Györgyné, Gabi néni kedves 

felajánlása). 

 Karácsonyi ünnepváró délelőtt az óvodában. 

 Téli szünet: 2018. december 21. – 2019. január 2. Első 

óvodai nap: 2019. január 3. 
 

A Tündérkert Óvoda gyermekei és dolgozói nevében 

szeretném megköszönni Epöl község azon lakóinak, a 

családoknak, a szülőknek a segítségét, akik bármilyen 

formában segítették, támogatták nevelőmunkánkat, óvodánk 

életét, gyermekeink mindennapi fejlődését az elmúlt 

esztendőben. Továbbá köszönjük Epöl Község 

Önkormányzatának, Polgármester Úrnak és a Hivatal 

dolgozóinak együttműködését, támogatását mindennapi 

munkánk és óvodai programjaink megszervezése, 

lebonyolítása során. Egyúttal megköszönöm munkatársaim 

(Kovács Alexandra, Lázár Jánosné, Molnár Imréné) 

lelkiismeretes és odaadó munkáját, mellyel az intézmény és 

gyermekeink fejlődését segítették mindennapjaink során. 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, engedjék meg, hogy a 

Tündérkert Óvoda apraja és nagyja nevében Áldott, Békés 

Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Esztendő 

kívánjak mindannyiuknak! 

 

Dr. Nagyné Nagy Barbara 

óvodavezető 
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Az Epöli Értéktár Bizottság hírei 
 

Kedves Epöliek! 
 

Engedjék meg, hogy az alábbiakban néhány sorban 

bemutassam az Epöli Értéktár Bizottság idei tevékenységét. A 

Bizottság 2018-ban is számos rendezvényt bonyolított le 

Kovács Gábor vezetésével. Méltó módon kívántunk 

megemlékezni Dr.Erdős Mátyás atya születésének 110. és 

Teremtőhöz való visszatérésének 15. évfordulójáról. 

- 2018.01.27. A cselényi kereszt fáinak visszametszése 

társadalmi összefogással 

- 2018.02.25. Epöli történetek – Epöli történelem – kötetlen 

beszélgetés a Tájházban Erdős Mátyásról, mindenki Matyi 

bácsijáról 

- 2018.03.18. Száz tél – száz nyár: vetítéssel egybekötött 

visszaemlékezés az I. Világháború eseményeire a 

Tájházban 

- 2018.04.07. 2 keréken a 4 település értékeinek 

megismerésére BAJNA-EPÖL-SZOMOR-GYERMELY 

kerékpáros körtúra lebonyolítása a szomszédos falvak 

Önkormányzatával közreműködve 

- 2018.06.23. IV. Szentjánosbogár éjszakai túra az epöli 

búcsú alkalmából 

- 2018.07.14. II. Erdős Mátyás körtúra 

- 2018.09.15. II. Kerékpáros körtúra Esztergomba 

- 2018.12.02. V. Dr. Erdős Mátyás Emléktúra és szentmise 

(Epöl – Dorog) 

A korábbi évekhez hasonlóan még mindig a legnépszerűbb 

eseményünk a december végi és júniusi éjszakai túra, de a 

tájházban megrendezett rendezvényeink is kellemesen, 

színvonalasan teltek. A közeljövőben ismét hívjuk az 

érdeklődőket egy vetítéssel egybekötött beszélgetésre, „Nagy 

idők - nagy Emberek” címmel.  

Egyelőre úgy tűnik, hogy a cselényi kereszt hársfáinak 

megújítása sikerrel járt, de a döntő időszak a mostani tél lesz. 

A társadalmi összefogásnak kellemes visszhangja volt, több 

rendezvényünkről született cikk a megyei napilapban (24 óra) 

de említették az Újember hasábjain is. 

A tavaly kitűzött cél: híd megvalósítása a páskomi kereszt felé 

folyamatban van, remélhetőleg a következő eseménynél már 

ezen kelhetnek át a hívek. 

