
    

                                                                                   

 
 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk a község minden 

lakójának és a Hírmondó minden kedves olvasójának! 

Szerkesztőség 

 
 

Kedves Olvasó! 
 

Nagy szeretettel köszöntöm a hírmondó olvasóit idei első 

számunkban, húsvét alkalmából. 

Az elmúlt negyedév kis közösségünk életében elég 

eseménydúsan és fordulatosan telt el. Engedjék meg, hogy 

néhány gondolatban adjak számot a karácsony óta eltelt 

néhány hónap tervezett és nem tervezett történéseiről. 
 

Januárban megemlékeztünk a Don-kanyarban elesett 

hőseinkről. 

A megüresedett könyvtárosi állást február óta Vágenszommer 

Orsolya tölti be, a községi könyvtár hírei között olvashatják 

bemutatkozását. 

Február hónapban került megrendezésre idén második 

alkalommal a házasság hete országos programsorozat keretén 

belül az Epölön házasságot kötött párok találkozója. A nagyon 

jól sikerült, jó hangulatú rendezvény a helyi karitász csoport, 

Üveges Jánosné Erika néni és Balázs atya munkáját dícséri. 

Márciusban megemlékeztünk az 1848-49-es szabadságharc 

eseményeiről, ezúton szeretném megköszönni a gyerekeknek, 

a felkészítő pedagógusoknak és a Búzavirág Népdalkörnek a 

színvonalas műsort. 

Márciusban a kertészkedők és a borosgazdák sem maradtak 

program nélkül, 8-án Kosztka Ernő kertészmérnök 

segítségével metszési bemutatón vehettünk részt, 9-én pedig 

borversenyt tartottunk Vicze János és Wencz Péter 

szervezésével. El kell mondanom, hogy idén rekord számú - 

73 db - mintát adtak le a helyi és környékbeli borosgazdák!  

Köszönöm szépen mindnyájuk munkáját a rendezvények 

lebonyolításában.  

Az Epöli Értéktár Bizottság három programot szervezett az 

elmúlt időszakban. 

Februárban hársfákat ültettünk a páskomi, a tanyai képtartóhoz 

és a „Tácsik” kereszthez. 

Márciusban Epöl ősi templomának helyét kereshettük meg. 

Áprilisban pedig az évekkel ezelőtt ledöntött „ulicskai” kereszt 

helyreállításában segítkezhettünk. 

Lelkes helyi lányok, asszonyok mutattak utat nekünk március 

15-én, összefogtak és egy hulladékgyűjtési akciót szerveztek. 

Akciójuk nyomán útjára indítottam egy 

„TRASHCHALLENGE – EPÖL” mozgalmat, mely április 22-

ig a Föld Napjáig tart. (A résztvevők, fotót beküldők között 

ajándékutalványt sorsolunk a tábortűz estéjén). 

Sajnos eddig túl sokan nem vettek részt a hulladékgyűjtési 

programban, de ennek ellenére eredményesnek gondolom a 

kezdeményezést, hiszen a település számos területén (kőbánya 

környékén, Bajna-Máriahalom összekötő út mentén, a Cselény 

alatt, a szőlőhegy több pontján) összegyűjtésre került az  

 

eldobált kommunális hulladék. 

Köszönöm a lelkes önkéntesek munkáját, mellyel sokat tettek 

a tisztább Epölért! 

 

2019. március 21-én Molnár Viktor települési képviselő, a 

község alpolgármestere benyújtotta lemondását képviselői 

mandátumáról. Ezt a képviselő-testület és a jegyző tudomásul 

vette. Bővebben a képviselő-testület híreiben és Viktor 

közleményében olvashatnak róla. 

Részemről nagyon sajnálom a döntését és a történteket! Ezúton 

szeretném megköszönni az eddigi munkáját, melyet Epölért 

tett! Számítok rá továbbra is az értéktár bizottságban! 
 

Néhány gondolat a közeljövő eseményeiről: 
 

Május 26-án Európai Uniós választások lesznek a 

településünkön is. Kérem a választópolgárokat, hogy minél 

többen vegyünk részt a szavazáson és belátásunk szerint 

voksoljunk! 

Napra pontosan két hónap múlva június 15-én idén immár 5. 

alkalommal kerül megrendezésre a borút rendezvényünk, 

remélem idén is olyan sokan leszünk mint egy évvel ezelőtt. 

Június 29-én szombaton ismét Epölre látogat a 

Színészválogatott és megmérkőzik az Epöli Öregfiúk 

csapatával! A barátságos mérkőzés után este búcsúi utcabált 

tartunk, a talpalávalót a nyergesi Szalay Band szolgáltatja. 

Remélem minél több elszármazott epöli haza jön arra a 

hétvégére! 
 

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok Epöl község minden 

lakójának a képviselő-testület, a közös hivatal és a magam 

nevében. 
 

Tácsik Attila 

polgármester 

 
 

FONTOSnak tartom hangsúlyozni, hogy az Epöli 

Hírmondó újságban NEM adunk teret a másokat rossz 

színben feltűntető, ellenséges hangvételű cikkeknek! Úgy 

gondolom, ez az újság maradjon továbbra is a község 

információs lapja.  

 

Továbbiakban szeretném elmondani, hogy önkormányzatunk 

elhatárolódik a Balázs atya és a Szent Erzsébet Karitasz-

csoport vezetője (Erzsi néni) között kialakult konfliktustól. 

Őszintén bízom abban, hogy a közeljövőben megtalálják 

egymással a hangot, az egymáshoz vezető „utat”, és a közös jó 

cél érdekében tovább folytatják munkájukat.. Kívánok ehhez 

mindkét „félnek” kitartást, lelki erőt és megfelelő 

kompromisszumkészséget.  
 

Tácsik Attila 

polgármester 

Epöli 

Hírmondó 
e-mail: onkormanyzat@epol.hu 

honlap: www.epol.hu 
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KÖZLEMÉNY 
 

Kedves Epöliek! 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2019.03.21-

én mind a képviselői, mind az alpolgármesteri 

tisztségemről lemondtam. Köszönöm a kiemelkedő 

támogatásukat és a bizalmukat az elmúlt években. 

Munkámat az Epöli Értéktár Bizottságban továbbra is 
folytatom. 

Hajrá Epöl, hajrá epöliek! 

 

Őszinte tisztelettel: 

Molnár Viktor 

 
 

Epöl Község Önkormányzati Képviselő- testületének 

hírei 

 

Epöl Község Képviselő- testülete 2019 januárjában két 

alkalommal ülésezett.  
 

Január 22-én teljes létszámban rendkívüli ülést 

tartott, ahol támogatta a Bajnai Közös Önkormányzati 

Hivatal dolgozóinak bérrendezésére beadott pályázatát. 

Az idei évre szóló munkaterv szerinti első ülését, 

szintén januárban, de már 28-án tartotta, ahol 3 fő 

képviselő volt jelen.   

Az év első ülésén - a minden ülésen első napirendi 

pontként szereplő,- elmúlt ülés óta tett intézkedésekről 

szóló tájékoztató után, beszámoltam a Bajnai Közös 

Önkormányzati Hivatal elmúlt évi működéséről, majd 

előterjesztettem a döntéshozó testület 2019-re szóló 

munkatervét. Mindkét előterjesztést, egyhangúlag 

fogadta el a képviselő- testület. 

