
    

                                                                                   

 

 

Kedves Epöliek! 

Tisztelt Hírmondó Olvasó! 

 

Szeretettel köszöntöm az Epöli Hírmondó Húsvéti 
számának olvasóit! 
Legutolsó számunk óta eltelt négy hónap a külső szemlélő 

szemszögéből nem volt kimondottan eseménydús, de aki 
részt vesz településünk életében az biztos nem mond ilyet, 
és találhatott magának programot és elfoglaltságot. 

Két év után először, korlátozások nélkül tarthatta meg 
önkormányzatunk a megemlékezéseit. Elsőként januárban a 

Don-i hősökről emlékeztünk meg, majd márciusban az 
1848-49-es szabadságharc eseményeit elevenítettük fel, 
köszönhetően óvodás és iskolás gyermekeinknek. 

Hosszas készületek után januárban debütált közösségi 
házunkban, majd rá egy hétre a Nemzeti Színházban a helyi 
színtársulat a Pajtaszínház program keretén belül. 

Fantasztikus előadásnak lehettünk részesei mindannyian. 
Ezúton kívánok további sikereket a társulatnak, büszkék 

vagyunk rájuk.  
 
A január – február hónap az önkormányzati munka 

szempontjából is mozgalmasra sikeredett, hiszen nem csak 
az éves költségvetést kellett megalkotnunk a nem éppen 
bőségesen rendelkezésre álló anyagi forrásokból, hanem 

kiírásra kerültek a Magyar Falu Program és a 
Belügyminisztérium pályázati lehetőségei is. 
A Magyar Falu Program keretéből két pályázatra 

nyújtottunk be kérelmet: 
Az egyiket az óvoda udvarának további fejlesztésére. A 

támogatás segítségével a teljes játszóudvar megújulna, így 
gyermekeink korszerű, a mai szabványoknak teljesen 
megfelelő eszközökön játszhatnának. 

A másik pályázatunk segítségével új járdaburkolat kerülne 
kialakításra a Szabadság köztől az orvosi rendelőig. A 
település legforgalmasabb járdaszakasza több helyen 

balesetveszélyessé vált az elmúlt évek során, ezért ennek 
felújításával kezdjük a gyalogutak rendbetételét. 

A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztéseinek keretéből szintén kértünk 
támogatást, most a Csokonai utca, Szabadság utca és a 

Szabadság köz útburkolatának felújítását szeretné 
önkormányzatunk megvalósítani. 
A benyújtott pályázatokkal kapcsolatban még döntés nem 

született, de bízom azok kedvező elbírálásában. 
Március hónapban sor került az Településfásítási Program 

keretében nyert 30 db fa (20 db dió és 10 db hegyi juhar) 
elültetése. Két fasort hoztunk létre belőle, egyet a Cselényi 
Kereszthez vezető úton, egyet pedig a sportöltöző melletti 

füves területen. Abban bízom, hogy ez utóbbi fasor majdan 
árnyékot adhat az itt lebonyolítandó rendezvényeinknek. A  

 

következő kínai közmondással szeretném megköszönni 

mindenkinek a segítségét, akik az ültetésben tevőlegesen 
részt vettek: 

„A legjobb időpont arra, hogy ültess egy fát 20 éve volt. 

A második legjobb időpont pedig pont most van.” 

 

2022. április 3-án Országgyűlési választást és népszavazást 
tartottak ország szerte, így településünkön is. A választási 
eredményekről a sajtóból és a médiából úgy gondolom, 

mindenki értesült. Azonban mindenképpen ki kell 
emelnem, hogy településünkön a részvételi adatok alapján a 

megye egyik legmagasabb, vagy talán a legmagasabb 
részvételi arányát értük el. Epöl választóképes lakosságának 
több mint háromnegyede (75,56 %-a) részt vett, és leadta 

szavazatát. 
Epöl települést az Országgyűlésben az elkövetkező négy 
évben Erős Gábor a FIDESZ – KDNP jelöltje fogja 

képviselni. 
 

Februárban háború tört ki országunk szomszédságában, 
Ukrajnában. Az epöliek is kivették, kiveszik a részüket a 
menekültek megsegítésében. A háború harmadik napján 

adománygyűjtést hirdettünk meg. Négy nap alatt 
településünk hozzávetőlegesen fél tonna felajánlást gyűjtött 
össze és juttatott el a Magyar Katolikus Karitász részére. Az 

adományok elsősorban azonnal fogyasztható és tartós 
élelmiszerekből, valamint tisztálkodási eszközökből álltak.  
Köszönet illet minden adományozót és mindazokat, akik az 

adományok eljuttatásáról gondoskodtak. 
 