Az idei évben sikerült beszereznünk egy aktív hangszórópárt, 

valamint egy laptopot, amik a vetítéssel egybekötött 

rendezvényeket segítenek megfelelő technikai színvonalon 

lebonyolítani, valamint Kovács Gábor gyűjtőmunkáját 

könnyíti meg. 

Reményeink szerint hamarosan sok kerül a „Belkovics-féle” 

ház használaton kívüli, baleset- és életveszélyes részeinek 

lebontására is, így egy szebb környezet fogadná a Tájházba 

látogatókat.  

Idén egy új kezdeményezésünk is volt: fotópályázatot 

hirdettünk, melyre 23 db érvényes, színvonalas pályamunka 

érkezett, amiket ezúton is köszönünk. A fotókra a község 

Facebook oldalán lehetett szavazni like-okkal. A legtöbb 

szavazatot Hanzlik László egyik fényképe kapta, ezúton is 

gratulálunk Neki. A nyereménye egy 30.000 Ft-os Media 

Markt vásárlási utalvány.  A pályázat a nagy érdeklődésre való 

tekintettel 2019-ben is kiírásra kerül. 

Az Értéktár Bizottság jóvoltából az idei évben minden epöli 

háztartás kap egy 2019-es naptárat, amibe a fotópályázatra 

jelentkezők képeiből válogattunk be egy-egy darabot.  

Külön köszönetet kell mondanunk Horváth Péternek, aki  
 

 

felajánlotta, hogy egy dróntechnikával készült videoklipet 

forgat a faluról, ami a YouTube videomegosztón 

megtekinthető „Epöl, ami nem alma” címmel. Gyönyörű lett, 

érdemes megnézni és megosztani másokkal is. 

Végül szeretettel hívunk minden érdeklődőt immár 

hagyományos évzáró eseményünkre: a 2018.12.30-án tartandó 

„Extremo Anno” éjszakai túránkra, mely 19:00-kor indul az 

epöli templom előtti kereszttől. 

 

Ezúton kívánok mindenkinek Békés, Boldog Karácsonyi 

Ünnepeket! 

 

Őszinte tisztelettel: 

Molnár Viktor 

Értéktár Bizottsági Elnök 

 

 

Szentmisék rendje Urunk születésének ünnepén 

és nyolcadában: 

December 23. Advent IV. vasárnapja 

8,30 Máriahalom 

10 óra Epöl 
11,30 Dág 

December 24. "éjféli mise" 

17,00 Epöl 
20,00 Dág 

20,00 Máriahalom 

December 25. urunk születésének napja 

9,15 gyóntatás Epölön  

10,00 ünnepi mise Epölön 
10,30 ünnepi mise Dágon 

December 26. Szent István diakónus vértanúsága 

8,30 Máriahalom, szentmise  

December 30. Szent Család ünnepe 

8,30 Máriahalom 

10,00 Epöl 

11,30 Dág szentmise után borszentelés 

December 31. hétfő 

17,00 Epöl hálaadás az idei esztendőért 

Január 1. Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe 

(Parancsolt ünnep!) 

8,30 Máriahalom 

10,00 Epöl 
11,30 Dág 

 

Áldott, szeretetteljes Karácsonyt, és nagyon boldog újévet 

kívánok magam és az egyházközség nevében. 

 

Simonyi-Molnár Balázs 

plébániai kormányzó 
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BÚZAVIRÁG Népdalkör munkájáról… 
 

Kedves Újságolvasók! 

 

Az év végéhez közeledve szeretném tájékoztatni Önöket a 

népdalkör II. félévben végzett tevékenységéről. 

Egy rövid szünet után végre sikerült egy 1- napos 

kirándulásra eljutnunk július 14-én. először megnéztük 

Felcsúton a Puskás Akadémiát.  Megcsodáltuk Makovecz 

Imre és tervezői csodálatos alkotását. Utaztunk a 

kisvonaton. Elmentünk Alcsútra az Arborétumba, ahol egy 

kicsit pihentünk is. Egy közös ebéd után hazafelé 

megtekintettük a Zsámbékon található Lámpa Múzeumot. 