A harmadik napirendi pontban, Tácsik Attila 

polgármester ismertette a Bajnai Közös Önkormányzati 

Hivatal idei évi költségvetésének tervezetét, amely 

legfontosabb eleme, ebben az évben is, hogy a Közös 

Hivatal költségeihez az Önkormányzatnak nem kell 

hozzájárulnia, az állam erre a célra adott pénzügyi 

támogatása fedezi a hivatal működését. 

Február 6.-án, a már szokásossá vált ünnepi közös 

testületi ülés keretében, Bajna és Epöl Községek 

képviselő- testületei együtt elfogadták a Bajnai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019.évi költségvetését. E 

szerint a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal ebben 

az évben 37 418 600.-Ft.-ból gazdálkodhat.  

Február 11-én, a következő munkaterv szerinti ülésen 

4 fő képviselő és Molnár- Peltzer Zsanett gazdálkodási 

főelőadó közreműködésével sor került Epöl Község 

2019.évi költségvetési rendeletének megalkotására, mely 

döntést a képviselők egyhangúlag hoztak meg. 

 

Epöl Község 2019-ben 108.610.046.-Ft. összegből 

gazdálkodik. 

 

A későbbiekben sor került az önkormányzat 2019. évi 

rendezvénytervének meghatározására, az Epöli 

Tündérkert Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartása 

időpontjának meghatározására, mely szerint az ovi  

2019. július 1-július 26-a között tart zárva, mely idő 

alatt a gyermekeket fogadja a Bajnai Napközi 

Otthonos Óvoda. 

  

Végül március 25-én tartotta, eddigi utolsó ülését 

Epöl községi Önkormányzat Képviselő- testülete, ahol 

napirend előtt olvasta fel Tácsik Attila polgármester, 

Molnár Viktor képviselő, alpolgármester március 21-én 

beadott lemondását. 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásáról szóló 2010.évi L. törvény 21 § (1) 

bekezdése szerint: „ Ha az egyéni listáról megválasztott  

képviselő helye üresedik meg, helyére a következő 

legtöbb szavazatot elért jelölt lép.” 

Epöl Községben a 2014.október 12. napján megtartott, 

egyéni listás képviselő választás eredménye alapján. a 

szavazatszám szerint sorrendben következő képviselő- 

jelölt Csenki Mihály, 108 szavazattal. Így a Helyi 

Választási Bizottság elnöke, a közzétett 1/2019.( III.25.) 

határozat jogerőre emelkedése után, Csenki Mihály 

részére a megbízólevelet átadja. 

 
Jó munkát kívánunk! 

 
A márciusi képviselő- testületi ülés a továbbiakban, az 

elmúlt évekhez hasonlóan, a kegyeleti közszolgáltatást 

ellátó Léthé Kft, majd Dr. Szigeti Judit családorvos és 

Vehovszki Mária helyettes védőnő tájékoztatójával 

folytatódott. 

A Léthé Kft. tavalyi évi adatai szerint, ebben az évben 

áremelést nem kíván érvényesíteni Epöl Községben. 

Mivel Dr.Szigeti Judit családorvos és Vehovszki Mária 

védőnő is a közelmúltban kezdték meg tevékenységüket 

településünkön, így az ő bemutatkozásukat itt, a 

Hírmondóban olvashatják. 

 
A márciusi képviselő- testületi ülés végén, Elődné 

Lukács Erzsébet jegyző, terjesztette elő a közbeszerzési 

tervet és tett javaslatot a Helyi Választási Bizottságát 

megerősítésére, új póttagokkal való kiegészítésére. 

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy minden felkért 

személy szívesen vállalta a feladatot. 

 
Következő ülésünket április hónap utolsó hétfőjén 

tartjuk, melyről a következő Hírmondóban olvashatnak. 

 
Üdvözlettel kívánok kellemes tavaszvárást! 

 
Elődné Lukács Erzsébet 

jegyző 
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IDŐSEK TORNÁJA 

A rendszeres mozgás idősebb korban sem 

elhanyagolható, s ezt mi 50+, az idén is jól 

begyakoroltuk. 

Az időskori élettani folyamatokat kiválóan lehet a 

mozgással lassítani, javítani. 

A mozgás nemcsak fizikailag van nagyon jó hatással 

ránk, de segít, hogy elfoglaltságot találjunk, eljárjunk 

közösségbe, a testmozgás növeli az önbecsülésünket és 

önbizalmunkat. 

A „meg tudom csinálni érzését„ adja, akkor is ha van egy 

kis izomláz.  

Hétfő délutánonként a Közösségi házban egy ilyen órán 

zenére tornáztunk, de sokkal lassabban végeztük a 

gyakorlatokat, és nagyobb hangsúlyt fektettünk az 

ízületek aktív kimozgatására, valamint az izmok 

nyújtására. 

Az öregséget és betegséget, mint fogalmakat sokszor egy 

kalap alá veszik. Aki öreg, az beteg. 

Aki beteg, az nem tud, és nem is akar mozogni.  

Mi pedig a rendszeres mozgással orvosoljuk testünk 

működésének egyensúlyba kerülését, annál is inkább, 

mert a gyakorlatok a hét többi napján otthon is 

végezhetők. 

Csak szorgalmazni tudtam, hogy idős korban se adjuk fel 

szervezetünk mozgás iránti igényét. Tudják! Minden 

fejben dől el! S ősszel Veletek ugyanitt 

találkozunk…..remélem! Addig is jó kertészkedést 

mindenkinek. 

Blinczinger Marika 

 

 

IDŐSEK KLUBJA 

A nyugdíjas ember számára a hasznosan eltöltött idő és a 

hasznosság érzete nagyon fontos, az apró örömökkel 

csodálatossá tehetők nyugdíjas éveink . 

Érdemes végiggondolni, hogyan tehetem hasznossá 

magam, mihez csatlakozhatok. 

Önmagáról mindenki maga gondoskodik. 

Első lépésként tisztázzuk azt : mire van erőnk és mihez 

kedvünk, az igényeinket és a lehetőségeinket 

összehangoljuk.  

Ezt szorgalmazta falunkban az Idősek Klubja,-kedd 

délutánonként a Faluházban,- ahol beszélgetésekkel, 

különböző fejtörőkkel, társasjátékokkal, újságok 

lapozgatásával tölthettük el, az amúgy szabaddá vált pár 

órácskát. 

Úgy gondolom, hogy akár családban élünk, akár 

egyedül, feltöltő volt az a kis közösség, ahol másként 

vettünk részt: lehettünk lazák, kötetlenebbek, 

fesztelenebbek. 

Olyan dolgokat hallhattunk, amit eddig nem ismertünk,  

 

 

közmondásokra, régi magyar kifejezésekre 

rácsodálkozhattunk, de a falu életéről is naprakészebb 

képet kaptunk.  

A vidám hangulat jó érzéssel töltött el minden 

résztvevőt. 

A továbbiakban is szívesen látunk mindenkit…. ősszel 

folytatni szeretnénk! 

Blinczinger Marika 

 
 

Nagyheti szertartásrend templomainkban 

 

Április 14. Virágvasárnap (Urunk bevonulása 

Jeruzsálembe) 

       8,30 Máriahalom szentmise 

       10,00 Epöl szentmise  

       11,30 Dág szentmise  

 

Április 18. Nagycsütörtök 

       10 óra Bp. Szent István Bazilikában krizma 

szentelési szentmise 

       18 óra Epöl szentmise után „oltárfosztás”, utána 

virrasztás 

 

Április 19. Nagypéntek SZIGORÚ BÖJTI NAP! 