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok jómagam és Epöl 
Község Képviselő-testülete nevében! 
 

Tácsik Attila 

polgármester 

 
 

Az Epöli Falufejlesztési Közalapítvány köszönetét fejezi 

ki mindazoknak, akik a 2020. évi személyi 

jövedelemadójuk 1 %-ával 2021. évben a 

Közalapítványt támogatták. 

A felajánlott összeget – 215.000 – Ft-ot a település 

további szépítésére, rendezvényeink és intézményeink 

támogatására használjuk fel.  

Várjuk az idei évben is felajánlásukat. 

 

Adószámunk: 19150316-1-11 

Számlaszámunk: 58600410-12000289 

 
Dinnyés-Kardos Éva 
Kuratórium Elnöke 

 

Epöli 
Hírmondó 

e-mail: onkormanyzat@epol.hu 

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

 

Tisztelt Hírmondó Olvasók! 

 

Epöl Község Önkormányzati Képviselő- testületének hírei 

 

A Hírmondó 2022.évi első számának megjelenésekor már 

áprilist írunk, de képviselő- testületünk már 5 alkalommal 

ülésezett. 

Ez évi első ülésünket január 24-én tartottuk, ahol 

megalkottuk az egész évi munkatervünket, áttekintettük a 

pályázati célokat, kiemelt fejlesztési területet jelöltünk ki, 

ügyvédi megkeresésre reagáltunk, megtárgyaltuk a Bajnai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi költségvetésének 

tervezetét és már- készülve az idei országgyűlési választásra és 

népszavazásra- megerősítettük és új póttagokkal is 

kiegészítettük, a településünkön működő Helyi Választási 

Bizottságot. 

Az első képviselő- testületi ülésen 4 fő képviselő vett részt, 

Tácsik Attila polgármester úrral és Farkas István főépítész 

úrral együtt. 

 

Február 2-án teljes létszámmal azért tartottunk rendkívüli 

ülést, hogy a pályázati lehetőségekkel élve pályázatokról 

döntsünk Epöl község fejlődése érdekében. 

Így pályázat benyújtásáról döntöttünk a Belügyminisztérium 

által kiírt ún. önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések körébe tartozó támogatások körében; a Csokonai 

Mihály utca, a Szabadság-köz valamint a Szabadság utca 

belterületi közutak burkolatának teljes felújítására, bruttó 

23.534.163.-Ft. összegben, melyhez 3.534.163.-Ft saját erő 

biztosítottunk. 

Ugyancsak ezen a képviselő- testületi ülésen döntött a 

képviselő- testület a Magyar Falu Program keretében 

benyújtandó pályázatokról, melyek 2022-ben a következők: 

járdafelújítás az Epöli Szabadság köz-orvosi rendelő 

közötti szakaszon, összesen 241 m2 területen. 

Másrészt pályázat benyújtásáról döntöttünk 6.000.000.-Ft. 

értékben, óvodai játszóudvar fejlesztése céljából. A 

benyújtott pályázatokról még nem döntöttek, bizakodva várjuk 

a döntésekről szóló értesítést. 

A következő képviselő- testületi ülést, szintén teljes 

létszámmal, Molnár-Peltzer Zsanett pénzügyi főelőadóval 

kiegészülve, 2022.02.07-én tartottuk. 

Itt sor került az év egyik legfontosabb feladatára, Epöl Község 

Önkormányzata 2022.évi költségvetési tervezetének 

benyújtására. 

A részletes tárgyalás után egyhangú szavazással 101.308.138.-

Ft. költségvetési bevétellel és 

101.308.138.-Ft.költségvetési kiadással megalkotta a 

képviselő-testület Epöl Község Önkormányzatának 2022. 

évi költségvetését.  

 

Végül Kardos Boglárka, óvodavezető tájékoztatta a 

jelenlévőket a Tündérkert Epöli Napközi Otthonos Óvoda 

nyári zárva tartásáról, amelyet 2022. július 4-29-e között 

tervez az intézmény, úgy, hogy közben a Bajnai Napközi 

Otthonos Óvoda természetesen fogadja azokat a gyerekeket, 

akiknek a napközbeni ellátását nem tudják a szülők más 

módon megoldani.  

 

Február 14-én teljes létszámban egy rövid, rendkívüli ülés 

megtartására került sor, ahol egyetlen napirendi pontként a  

 

pályázatok kiegészítését végeztük el. 