Gyönyörű dolgokat láttunk. Régi csodálatos lámpákat, a 

világon egyedül itt található világító eszközöket. 

Mindenkinek ajánljuk a múzeum megtekintését. 

Felejthetetlen, csodálatos napot töltöttünk el együtt.  

Augusztusban már megkezdtük a felkészülést az őszi 

szereplésekre.  

Augusztus 18. Énekeltünk Kovács Alexandra esküvőjén. 

Négy gyönyörű dallal köszöntöttük volt énekkari tagunkat. 

Augusztus 20. Szent István napi ünnepség. A mise után két 

– alkalomhoz illő – dalt énekeltünk. 

Szeptember 01.   20 éves az epöli Karitász. Erre a szép 

évfordulóra mindenki nagyon készült. Az énekkar tagjai 

alkotják a csoport nagy részét. Sokan segítettek a faluból is. 

Mi több részletben énekeltünk 4 dalt. Csak gratulálni tudok 

a profi szervezésért. Szép emlék marad ez a nap.  

Szeptember 29.  Szüreti felvonulás és műsor. Minden 

megállónál éneket a dalkör, és végül a színpadon is. 14 

alkalomhoz illő dallal köszöntöttük a résztvevőket. 

Október 19.   1956-os emlékműsor. A Himnusz és a Szózat 

éneklése között szép verseket hallhattunk. Rövid beszédet 

mondott a polgármester úr, és mi 2 csodálatosan szép – az 

alkalomhoz kapcsolódó- dalt énekeltünk. Fájó, hogy még a 

tavalyi műsorhoz képest is kevesebben voltak ezen a 

megemlékezésen. 

Október 26.  Idősek Napja – nyugdíjas találkozó. Erre a 

műsorra új dalokkal is készültünk. Két részletben 

énekeltünk 8 dalt. Egy saját dalt is, amely nekünk íródott, 

rólunk szólt. Kár, hogy a vacsora után nem volt élő zene! 

Az egész éven végigtekintve a dalkörnek 10 fellépése volt. 

Minden alkalomra alaposan felkészültünk. Tíz új dalt 

tanultunk. Ezért próbálunk heti rendszerességgel, hiszen itt 

lehet a legjobban megtanulni a sok szép- néha igen nehéz- 

dalt. Az asszonyok sokat tesznek azért, hogy a dalkör 

működjön. Nemcsak a próbákra járnak el, gondozzák, 

rendben tartják népviseleti ruháikat. A falu minden 

rendezvényén részt vesznek. Többen közülük más civil 

szervezetben is tevékenykednek. Köszönet érte! 

Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az évben – a 2017-es 

évre visszamenőleg- az Önkormányzat anyagi segítséget 

nyújtott, 100 ezer forinttal segítette a dalkört. ugyancsak 

köszönetet mondunk Markuj Józsefnének, aki 20 ezer Ft-al 

támogatta tevékenységünket. Az anyagi segítséggel 

eljuthatunk távolabbi helyekre is. Tanulhatunk más 

csoportoktól, énekelve- fellépve, öregbíthetjük kis falunk 
hírnevét.  

Az év még hátralévő részében karácsonyi énekeket 

gyakorolunk, és újat is tanulunk. Ezzel készülünk a 

gyönyörű ünnepre. 
 

 

Közelgő ünnep alkalmából békés,boldog karácsonyt és jó 

erőben, egészségben, szeretetben telő, örömökben gazdag 

új esztendőt kívánok.   

 

Sok szeretettel:  

Szatai Gyuláné 

dalkör vezető 

 
 

 
 
 
 

NÉPTÁNC EPÖLÖN 
 

Kis falunkban néptánc oktatást indítanánk felnőttek részére! 

Ha szeretnél egy leendő táncoslábú közösség tagja  

lenni, jelentkezésedet 

 a Polgármesteri Hivatalban adhatod le. 

Jelentkezési határidő: 2019. január 31. 

Sok szeretettel várunk. 