       15 óra Epöl keresztút és gyóntatás: P. Záborszky 

Kálmán 

       15 óra Dág keresztút 

       15 óra Máriahalom keresztút vezeti: Balázs atya 

       17 óra szertartáspróba Máriahalmon 

                    18 óra Máriahalom: Az Úr szenvedésének ünneplése    

(énekelt passió az epöli, dági és máriahalmi 

testvérekkel) 

 

Április 20. Nagyszombat (Az Úr sírban nyugvásának 

napja) 

        9 órától Epöl szentsír látogatás 

        9 órától Máriahalom szentsír látogatás 

        9 órától Dág szentsír látogatás  

        9,30-tól Dágon gyónási lehetőség: P. Záborszky 

Kálmán 

       10,00-kor szertartás próba Dágon 

20 óra Dág „Virrasztás a szent éjszakában” 

szentmise, utána körmenet, 
 

Április 21. Húsvét vasárnap 

      8,30 Máriahalom ünnepi szentmise utána 

ételszentelés  

      10 óra Epöl ünnepi szentmise utána ételszentelés 

      11,30 Dág ünnepi szentmise utána ételszentelés 
 

Április 2. Húsvét hétfő 

8,30 Máriahalom szentmise  

 

Áldott ünnepeket kívánok! 

Simonyi-Molnár Balázs atya 

plébániai kormányzó 
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Kommunál-JUNK Kft. kommunális közszolgáltató 

hírei 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

Térségünkben 2019. április 19.-én (Nagypéntek) és 

2019. április 22.-én (Húsvét hétfő) a hulladékok 

begyűjtése,- és szállítása változatlan rend szerint 

történik. 

 

Kérdés esetén kérem, keressenek bizalommal! 

 

Tisztelettel: 

 

Béres-Józsa Viktória 
Irodavezető 

 

Motorozás a természetben,  
avagy, 

hogyan élhetnek békésen egymás mellett, a terepmotorozás 

(quadozás) szerelmesei  

és a vidéki élet csendjét kedvelők, valamint a föld-és erdő 

tulajdonosok? 

 

A jó idő beköszöntével azonnal felébrednek a télre elpihenő 

viták, a természetben sportoló és pihenő állampolgárok 

között. Valóban nem egyszerű összehangolni a két érdeket, 

de az ismeretek terjesztésével próbáljuk meg: 

Alapszabály: Mindent szabad, ami nem tilos!!! Tehát 

tudnunk kell, mit tilos! 

A gépjárművek tulajdonosainak KIZÁRÓLAG műszaki 

vizsgával, rendszámmal és kötelező gépjármű felelősség-

biztosítással ellátott motorokkal, járművekkel lehet 

közlekedni! 
Az ingatlanok tulajdonosainak egyértelműen ki kell jelölni 

az ingatlanaik határait, jelölni kell a magánutat. Célszerű 

táblával jelezni a földterülete határait, a magánutat 

sorompóval, vagy más fizikai eszközzel le lehet zárni és 

mindkét oldalról behajtani tilos táblával és magánút 

felirattal ellátni.) 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló 2009.évi XXXVII. törvény  93. §. (1),(2) és (4) 

bekezdése értelmében: 

„93. § (1) Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az 

erdőben: 

e) e törvényben külön nem nevesített sportversenyt 

rendezni. 

(2) Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak 

az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság 

engedélyével lehet. 

Üdülési, sportolási illetőleg kirándulási célból – a kijelölt út 

kivételével – gyalogosan sem vehető igénybe az erdősítés 

területe, amíg a rajta lévő faállomány a két  

méter átlagos magasságot el nem éri.  

A motorosoknak ajánlott megnézni a természetvédelmi 

területek és nemzeti parkok ingyenesen letölthető térképét, 

 

mivel a természetvédelmi területek és nemzeti parkok 

tiltott területek a terepmotorok és quadok számára. 

Amennyiben a sportolni vágyó megszegi a tiltó 

szabályokat, 150.000.-Ft.-tól büntethető, tettének 

súlyossága szerint a milliós tételeken át, egészen a 

letöltendő szabadságvesztésig terjedhet. (A tiltott területen a 

behajtás és az útról való letérés is szabályszegés!) 

Kérjük a motorozni, quadozni vágyó fiatalokat (és 
idősebbeket), hogy keressék meg az egyre gyarapodó 

számú, erre a célra kialakított terep pályákat, 

tájékozódjanak a rájuk vonatkozó szabályokról, s így 
egymás zavarása nélkül mindenki a saját örömének élhet a 

minket körülvevő, s egyre sérülékenyebb természetben. 
 

Bajnai Közös 

Önkormányzati Hivatal 
 

 

Az Epöli Falufejlesztési Közalapítvány köszönetét 

fejezi ki mindazoknak, akik a 2017. évi személyi 

jövedelemadójuk 1 %-ával 2018. évben a 

Közalapítványt támogatták. 

A felajánlott összeget – 237.308,– Ft-ot a községi 

Tájház és a település további szépítésére, 

rendezvényeink és intézményeink támogatására 

használjuk fel.  
 

Várjuk az idei évben is felajánlásukat. 
 

Adószámunk: 19150316-1-11 

Számlaszámunk: 58600410-12000289 
 

Tiboriné Kardos Éva 

Kuratórium Elnöke 

 
Kedves epöli lakosok, 

 

Vehovszki Máriának hívnak, és 2019 január 4- től én 

látom el a védőnői teendőket Epölön és 

Bajnán is. Ennek a lehetőségnek több okból is örültem, 

mivel nyugdíjas vagyok így elfoglalhatom magam a saját 

szakmámban, azonkívül  kellemes környezetben  

dolgozom.  Számomra  

nem mellékes az sem, hogy / nem régen tudtam meg/ 

apai ágon Epölről származik a családom. 

 

Tizennégy évvel ezelőtt helyettesítettem Epölön, így van 

összehasonlítási alapom és örömmel látom hogy vannak 

pozitív változások, fejlődések. 

Sajnálatos tény, hogy a népesség itt is csökken, úgy mint 

a legtöbb környező faluban, községben. Az emberek 

viszont ugyan olyan barátságosak, mint voltak. 

Gondozottaimat szeretettel várom a tanácsadóba, 

alkalmanként én is látogatok. Remélem 

együttműködésünk a jelen és a jövő gyermekeinek 

egészségét szolgálja. 

 

Vehovszki Mária 

védőnő 
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ÓVODAI HÍREK 
 

Szeretettel köszöntöm Epöl Község lakóit! 
 

Lassanként végre beköszöntött a várva várt tavasz 

Tündérkert Óvodánkba is. Gyermekeinkkel nap, mint nap 

várjuk a napsugarak cirógatását, költöző madaraink 

visszatértét. Az elmúlt téli hónapok bizony számos 

élménnyel tettek mindannyiunkat gazdagabbá kis 

óvodánkban.  

Január havában, visszatérve a téli szünet eseménydús 

napjai után, fehér hótakaró borította be kis óvodánkat és 

környezetét a gyermekek legnagyobb örömére. Ekkor végre 

felcsendültek az igazi téli dalok, havas-jeges mondókákat 

mondogattunk, kézműves sarkunkban is rendre kerekedtek 

az apró hóemberek. A gyermekekkel kirándulások, séták 

alkalmával ismerkedtünk a téli természet szépségeivel, a 

cudar időjárás viszontagságaival, s bizony néha valóban jól 

esett a meleg szobából kikandikálni a hófödte udvarra. 