Végül 2022.március 28-án, 4 fővel tartottuk a következő 

munkaterv szerinti ülésünket, amelynek napirendi pontjai 

között szerepelt a Léthé Kft. tájékoztatója az Epöli temető 

működtetéséről, Dr. Szigeti Judit doktornő beszámolója a 

2021.évi háziorvosi körzet működéséről, Albert-Merétey 

Bernadett védőnő tájékoztatója az anya-és 

csecsemővédelemről, valamint a közbeszerzési terv 

megalkotására is sor került. 

A Léthé kft. tájékoztatója után a képviselők több kérdést is 

feltettek az üzemeltetőnek, ennek eredményeként a 

közeljövőben elszállításra kerül a régi, korszerűtlen 

hűtőberendezés a ravatalozóból, sor kerül egy közös helyszíni 

szemlére a működtető és önkormányzat részvételével a 

temetőben és a ravatalozóban. 

Régi probléma megoldásaként, sajnos jelentős költséggel, de 

sor kerül egy szemétgyűjtő konténer kihelyezésére is. 

A doktornő által készített és a védőnő személyesen előadott 

beszámolója is elfogadásra került, egyhangú határozatokkal. 

A legtöbb időt a településen belüli és a település körüli 

kommunális szemételhelyezés kérdése igényelte a 

képviselőktől, mivel a rendszeres szemétszállítás mellett más 

megoldást is keresniük kell a zöldhulladék és az egyéb, pl. 

építési törmelék elhelyezésére, mert –többségében nem helyi 

lakosok- külterületen, főleg a felhagyott kőbányában eldobják 

a szemetet. Ezekben az esetekben az Önkormányzat költségére 

kell a szemetet elszállítani, mert a feljelentők a szemetelőt nem 

tudják megörökíteni, csak a szemetelés tényét konstatálják. 
 

A képviselő- testület többféle megoldást is vizsgál, s a 

közeljövőben tájékoztatja a lakosságot is a lehetőségekről, s a 

követendő megoldásokról. 

Addig is kérjük, hogy éljenek a kommunális 

hulladékszállító biztosította lehetőségekkel, gyűjtsék külön, 

s tegyék ki a megfelelő zsákokban a zöld hulladékot, a 

műanyagot és a papírt. Valamint lehetőség van az 

üveghulladék elhelyezésére a Szabadság köz és Petőfi tér 

sarkán található konténerbe. Kérem éljenek az évente 

biztosított INGYENES lomtalanítási lehetőséggel, ez ügyben 

érdeklődni a szolgáltatónál lehet az alábbi telefonszámon: 06-

33/737-765. 

 
Elődné Lukács Erzsébet 

jegyző 

 

 
 

ILLEGÁLIS HULLADÉKELHELYEZÉS 

 

Kedves Olvasóink! 

 

Mint bizonyára Önök előtt is ismeretes, településünkön, mint 

sok más településen is, egyre nagyobb gondot okoz az illegális 

hulladéklerakás, valamint ennek minősített formája, a 

veszélyes hulladék lerakása, közterületen, vagy akár 

magánterületeken is. 

 

Utazásaink közben is látjuk az erdők szélén, szántóföldeken, 

utak mentén zsákokban kidobott szemetet, leöntött törmeléket, 

szemetes autóból kihulló hulladékot. 

 

A jóérzésű és – bízzunk benne- többségében jogkövető 

emberekben ez visszatetszést kelt, s tennünk is kell ellene. 



  

 

3 

 
 

Azonban ahhoz hogy a kívánt célt, a rendezett környezetet 

megteremtsük, át kell gondolnunk, hogy hogyan lehet a 

problémákat megfogalmazni, mit és milyen eszközökkel lehet 

tenni az össznépi szemetelés ellen. 

 

Alapesetben a szemetet, a hulladékot arra kijelölt helyen, arra 

szervezett módon gyűjtik össze és kezelik. Azaz minden más 

megoldás a szemét, a hulladék elhelyezésére jogellenes. 

Az Önkormányzatok kötelező feladata (2011.évi CLXXXIX. 

tv.(Mötv) 13.§ (1) 5., és 11., és 19.pontja szerint „a helyi 

önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata a környezet-

egészségügyi feladatok körében a köztisztaságról, a települési 

környezet tisztaságáról való gondoskodás; a helyi környezet-

és természetvédelem biztosítása; a hulladékgazdálkodás.” 

 

A hulladékgazdálkodásról szóló tv. (2012.évi CLXXXV.) 

62.§-a alapján minden hulladékkal végzett tevékenység, 

hulladékgazdálkodási tevékenység, ami azt jelenti, hogy 

engedély nélkül végezni nem szabad. 