Szervezők: 
 

Lázár Jánosné Marika   Tácsik Attila 

 

 

 

 
Karitász hírek 

 

Kedves Olvasó! 

 

Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeptember elsején egy 

szép és tartalmas ünneplésnek lehettek tanúi kis falunk 

lakói. A helyi Szent Erzsébet Karitász csoport 

megalakulásának 20. évfordulóját ünnepeltük. Az 

Esztergom- Bajóti régió munkatársai mintegy 150 fő vett 

részt ezen a szép lelkinapon. 

Hálaadásunkat Balázs Atya köszöntő szavaival kezdtük, 

majd falunk és karitász csoportunk bemutatása következett. 

Délelőtt Dr. Berán Ferenc Atya beszélt a karitász munka 

nehézségeiről és szépségéről. Nagy örömünkre szolgált, 

hogy megtisztelt jelenlétével a régi és az új karitász 

igazgató Écsy Gábor atya  és Csorba Gábor állandó 

diakónus. Ebéd után egy énekes, vetítéssel egybekötött 

bemutatkozás következett az elmúlt 20 év munkájáról. 

Hálaadó szentmisét Molnár Alajos Atya - mint mentorunk - 

és a jelenlévő Atyák mutatták be, majd átadták a régiónk 

által alapított Szent Erzsébet díjat, melyet ezúttal 

munkatársunk Vibling Lajosné Juliska kapott. Ezúton is 

gratulálunk Neki. Végül az emléklapok kiosztására került 

sor.  

Nagyon szépen köszönjük azt a sok segítséget, amit a 

lakóktól kaptunk. Köszönjük az Önkormányzat hathatós 

támogatását, köszönjük a sok süteményt, az anyagi és a  
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kétkezi segítséget. Jó volt megtapasztalni, hogy mennyi 

jóérzésű, segítőkész ember él kis falunkban. Büszkén 

mondhatom, hogy a visszajelzések a vendégek részéről 

nagyon pozitív volt, és sok-sok elismerést és dícséretet  

kaptunk a szeretetteljes vendéglátásért és a kiváló 

szervezésért. Még egyszer KÖSZÖNJÜK! 

Nemsokára itt a karácsony, nagy szeretettel készülünk, egy 

kis ajándékkal kedveskedünk idős embertársainknak.  A 

rászorulók vásárlási utalványt kapnak.  

Minden kedves olvasónak kívánok - magam és 

munkatársaim nevében- áldott, békés karácsonyi 

ünnepeket.  

Muszela Imréné 

csoport vezető 

 
 

Újesztendőre 

 

Békés álmainkban ne csalódjunk soha 

Oltalmazzon minket angyalok mosolya 

Lelkünkben béke és szeretet virítson 

Düh és gaz álnokság meg ne szomorítson 

Ostoba szólamra ne hajoljon szívünk 

Gazdagság kísérje minden vidám léptünk 

 

Útjaink vigyenek igazi célunk felé 

Jövendőnk munkája ne váljon keresztté 

Éjszaka pompásan ragyogjon csillagod 

Veled lehessek, amikor csak akarod 

Egymásra találjon most minden kereső 

Társával éljen minden egymást szerető 

 

Közösen tegyük szebbé ezt a világot 

Ízleljünk már most mennyei boldogságot 

Váljos minden titkos, szép álmunk valóra 

Áldott legyen minden együtt töltött óra 

Nevetni tudjunk és őszintén örülni 

Odvas idő fogát messze elkerülni 

Keveset mondok végül, de szépet 

Kívánok Boldog Újévet 

 
 

Védőnői hírek 

 

2015 augusztusában kezdtem Epölön, Bajnán dolgozni, 

Nagyon közel kerültek hozzám az itteni emberek. Nagyon 

összetartó, segítőkész jólelkű  közösség. Úgy alakult az 

életünk, hogy örökbe fogadunk egy gyermeket. Egy éves 

kisfiú. Nagyon ügyes és okos. A vele kapcsolatos teendők 

miatt Január 4-én adom át a körzetet. Nagyon hiányozni 

fognak a gyermekek, családok. Kívánok Békés Boldog 

Ünnepet minden Kedves Lakosnak!   