Februárban lázas izgalommal készülődtünk Farsangi 

mulatságunkra, gyermekeink izgatottan várták a Bál 

napját, rendre készültek a bohócok, álarcok, farsangi 

kiegészítők. Február 15.-én került sor az óvodás 

gyermekek farsangi mulatságára, ahol az óvodások 

kedveskedtek egy kis zenés, táncos műsorral 

vendégeinknek. A délután hangulatát egy vidám Táncház 

tette színesebbé Száraz-Nagy Tamás és a Léghajó 

Színház jóvoltából. A vidám délután élményei még hosszú 

hetekig vissza-visszatértek a gyermekek mindennapjai 

során az elkövetkezendő időszakban. 

Március 12.-én Kisteleki Zoltán Csöppszínháza 
kedveskedett a gyermekeknek a „Kiskakas gyémánt 

félkrajcárja” c. mesejátékkal. Március 14.-én a Tündérkert 

Óvodában Nemzeti Ünnepünkre, Március 15. eseményeire 

emlékeztünk a gyermekekkel. A megelőző hetekben már 

lázasan készülődtünk erre a nagy napra, készültek a kis 

huszárok, magyar zászlók, nemzetiszínű kokárdák. 

Március 26.-án a Szegedi Látványszínház „Rosszcsont 

Nyuli és az óriáscsibe” előadásával kedveskedett az óvodás 

és az iskolás gyermekeknek. 
 

További tavaszi programjaink: 
 

 2019. április 17. Húsvéti Kézműves délelőtt az 

óvodában 

 2019. április 18 - 23. Tavaszi szünet az óvodában 

 2019. április 24. Szegedi Látványszínház – Artúr, a 

bátrak legbátrabbika meseelőadás 

 2019. április 25-26. Óvodai beiratkozás időpontja 

 2019. május 2-3. Anyák napi Ünnepségek az 

óvodában 

 2019. május 31. Évzáró Ünnepség az óvodában 
 

Kedves Olvasók! 
 

Ezúton szeretnék Önöknek a Tündérkert Óvoda 

gyermekei és dolgozói nevében Kellemes Húsvéti 

Ünnepeket, sok locsolót, húsvéti nyuszikat és hímes 

tojást kívánni! 
 

Dr. Nagyné Nagy Barbara 

óvodavezető 

 

ISKOLAI HÍREK 
 

A húsvéti ünnepek közeledtével minden diákunknak, 

szüleiknek, pedagógus kollégáimnak és Epöl község 

minden lakójának kívánok kellemes ünnepeket, szép tavaszi 

időt és gazdag családi programokat. A hosszú tél, a szürke 

hétköznapok reméljük, lassan véget érnek, hiszen igencsak 

kimerítették energiáinkat. Várjuk a tavaszt, a napsütést, a 

pihenést! 

Az elmúlt 3 hónap mindannyiunk számára tevékeny 

munkával és programokkal telt el. Nézzük őket sorjában: 

Január 25.-én osztályozó értekezleten értékeltük a tanulók 

első féléves munkáját. Megállapítottuk, hogy szorgalmasak 

voltak, eredményesen teljesítették az első félévet. Január 

29-én a szülők már elektronikusan és papír alapon is 

megtekinthették a félévi bizonyítványokat. 

Február 5-én szülői értekezlet keretében is értékeltük első 

félévi munkánkat és az eredményeket. 

Február 8-án egy kellemes délutánt töltöttünk együtt az 

iskolai farsangi bál keretében.  Mint mindig, most is 

rácsodálkozhattunk, hogy a gyerekek és szüleik ötletekben 

kifogyhatatlanok farsangi jelmez tekintetében. Márton 

Piroska néptánc oktató és két kollégája táncházzal és 

kézműves foglalkozással színesítette a délutánt. Köszönjük 

a szülői munkaközösség tagjainak az elmaradhatatlan 

zsíros kenyeret és meleg teát, és köszönjük az 

anyukáknak, nagymamáknak a finom süteményeket és 

tortákat. 

Az úszásoktatást egy kicsit az idei évben is 

"megnyújtottuk", így január végéig jártunk úszni a csolnoki 

uszodába. 

Február 7-én ismét meghívást kaptam az óvodai szülői 

értekezletre, melyen az iskola bemutatása mellett, 

pedagógiai munkánkról is beszélgettünk a leendő első 

osztályosok szüleivel. Örültem a felkérésnek, hiszen ez azt 

jelezte számomra, hogy ismét vannak érdeklődő szülők, 

akik legalább esélyt adnak arra, hogy megismertessem 

velük ezt a kis epöli iskolát és az itt folyó komoly 

pedagógiai munkát. Remélem az idei évben, nemcsak egy 

tanulóval gyarapodik létszámunk. Örültem azért is, mert 

úgy érzem, hogy talán már többen is úgy gondolják a szülők 

közül, hogy az egyértelmű és egyszerűen megoldható 

dolgokat nem kell túl bonyolítani. Az ÉLET bonyolítja azt 

úgy is, ha akarjuk, ha nem.  

Február 11-én 2. és 4. osztályos tanulóink az éves 

egészségügyi szűrésen vettek részt. 

Február 12-én a "Világgá mentem" című színdarabot 

tekintették meg a gyerekek a tatabányai Jászai Mari 

Színházban. 

Március 13-án tanulóink az ünnepre hangoló kézműves 

foglalkozáson vettek részt a községi könyvtárban. 

Március 14-én ünnepi műsor keretében emlékeztünk az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. A 

színvonalas műsor Nagyné Zhorela Mária tanárnő, 

Márton Piroska néptánc oktató, a Búzavirág 

asszonykórus és természetesen az óvodás és iskolás 
gyerekek munkáját dicséri. 

Március 25-én a védőnő tisztasági szűrést tartott az 

iskolában, mindent rendben talált. 

Március 26-án a Szegedi Látványszínház által bemutatott 

Rosszcsont Nyuli és az Óriáscsibe című előadást  
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tekinthettük meg a Közösségi házban. 

A Bajnai Simor János Általános Iskola Telephelyén a 

2019/2020-as tanévre a leendő elsősök beíratására 2019. 

április 11-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig, illetve 

április 12-én (pénteken) 8 órától 18 óráig van lehetőség. 

A tavaszi szünet idejére, mely április 17 -tól  április 23-ig 

tart (utolsó tanítási nap: április 16., kedd, első tanítási nap: 

április 24., szerda), minden tanulónknak és szüleiknek 

kellemes kikapcsolódást kívánok! 
 

Tiboriné Kardos Éva 

intézményvezető-helyettes 

 

KÖZSÉGI KÖNYVTÁR HÍREI 
 

Kedves Epöliek! 
 

Nagy örömmel mutatkozom be az epöli lakosok számára. 

Vágenszommer Orsolya vagyok már 18 éve epöli lakos, két 

gyermek édesanyja és most örömmel jelenthetem be, hogy 

2019. februárjától az Epöl község könyvtárosa lettem. 
 

Új nyitva tartással fog működni a könyvtár 2019.04.01-

től. 

Hétfő:       14:00-17:00 

Szerda:     10:00-13:00 

Péntek:     13:00-15:00-ig  
 

Várok szeretettel minden kedves régi és leendő olvasót. A 

leghűségesebb könyvtárlátogató gyermek minden hónap utolsó 

hétfőjén egy kis meglepetésben részesül. A jelenlegi hűséges 

olvasok részére, pedig igényeiknek, kívánságaiknak megfelelő 

könyveket fogok rendelni. 