 

Kovács Amália 

védőnő 

 

Ezúton tájékoztatom a kedves kismamákat és anyukákat, 

hogy Amália helyettesítéséről Bajna Község 
Önkormányzata gondoskodik. Az ellátás januártól 

zavartalanul működik tovább. 

 

 

 

Dr. Völner Pál: Nem migrációra, hanem magyar 

gyerekekre van szüksége az országnak! 
 

Lenyűgöző gazdasági teljesítményt 

nyújtott az ország az elmúlt 

években, ezért érthető célkitűzés, 

hogy 2030-ra Európa öt 

legversenyképesebb és legélhetőbb 

országává akarjuk tenni hazánkat 

– mondta lapunknak dr. Völner 

Pál, Epöl országgyűlési 

képviselője, az igazságügyi 

miniszter helyettese. A politikus 

kifejtette: a családok ügyében 

nincs alku, a kormány mindent 

meg fog tenni a jövőben is a 

gyermeket nevelők támogatásáért. 
 

„Tavasszal a választók egyértelművé tették: magyar 

országot, és nem bevándorlóországot akarnak. Bár nagyon 

sokan mentek el szavazni, jövőre ismét az urnákhoz kell 

járulni, mert az európai parlamenti választáson arról kell 

dönteni, hogy közvetlenül Brüsszelben kik képviseljék a 

magyarságot. A tét óriási: erős nemzetállamok szövetsége 

lesz Európa, vagy a bevándorlók által elárasztott kontinens, 

no-go zónákkal, terrorveszéllyel” – mondta dr. Völner Pál, 

Epöl országgyűlési képviselője, az igazságügyi miniszter 

helyettese lapunknak a jövőre esedékes európai parlamenti 

választásról. Hozzátette, köszöni, hogy ismét 

felhatalmazást kapott, illetve kaptak a Fidesz-KDNP 

pártszövetség képviselővel közösen, és mindent 

megtesznek azért, hogy Magyarország tovább erősödjön.  

Dr. Völner Pál felidézte, hogy 2018 harmadik 

negyedévében a gazdasági növekedés elérte az öt 

százalékot. „Ez a bővülési mérték meghaladja az uniós 

átlag kétszeresét, csak pár ország előzi meg hazánk 

teljesítményét. Emellett folyamatosan apad az 

államadósság, és a munkaerőpiaci adatokat látva is 

örülhetünk: a munkanélküliség 3,8 százalékra csökkent, a 

foglalkoztatottak átlagos száma pedig megközelítette a 4,5 

milliót a július-szeptemberi időszakban” – fejtette ki. „A 

parlament és a kormány döntései önmagukban azonban 

üres paragrafusok lennének. Az ország nem állna, nem 

állhatna ilyen jól, ha a magyar vállalkozók, munkavállalók 

nem nyújtanának ilyen teljesítményt. Az ország erősödése 

alapvetően az ő érdemük!” – mondta a miniszterhelyettes.  

A jövő évi tervekről szólva elmondta: a családok 

támogatását illetően további lépéseket terveznek. „A 

családról szóló konzultációt azért indítottuk, hogy lássuk: 

mit gondolnak a magyar emberek. A beérkező válaszokat, 

véleményeket összesíteni fogjuk, és az eredmények alapján 

fogjuk meghozni a döntéseket. A cél az, hogy olyan 

intézkedéseket hozzunk, amelyekre a gyermekeket 

nevelőknek valóban szükségük van. Ebben az ügyben nincs 

alku, mindent megteszünk a magyar családokért” – 

szögezte le a képviselő, hozzátéve, hogy Európa egyes 

politikusai a migrációban látják a megoldást a kontinens 

problémáira, a magyar kormányoldal azonban a családok 

erejében hisz. Megemlítette azt is, hogy az kisebb 

lélekszámú települések, mint például Epöl a jövő évben 

újabb lehetőségekre és támogatásokra számíthatnak, 

ugyanis hamarosan elindul a Magyar Falu Program, 

amellyel a kormány fő célja az, hogy segítse a fiatalokat a  
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szülőföldjükön való megmaradásban, egyúttal támogassa a 

településekre jellemző értékek megmaradását. 

A távolabbi célokról szólva azt mondta: itt az idő, hogy 

hazánk szintet lépjen. „Azt akarjuk elérni, hogy 

Magyarország 2030-ra Európa öt legversenyképesebb és 

legélhetőbb országa közé tartozzon” – mondta dr. Völner 

Pál. Kérdésünkre, miszerint nem túl ambiciózus célkitűzés-

e ez, azt válaszolta, hogy a 2010-es kormányváltáskor, 

amikor csődközeli állapotban vették át az ország 

kormányzását, hasonlóan nagyratörő célokat tűztek ki, és 

akkor is – kishitűségből vagy rosszindulatból fakadó – 

kritikákkal találták szembe magukat. „Ma már látjuk, hogy 

a kétkedőknek nem volt igazuk. Magyarország, a magyar 

emberek képesek lenyűgöző teljesítményt nyújtani. Ha 

fellapozunk egy akkori ellenzéki cikket, már legfeljebb 

csak szánakozva megmosolyogjuk az abban foglaltakat” – 

mondta a képviselő. 

 
 

Epöl Községi Polgárőr Egyesület tanácsai az 

ünnepekre: 

 
Közelednek az ünnepek. Ebben az időszakban az emberek 

sok időt töltenek utazással, vásárlással, ajándékok után 

kutatva. A zsúfolt bevásárlóközpontokban, 

tömegközlekedési eszközökön könnyen bűncselekmény 

áldozatává válhatunk. A következőkben bemutatjuk az 

ünnepi időszakban leggyakrabban előforduló 

bűncselekményeket, és az áldozattá válás megelőzésének 

lehetőségeit. 
 

Trükkös lopások:  
Karácsony közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk 

adománygyűjtőkkel az utcákon és lakókörnyezetünkben 

egyaránt. Azonban sok esetben az „adománygyűjtők” 

valamilyen nemes célra hivatkozva próbálják megszerezni 

a pénzünket saját maguk számára. A trükkös tolvajok célja, 

hogy lakásunkba bejutva, figyelmünket elterelve szerezzék 

meg pénzünket, értékeinket. Fontos tudni, hogy a valódi 

adománygyűjtő szervezetek soha nem kérnek 

készpénzt, minden esetben csekk befizetésével, vagy 

lehet őket támogatni.  

 

indokra hivatkozik is  

bejutni Önhöz  

 

tegye biztonságos, mások által nem ismert helyre (pl. 

számkódos széfbe).  
 

Zseblopás:  
A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, karácsonyi 

vásárokban, tömegközlekedési eszközökön, a figyelmet 

tülekedéssel elterelve próbálják elemelni a pénztárcákat és 

egyéb értékeket.  

helyen tartózkodik, utazik.  

 

külső zsebeiben!  

 

okmányait, mobiltelefonját.  

 

táskáját a bevásárlókocsiban, azt minden esetben tartsa 

magánál!  

nagyon körültekintően. Lehetőség szerint válasszon 

forgalmas helyet. PIN kódját csak abban az esetben üsse 

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

pénztárcáját tegye azonnal a táskájába!  

sürgősen cseréltesse le otthon a zárat  

 
 

Lakásbetörés:  
Sokan döntenek úgy, hogy az ünnepek alatt elutaznak 

valahova. Ez esetben kérjük, fogadják meg az alábbi 

tanácsainkat:  

 a 

közösségi oldalakon ne tegye közhírré  

 

 

 
 

elmegy a lakásukra, körülnéz, felkapcsolja a villanyt, üríti a 

postaládát, azt a látszatot keltve, hogy a lakás nem 

lakatlan  

 

 
 