A beiratkozók létszáma 7 fővel bővült. Jelenleg 69 

könyvtártagunk van. 

Március 15-re készülvén az iskolásokkal és az óvodásokkal 

zászlót készítettünk, amit az emlékműnél az ünnepség végén 

elhelyeztünk. 

Író–olvasó találkozót szerveztem, ahova R. KELÉNYI 

ANGELIKA  Terézanyu –díjas írónőt hívtuk meg 

településünkre a József Attila Megyei Könyvtár és Városi 

Könyvtár volt a rendezvény támogatója. 

A Szegedi látvány színház két alkalommal látogat el hozzánk: 

-március 26-án Rosszcsont Nyuli és az Óriáscsibe műsorral 

örvendeztették meg a gyerekeket, majd április 24.-én Artúr a 

bátrak legbátrabbika című előadást láthatják az óvodások és az 

iskolás gyermekek a Közösségi Házban. 

 

Húsvétra készülvén tojásfestésre hívom a gyermekeket április 

12.-én 15:00 órától a Tájházba, majd közösen díszítjük fel a 

Tojásfánkat is. Köszönet a Gyermelyi ZRT.-nek, hogy 

támogatott minket egy nagyobb mennyiségű tojással és 

mindazoknak, akik segítettek ezen a napon. 

 

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok minden kedves olvasónak! 

 

Vágenszommer Orsolya 

könyvtáros 

 
 

 

 

 

 

FALUKÖZÖSSÉGI EGYESÜLET HÍREI 
 

Tisztelt Epöliek, kedves Hírmondó Olvasók! 
 

Faluközösségi Egyesület nevében, tisztelettel és 

szeretettel köszöntöm az olvasókat! 

Engedjék meg, hogy pár sorban beszámoljak az 

egyesület előző egy évi munkájáról, mint köztudott 

jelenleg 20 tagja van az egyesületnek, ám tagok között 

sokan vannak, akik aktív részesei a helyi rendezvények 

szervezésének.  

Minden évben így 2018-ban is többen részt vettünk a 

hagyományteremtő szüreti felvonulás szervezésében, 

valamint a falu tavaszi parkosítási, virágültetési, szépítési 

munkálataiban, ebben az évben is feladataink közé 

tartozik részt vállalni a faluközösség életében. Itt 

szeretném kérni, hogy májusban lesz a virágültetés, ha 

lehetőség van, minél többen vegyünk részt benne.  

Jelenleg pályázatunk folyamatban nincs, a korábbi 

évekhez hasonlóan figyelemmel kísérjük a pályázati 

kiírásokat és ha az egyesületnek lehetősége lesz pályázni, 

élünk vele. Célunk a lakosság észrevételének, 

javaslatának továbbítása az Önkormányzat képviselő-

testülete felé. Várjuk mindenki ötletét, észrevételét, 

véleményét.  

Közösségi gondolkodással, tenni akarással jó 

eredményeket érhetünk el kis falunk 

összekovácsolásában.  
 

Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok minden kedves 

olvasónak! 
 

Tácsik Mihályné 

Egyesület elnöke 
 

 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat hírei 
 

Nevelőszülőségről 
 

A nevelőszülők arra vállalkoznak, hogy nagyon nehéz sorsból 

érkező gyerekeket fogadnak be a saját családjukba, akiket ki 

kell emelni a saját családjukból valamilyen probléma miatt. A 

nevelőszülők azt vállalják, hogy azokat a sebeket, elsősorban 

nem fizikai, hanem lelki bántódásokat, melyeket a vérszerinti 

családjukban szereztek ezek a gyermekek, azokat próbálják 

gyógyítani.  Az lenne a legjobb, ha ezek a gyermekek 

visszakerülhetnének a saját családjukhoz, erre készítik fel őket 

és a szüleiket is, hogy képesek legyenek visszakapni a 

gyermekeiket. „Nagyon erős lélek és sok imádság kell ahhoz, 

hogy ez a szolgálat és ezek a családok jól tudjanak működni.” 

A gyermekekkel foglalkozó családoknak az egyik legfőbb 

célkitűzése, hogy a gyerekeknek mindent megadjon, hogy 

ugyanolyan esélyt kapjanak a mindennapokban, többek között 

a tehetségük kibontakoztatására. Azt próbálják elérni, hogy ne 

legyen különbség a pad két oldalán ülő gyermek között, 

aközött, aki a vérszerinti családjával él, és aközött, aki 

nevelőszülőknél nevelkedik. Ehhez kell minden erőt és eszközt 

lelkiismeretünk szerint megadni a nevelőszülőknek. 
 

Minden, amit a nevelőszülőség feltételeiről, a jelentkezésről 

tudni érdemes. 
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A nevelőszülő olyan gyermekekről gondoskodik, akiket 

kiemeltek a vér szerinti családjukból, gyermekvédelmi 

gondoskodásba (állami gondozásba) kerültek. A gyerekek így 

gyermekotthon helyett családban nőnek fel. Egy új jogszabály 

szerint 12 év alatti gyermek nem élhet intézményben, csak 

nevelőcsaládban, így sok új nevelőszülőre van szükség. Ma 

Magyarországon a gyermekek egy százaléka él 

gyermekvédelmi gondoskodásban. A bekerülésről a 

gyámhivatal dönt. A bekerülés közvetlen oka a gyermek 

elhanyagolása, bántalmazása, a szülők halála lehet, bekerülhet 

a gyerek a szülő vagy saját kérésére is. A cél az, hogy a 

gyermek minél előbb visszakerüljön a vér szerinti családjába, 

ha ott rendeződnek a körülmények, vagy ha ez nem sikerül, 

akkor örökbefogadókhoz. A gyakorlatban viszont sok gyerek 

éveket tölt a nevelőszülőnél, akár nagykorúságáig, vagy még 

tovább is. Ha továbbtanul, a fiatal akár 25 éves koráig is 

maradhat a nevelőszülőnél utógondozottként. 

Miben hasonlít a nevelőszülő munkája a saját gyerek 

neveléséhez? 

A rábízott gyermekekkel sajátjaként törődik, gondoskodik 

testi-lelki szükségleteikről. 

Ha gyógykezelésre, fejlesztésre, külön foglalkozásra van 

szüksége a gyereknek, ezekre elviszi. 

Vezeti a háztartást, vásárol, főz, mos a gyerekekre. 

A legfontosabb: szereti a gyereket, megtanítja kötődni. 
 

Miben különbözik a saját gyerek nevelésétől? 

A legfontosabb: a nevelőszülőnek a gyereket el kell engednie, 

nem marad vele örökre. Ha úgy alakul, a nevelőszülő segíti a 

gyermek visszakerülését a vér szerinti családba, vagy az 

örökbefogadását. 

Segíti a gyerek kapcsolattartását a vér szerinti családdal, 

rendszeresen láthatásra viszi. 

A gyerek traumákkal, fejlődési lemaradásokkal érkezhet, 

ezekkel foglalkozni kell, több fejlesztésre lehet szükség, mint 

egy családban élő gyereknek. 

A gyerekek után havi ellátmányt kap, ebből fedezi étkezésük, 

ruházkodásuk, oktatásuk költségét, ezzel el kell számolnia. 

Adminisztrálnia kell a gyerek fejlődését, a szülő látogatásait, a 

kiadásokat. 

Foglalkoztatási jogviszonyban részesül, munkájáért fizetést 

kap. 

A nevelőszülő egy nevelőszülői hálózattal van jogviszonyban. 

Munkáját a felettesei, a nevelőszülői tanácsadó, a gyám és más 

szakemberek folyamatosan ellenőrzik és segítik. 

Felkészítő tanfolyamot kell végeznie. 

A gyerek nem kerül a nevére, nem örököl utána. 

A gyerekkel kapcsolatos döntéseket nem önállóan hozza, 

hanem a gyerek gyámjával közösen. 

Ha külföldre, vagy akár másik megyébe költözik, elveszíti a 

nevelt gyerekeket. 

A nevelőszülőség feltételei: 

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi és 

pszichológiai alkalmasság, betöltött 24. életév, a gondozott 

gyermeknél legalább 18 évvel és legfeljebb 50 évvel lehet 

idősebb a nevelőszülő, 

személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján 

alkalmas a nála elhelyezett gyermek egészséges fejlődésének 

biztosítására, 

240 órás kötelező nevelőszülői tanfolyam elvégzése (már egy 

60 órás kurzus után munkába lehet állni, a többit később lehet 

pótolni), 

A lakásában elfér még 1-2 gyerek. Száraz, tiszta, fűthető lakás  
 

 

szükséges, külön gyerekszobával, gyermekenként legalább 6 

négyzetméter térrel. 

Legfeljebb öt, a sajátjaival együtt legfeljebb hat gyereket 

nevelhet, de kevesebb gyereket is lehet vállalni. 

A házastárs, élettárs hozzájárulása és alkalmassága szükséges a 

tevékenységhez. 
 

A közhiedelemmel ellentétben: 

Albérletben is lehet valaki nevelőszülő (a tulajdonos engedélye 

szükséges) 

Férfiak és nők is jelentkezhetnek, családi állapottól 

függetlenül. 

Nem akadály, ha van állása a nevelőszülőnek (sőt, inkább 

előny). 

Nem akadály, ha van gyereke a nevelőszülőnek, és az se, ha 

nincs. 

Attól még, hogy valaki felnevelt három gyereket, nem biztos, 

hogy alkalmas. 

A nevelőszülő díjazása: 

Fizetése havi 29 400 forint alapdíj, ezen felül 19 600 forint 

gyerekenként, speciális nevelési igényű gyereknél 24 500 

forint gyerekenként. Ez a törvény által előírt minimum, de a 

hálózat fizethet ennél többet is neki. 

A gyerekekre költhet havi 45 ezer forint ellátmányt 

gyerekenként, speciális nevelési igényű gyereknél 52 ezer 

forintot, ezen felül a gyerek családi pótlékát is. 

A gyerekek után megilleti a családi adókedvezmény, de gyest, 

gyedet nem vehet velük igénybe. 

A nevelőszülői jogviszony egészségbiztosításra, nyugdíjra 

jogosít. 

Szabadság illeti meg, amit a gyakorlatban a legtöbb hálózatnál 

nem tud kivenni. 

Hol lehet jelentkezni? 

Magyarországon számos nevelőszülői hálózat működik, 

léteznek állami és egyházi fenntartásúak és civil szervezetek 

által vezetettek is. A legtöbb megyében több hálózat is 

működik. 
   
A jelentkezés lépései: 

Motivációs levél beküldése, tájékoztató beszélgetés, 

pszichológusi vizsgálat, környezettanulmány (a lakás 

vizsgálata), orvosi igazolás, erkölcsi bizonyítvány, a házastárs 

meghallgatása, 60 órás tanfolyam. 

Gyakori kérdések a nevelőszülőkről: 

Megválaszthatom, milyen gyereket kapok? 

A nevelőszülő meghatározhatja, nagyjából milyen korú, 

egészségi állapotú gyerekeket vállal. De az nem fog működni, 

ha csak négyéves szőke kislányt hajlandó fogadni. Ha 

felajánlanak egy konkrét gyereket, arra mondhat nemet. 

Ha nem bírok egy gyerekkel, visszaadhatom? 

Minden újabb változás trauma egy gyereknek, de ha egy 

nevelőszülő nagyon nem boldogul egy gyerekkel, vagy épp a 

saját életében olyan változások történnek, hogy nem tudja 

tovább nevelni, akkor kérheti, hogy helyezzék el tőle. 

Örökbe fogadhatom a nálam élő gyereket? 

Ha a gyerek örökbe adható lesz, akkor többnyire először a 

nevelőszülőt kérdezik meg. De az állami gondozott gyerekek 

nagy része nem örökbe fogadható, és egyes hálózatok nem 

engedélyezik, hogy a nevelőszülő örökbe fogadjon.  
  
Muszáj tartanom a kapcsolatot a gyerek vér szerinti szüleivel? 

A kapcsolattartást a gyámhivatal írja elő, a láthatásokra a 

nevelőszülőnek az előírt időben kötelező elvinni a gyereket 

(még akkor is, ha a szülő nem jelenik meg ott!). 
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Nagyon problémás gyereket fogok kapni? 

A nevelőszülő olyan gyereket nevel, akit a saját családjából 

kiemeltek, ami megviselte, és előtte is traumákon ment át. 

Lehet, hogy több viselkedési vagy fejlődési probléma lesz a 

gyerekkel, mint a nevelőszülő vér szerinti gyerekével, ezért 

nevelőszülőnek türelmes, jó humorérzékkel, stressztűréssel, 

kreativitással rendelkező, elhivatott emberek valók. A 

nehézségek kezelésében kap segítséget a hálózat 

szakembereitől is. 

A saját gyerekem megsínyli, ha nevelőszülő leszek? 

Igen, bár erre a jelentkezők sokszor nem gondolnak előre. Egy 

kistestvér érkezése is megviseli a gyereket, hát még ha 

egyszerre több gyerek kerül be a családba. A saját gyereket 

erre fel kell készíteni, menet közben foglalkozni vele, 

ugyanakkor profitálhat is a helyzetből, szélesedhet a látóköre, 

jó testvéri viszony alakulhat ki a nevelt gyerekekkel. 

Kizáró okok: 

Ha a jelentkező saját életének traumáit, hiányait próbálja 

gyógyítani a nevelőszülőséggel (például egy korábbi vetélést, 

vagy a saját gyereke miatti lelkifurdalást). 

Ha csak és kizárólag örökbefogadási céllal vállalná a gyerek 

nevelését. 

Ha bántalmazza a gyereket, a verést, pofont elfogadott 

gyereknevelési eszköznek tekinti. 

Ha „megmenteni” akarja a gyereket, és nem tud együtt 

dolgozni a rendszer többi szereplőjével. 

Ha a jelentkező nem hajlandó cigány gyereket vállalni. 
 

Továbbra is várom a tisztelt ügyfeleket Epölön szerdán,  

idő: 8- 12 óráig, 13-16 óráig terepmunka 

Helye: 2526 Epöl, Kossuth u.8., Önkormányzat épülete,  
 

Telefonos elérhetőség: 

06/30 369-8541 

hétfőtől-csütörtökig: 8-16 óráig, pénteken: 8-12 óráig 
 

Veszpréminé Koroknai Tímea 

családsegítő 

 
 

BORVERSENY EREDMÉNYEI 
 

Ezévi hagyományos borversenyünk 2019. március 9-én került 

megrendezésre. 