Amennyiben bűncselekmény áldozatává válik, itt kérhet 

segítséget: Rendőrség: 107, 112 
 

Pirotechnikai anyagok használata:  
Az év végének közeledtével lassan kezdődik az önfeledt 

szórakozás ideje. Azonban ez idő alatt sem szabad 

megfeledkeznünk a jogszabályi előírásokról.  

ni, illetve 

felhasználni  

birtokolnak vagy felhasználnak, szabálysértési eljárás 

indul, és 50.000 Ft pénzbírsággal sújthatók  

173/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet lehetővé teszi, 

hogy 14. életévét betöltött személy az 1. pirotechnikai 

osztályba sorolt terméket, 16. életévét betöltött személy 

a 2. pirotechnikai osztályba sorolt terméket 

megvásárolhassa és felhasználhassa. A 3. pirotechnikai 

osztályba sorolt terméket nagykorú, 18. életévét 

vásárolhatja meg dec. 28.-január 1. között, és csak 

december 31. 18.00 órától január 1. 6.00 óráig 

használhatja.  

időszakban is csak szakképzett pirotechnikus 

vásárolhatja meg felhasználási engedéllyel!  
 

Kérjük, akinek szándékában áll az újév köszöntő hangulat 

fokozása érdekében tűzijátékot vásárolni, azt csak a 

törvényi előírásoknak megfelelően tegye!  

 

Nyugodt, békés ünnepeket kívánunk!  
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GYERMEKOLDAL 
Piros orrú, és a Mikulás legjobb barátja. 

Na, ki lehet ő? 

Rénszarvas pillecukor 

Hozzávalók: pillecukor, étcsokoládé, perec alakú ropi, piros cukorka, fehér cukormáz, hurkapálcika, vékony 

piros szalag 

 Az étcsokoládét tördeljük egy kisebb tálba, majd helyezzük 

vízgőz fölé, és olvasszuk meg. Ha elolvadt, 1-2 evőkanál étolajjal 

keverjük simára. 

 A pillecukor aljába szúrjuk bele a hurkapálcikát és mártsuk 

bele az olvasztott csokoládéba. A felesleget csurgassuk le róla. 

 A pillecukor hátuljához tegyünk egy perecet, aminek a felső 

része látszódjon ki a pillecukor teteje mögül. Nyomjuk a 

csokoládéba, tartsuk néhány pillanatig, míg oda nem ragad. 

 A pillecukrot tegyük hűtőszekrénybe, míg a bevonat 

megdermed, majd egy csepp olvasztott csokoládéval ragasszuk az 

elejére a piros cukorkát. 

 Fehér cukormázból rajzoljunk szemeket, aminek a közepbe 

egy – egy pötty olvasztott csokit csepegtetünk. A piros szalagból kössünk masnit a pálcikára, a 

rénszarvas alá. 

Karácsonyi keresztrejtvény 

A vastagon keretezett függőleges sor tartalmazza a megfejtést, ami egy Weöres Sándor vers és egy karácsonyi 

dal címe. 

 

1. Finom, illatos sütemény. 

2. Téli sporteszköz, a havon siklik. 

3. A kis Jézus születésének ünnepe. 

4. Ez lapul a karácsonyfa alatt. 

5. A csengettyű ilyen hangot hallat. 

6. Csillogó, színes tárgy, amit a karácsonyfa alá teszünk. 

7. Hóból épül, répa az orra. 

8. Édesség, amit a karácsonyfára teszünk. 

9. Hóból készült gömböc, amivel hócsatákat vívnak. 

10. Ilyen fa a karácsonyfa. 

 

 

 

Mentovics Éva: Karácsonyi jókívánság 

 

Szent karácsony beköszöntött, 

pompázatos ruhát öltött. 

Oly szaporán, mint a zápor,  

ezer csillag hull a fáról. 

 

Örömkönnyek hullnak egyre,  

s pottyannak a kis kezekre. 

Fenyőfánkat körbeálljuk,  

és egymásnak azt kívánjuk: 

 

E szép este minden fénye  

adjon erőt az új évre. 

Minden napja legyen ünnep,  

melengesse kis szívünket. 