Idén is Vikukel László vezette a bírálóbizottságot. Nem volt 

könnyű dolguk, mert rekordszámú, összesen 73 db mintát 

kellett elbírálniuk három (fehér, vörös és rosé) kategóriában.  

Epölön évek óta nyílt borversenyt rendezünk, ezért nem csak 

helyi, hanem környékbeli boros gazdák borai is 

megmérettetésre kerültek. A helyieken kívül hoztak bort 

Bajnáról, Máriahalomról, Dágról, Tokodról, 

Mogyorósbányáról és Gyermelyről is. 

A 2018-as év kedvezett a szőlőnek, korán kezdődött a nyár és 

még szeptember, október hónapban is nagyon jó idők voltak. 

Sajnos az eredményeken nem tükröződik a kedvező évjárat 

hatása, a 73 db mintából „csupán” 27 db érmes bor született. 

Sok esetben okozhatott problémát a leszedett szőlő túlhevülése 

és a magas erjedési hőmérséklet a borkészítés során. 

Szeretném külön kiemelni a legjobb epöli termőhelyű borok 

készítőit: 

- Fehér bor kategóriában Tácsik Zsolt 2018-as évjáratú, 

vegyes boráért 16,80 pontot kapott. Bronz érmet ért el. 

- Vörös bor kategóriában Muszela Szabolcs 2018-as 

évjáratú, kékfrankos boráért 16,15 pontot kapott. 

 

- Rosé bor kategóriában Wencz Péter 2018-as évjáratú 

vegyes boráért 17,25 pontot kapott. Bronz érmet ért el. 
 

Az alábbiakban tekinthetők meg az érmet nyert borok és 

készítőik kategóriánként: 
 

Fehér bor kategória: 
 

Név Fajta Termőhely Érem 

SZŐKE JÁNOS ZÖLDVELTELINI KESZTÖLC ARANY 

HEILMANN 

JÓZSEF CHARDONNAY NESZMÉLY EZÜST 

DÁNIEL MIHÁLY IRSAI OLIVÉR GYÖNGYÖS EZÜST 

KISS JÁNOS ZÖLDVELTELINI BAJNA EZÜST 

PETRÓCZI 

ISTVÁN OLASZRIZLING SÜTTŐ BRONZ 

TÁCSIK ZSOLT VEGYES EPÖL BRONZ 

MOLNÁR IMRE VEGYES EPÖL BRONZ 

BULA MIKLÓS ZÖLDVELTELINI GYERMELY BRONZ 

FLÓRIÁN GYULA VEGYES BAJNA BRONZ 

HEILMANN 

JÓZSEF HERCEGKÚT FURMINT BRONZ 

TÁCSIK ATTILA VEGYES EPÖL BRONZ 

GÁBOR JÓZSEF CHARDONNAY SÜTTŐ BRONZ 

MISIK JÁNOS VEGYES 

MOGYORÓS

BÁNYA BRONZ 

 

Vörös bor kategória: 
 

Név Fajta Termőhely Érem 

PETRÓCZI 

ISTVÁN VÖRÖS CUVEÉ EGER ARANY 

MISIK JÁNOS 

CABERNET 

SAUGVINON MARKAZ EZÜST 

BORBÉLY 

ZOLTÁN CABERNET FRANC GYERMELY EZÜST 

MERÉSZ SÁNDOR VÖRÖS CUVEÉ 

MOGYORÓS

BÁNYA EZÜST 

DOMBRÁDY 

PÉTER VÖRÖS CUVEÉ 

MOGYORÓS

BÁNYA EZÜST 

SZUKI FERENC BLAUBURGER GYÖNGYÖS BRONZ 

NAGY GÁBOR 

ZWEIGELT-

KÉKFRANKOS GYERMELY BRONZ 

HEILMANN 
JÓZSEF VEGYES GYERMELY BRONZ 

MERÉSZ SÁNDOR BÍBOR KADARKA 

MOGYORÓS

BÁNYA BRONZ 

DOMBRÁDY 
PÉTER BLAUBURGER GYÖNGYÖS BRONZ 

 

Rosé bor kategória: 
 

Név Fajta Termőhely Érem 

KISS JÁNOS 

KÉKFRANKOS-

ZWEIGELT BAJNA EZÜST 

PETRÓCZI 

ISTVÁN ROSÉ CUVEÉ SZEKSZÁRD EZÜST 

WENCZ PÉTER VEGYES EPÖL BRONZ 

KISS JÁNOS 

CABERNET 

SAUVIGNON LÁBATLAN BRONZ 

 

 

Gratulálunk a helyezetteknek! 

 

Wencz Péter, Vicze János 

rendezők 
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EPÖL KÖZSÉG 2019. ÉVI PROGRAMTERVE 
 

ÁPRILIS: 

 

Húsvéti kézműves:  április 12. péntek 

 Helyszín: Tájház  

 Felelős:  Vágenszommer Orsolya 

Megemlékezés a „Jézus megostorozása” képtartónál 

              április  14. vasárnap 

 Helyszín: Uhilló 

 Felelős:  Egyházközségi Képviselő- testület  

 

Húsvéti készülődés az óvodában  április  17. szerda 

                 Helyszín:               Óvoda 

 

Garázsvásár:    április 27. szombat 

 Helyszín: Közösségi Ház 

 Felelős:  Vágenszommer Orsolya 

Tábortűz   április 30. kedd 

 Helyszín: Sportpálya 

 Felelős:  Sportegyesület 

 

MÁJUS: 

 

Óvodai anyák napja:  május. 2-3. 

 Helyszín: Óvoda 

 Felelős:  Óvoda 

Gyalogos zarándoklat Péliföldszentkeresztre a búcsúra 

 május 5. vasárnap 

 Felelős:  Értéktár Bizottság 

 

Iskolai anyák napja:  május 8. szerda  

 Helyszín: Közösségi Ház 

 Felelős:  Iskola 

Falusi virágültetés:  május  

 Helyszín: Falu közterei 

Megemlékezés a „Szent Orbán” képtartónál:  

  május  26  . vasárnap 

 Helyszín: Szőlőhegy, Liscsinai dűlő 

 Felelős:  Egyházközségi Képviselő- testület 

Európai Úniós Parlamenti  választás  május  26  . vasárnap                  

              Helyszín:    Iskola         

 

Óvodai évzáró:   május 31. péntek  
 Helyszín: Óvoda 

 Felelős:  Óvoda 

                     

JÚNIUS: 

 

Gyereknap:   június  1. szombat 

 Helyszín:        Sportpálya 

 Felelős: Sportegyesület, Vágenszommer Orsolya 

Trianoni megemlékezés:  június  2. vasárnap 

 Helyszín: Templom előtti tér 

V. Epöli borút:   június  15. szombat 

 Helyszín: Szőlőhegy 

 Felelős:  Epöli Kert- és borbarátok 

 egyesülete, Önkormányzat 

 

Iskolai évzáró:   június 17. hétfő 16:00 óra 

 Helyszín: Közösségi Ház 

 Felelős:  Iskola 

 

 

Úrnapja június 23. vasárnap    

 Helyszín: Templom 

 Felelős:  Egyházközségi Képviselő- testület 
 

Szentjánosbogár éjszakai túra június 23. vasárnap 

 Felelős:  Értéktár Bizottság 
 

Községi búcsú   június 30. vasárnap 

 Helyszín: Templom, Petőfi tér 

 Felelős:  Egyházközségi Képviselő- testület 

 

Epöl örgfiúk – Színészválogatott labdarúgó barátságos 

mérkőzés a Sportpályán 

 június 30. vasárnap 

 Helyszín: Sportpálya 

 Felelős:  Sportegyesület, Önkormányzat 

 

Utcabál közreműködik: Szalay Band  

 június 30. vasárnap 

 Helyszín: Sportpálya 

 Felelős:  Sportegyesület, Önkormányzat 

 

Megemlékezés a”Jézus szíve” képtartónál  

  június 30. vasárnap 

 Helyszín: Tanya melletti képtartó 

 Felelős:  Egyházközségi Képviselő- testület 

 

JÚLIUS: 

 

Nyári napközi   július 01.- 26. 

 Helyszín: Táj ház és Közösségi Ház 

 Felelős:  Vágenszommer Orsolya 

Sátorozás a Kákás tónál                július 5-6-7 

              Helyszín:      Kákás tó 

              Felelős:    Molnár  Gergely 

Nyári napközi záróbuli  július 26. péntek 

 Helyszín:  Közösségi Ház 

 Felelős:  Vágenszommer Orsolya 

 

AUGUSZTUS: 

 

Kispályás Foci kupa  augusztus     

 Helyszín: Sportpálya 

 Felelős:  Sportegyesület 

Augusztus 20-i ünnepség: aug. 18. (vasárnap)

 Helyszín: Templom 

 Felelős: Búzavirág Népdalkör, Önkormányzat 
 

Nyárbúcsúztató családi nap augusztus 31. szombat 

 Helyszín: Sportpálya 

 Felelős:  Sportegyesület, Önkormányzat 
 

SZEPTEMBER: 

 

Iskola évnyitó ünnepsége, első tanítási nap:  

szeptember 2. hétfő 

              Helyszín: Közösségi Ház 
 

Búzavirág Népdalkör 30 éves évfordulója : 

szeptember 7. szombat 

               Helyszín: Közösségi Ház 
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Megemlékezés a „Kisboldogasszony” képtartónál: 

  szeptember 8. vasárnap 

 Helyszín: Páskom 

 Felelős:  Egyházközségi Képviselő- testület  

Garázsvásár:   szeptember 14. szombat 

 Helyszín: Közösségi Ház 

 Felelős:  Vágenszommer Orsolya 

Mihály napi sokadalom: 

               Helyszín:           óvoda      szeptember 27. péntek 
 

Szüreti felvonulás, jótékonysági bál:   

    szeptember 28. szombat 

 Helyszín: A falu utcái 

 Felelős:  Önkormányzat 

 

OKTÓBER: 

 

Polgármester  választás , Testületi választások  

              október          

               Helyszín: Iskola 

               Felelős:              Önkormányzat 
 

Október 23-i ünnepség:  október 22. kedd 13:00 

órakor 

 Helyszín: Templom, Petőfi tér, Temető 

 Felelős:  Búzavirág Népdalkör, Önkorm. 

 

NOVEMBER: 

 

Idősek klubja keddi napokon 14 órától 

               Helyszín:       Tájház 

 

Idősek tornája hétfői napokon 14:45 órától 

              Helyszín:        Közösségi Ház 

 

Márton napi kézműves foglalkozás november  11. hétfő 

 Helyszín: Közösségi Ház 

 Felelős:  Iskola,  Vágenszommer Orsolya 

 

Idősek napja:   november 22. péntek 

 Helyszín: Közösségi Ház 

 Felelős:  Önkormányzat 

 

Köztéri Betlehem állítás:  november 29. péntek 

 Felelős:  Önkormányzat 

 

DECEMBER: 

 

Idősek klubja keddi napokon 14 órától 

               Helyszín:       Tájház 

 

Idősek tornája hétfői napokon 14:45 órától 

              Helyszín:        Közösségi Ház 

 

Tündérkert Óvoda Mikulás:  december 6. péntek 

              Helyszín:  Óvoda   

Tündérkert Óvoda Adventi vására: december 7. szombat 

 Helyszín: Hősök tere 

 Felelős:  Óvoda 

Karácsonyi kézműves foglalkozás:  december 13. péntek 

 Helyszín: Tájház 

 Felelős:  Vágenszommer Orsolya 

 

 

Óvodai karácsonyi műsor  december 18. szerda 

             Helyszín:  Óvoda         

 Felelős:  Óvoda 

Iskolai karácsonyi műsor december 19. csütörtök 

 Helyszín: Közösségi Ház 

 Felelős:  Iskola 

 

Falukarácsony  december 24. kedd 

 Helyszín: Templom 

 Felelős: Egyházközségi Képviselő- testület 

 

Extremo Anno éjszakai túra december  30. hétfő 

 Felelős:  Értéktár Bizottság 

 

Sportbál:   december 31. kedd 

 Helyszín: Közösségi Ház 

 Felelős:  Sportegyesület 

 

A változtatás jogát fenntartjuk! 
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Kedves Epöliek! 

 

Engedjék meg, hogy az alábbiakban néhány sorban beszámoljak az Epöli 

Értéktár Bizottság idei tevékenységéről, valamint 2019-es terveinkről. 

Az idei évben már 3 eseményünk volt: 

- a tavaly megfiatalított cselényi hársfákról gondoskodtunk és a Tanyánál 

lévő szederfa koronáját visszavágtuk, hogy esélyt adjunk a fiatalodásra 

- 12 db új hársfát ültettünk el a falu környékén elhelyezkedő képtartóknál, 

kereszteknél 

- felkutattuk Epöl ősi templomának helyét régi térképek, helyszíni 

kutatások és a modern technika segítségével. 

Erre az évre is számtalan programtervünk van: 

- a Nagyböjt ideje alatt visszahelyeznénk a Cigány-hegy alatti kereszt 

elemeit, környezetét megtisztítanánk 

- karbantartási napot tervezünk a Tájházban, új kiállításra felkészülve 

- a nyári időszakban tervezzük a régi temetőrész kipucolását társadalmi 

összefogással 

- május 5. Gyalogos zarándoklat a péliföld-szentkereszti búcsúra 

- június 23. A hagyományos éjszakai gyalogtúra Keresztelő Szent János 

tiszteletére 

- július 5-7. II. Sátortábor a Kákás-tónál 

- december 30. Extremo Anno évbúcsúztató éjszakai túra 

Természetesen idén is meghirdetjük a tavalyi évben nagy sikert aratott 

fotópályázatunkat, szeretnénk nyáron létrehozni egy ideiglenes „retro” kiállítást 

a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek kultikus tárgyaival, valamint ősszel beszélgetős, 

vetítős délutánt a Tájházban „Nagy idők – nagy emberek” címmel. 

 

Reméljük, hogy idén nagy álmunk is valóra válik és rendeződik a Tájház 

szomszédságában álló ház sorsa, hogy végre méltó környezet fogadhassa az ide 

látogatókat. 

Az Értéktár részéről kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ne csak 

hagyományainkat, épített környezetünket őrizzük és adjuk tovább a következő 

nemzedéknek, hanem a falut körbevevő csodálatos tájat is, ezért nagyon szépen 

kérünk mindenkit, hogy a háztartásunkban keletkező kommunális, építési és 

VESZÉLYES hulladékot NE HORDJUK a Kőbányába (se máshová)!!! 

 

Ezúton kívánok mindenkinek Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket! 

 

Őszinte tisztelettel: 

 

Molnár Viktor 

Értéktár Bizottsági Elnök 
 