 

Szabálysértés, illetve bűncselekmény lehet a szemetelés, a 

szemét elhelyezés, szállítás, tárolás, autóból kidobás, stb. 

Ha mindezt veszélyes hulladékkal követik el, az még 

súlyosabb elbírálás alá esik. 

 

MIT TEHETÜNK ELLENE? 

 

Természetesen minden feljelentésre, észlelésre reagálnunk 

kell. Elsősorban el kell döntenünk, hogy kié a feladat, s mivel 

általában nem könnyen derül ki, vagy egyáltalán nem derül ki 

a szemetelő személye, így a szemét elhelyezésével érintett 

ingatlan tulajdonosa kénytelen a szemetet összegyűjteni és 

elszállíttatni, azaz ahol megtalálták. 

 

Amennyiben lehetőség van rá, ha beazonosítható, feljelentést 

teszünk az elkövető ellen. 

 

Azonban gyakran közterületre kerül a szemét, a hulladék, s ha 

nincs szemetelő, ez az önkormányzat feladata marad. 

Ennek a feladatnak a végrehajtása rendkívül nagy anyagi 

terhet jelent, ami könnyen elkerülhető lenne, amennyiben a 

lakók (nem csak az Epölön élőkre gondolunk) az intézményes 

(egyébként kötelező) kommunális szemétszállítás mellett a 

szelektív hulladékgyűjtést választanák. 

 

Természetesen az önkormányzatnak is fejlődnie kell ezen a 

téren. Dolgozunk a zöld hulladék komposztálási lehetőségein, 

a temetőből származó hulladék szelektív gyűjtési lehetőségén 

és az ún. hulladékudvar kialakításán is, de ezek a megoldások 

mind jelentős anyagi terhet jelentenek, s még nagyobb 

problémát jelent a megfelelő munkaerő megtalálása is. 

 

Tisztelt Olvasók!  

Mindannyiunk célja közös; a rendezett, tiszta környezet. Ezért 

kérjük, hogy aki illegális hulladék-elhelyezést lát, ne csak a 

tényt fotózza és jelentse különböző fórumokon, hanem ha 

lehet a szennyezőt, a hulladék elhelyezőjét is, jelentősen 

segítve a mi és egyéb hatóságok munkáját is. 

 

E mellett mindenki elsősorban a saját környezete rendben 

tartásával, az allergiakeltő gyomok irtásával és az előtte lévő  

 

 

közterület rendben tartásával segítheti az Önkormányzat 

munkáját és fokozhatja saját jó érzését a rendezett, szép 

ingatlana használata során. 

 

Azoknak, akik ezt eddig is így tették tisztelettel köszönjük, a 

jő példa ragadós, bízunk benne, hogy együtt, gyermekeinkre 

és unokáinkra is élhető települést, tiszta bolygót hagyhatunk. 

 

Figyelmüket tisztelettel köszönöm! 

 

Elődné Lukács Erzsébet 
jegyző 

 

(A kis figyelemfelhívás megírásához felhasználtam Dr. Feik 

Csaba Ercsi Város Jegyzőjének cikkét a 2020.10.05-i Jegyző 

és Közigazgatás című újságból) 

 

 
Óvodai hírek 

 

Tavaszvárás, tavaszjárás, tavaszzárás… 

 

Az első áprilisi hétvégénken havazással köszönt ránk a tavasz, 

de óvodásainkkal azért nem ennyire rendhagyóan készülünk 

tavaszi programjainkra. Programból pedig lesz bőven. Sőt a 

jövő idő sem teljesen helytálló, mert egynémelyiken már túl is 

vagyunk. 

Március 15-i ünnepünkre kis műsorral készültünk, melyet 

nagy lelkesedéssel adták elő óvodásaink a Közösségi házban 

rendezett ünnepségen. 

Március 22-én ünnepeltük a Víz világnapját, melynek 

keretében közel és távol, kézzel foghatóan és virtuálisan is 

foglalkoztunk élővizeinkkel. Egy kirándulás során 

meglátogattuk és igyekeztünk egy szakaszon megtisztítani az 

Epöl-Bajnai vízfolyást, mely a Zsámbéki-medence peremén 

csordogál el kis falunk határában, hogy Sárisápnál elérje az 

Únyi-patakot, majd annak vízét felduzzasztva Tátnál 

belefolyjon a Dunába. A patak partján állva hallgattuk 

csobogását, melyet madárcsicsergés kísért. Beszélgettünk róla, 

hogy miért fontos tisztán tartani a patakokat, folyókat, melyek 

nélkül az élővilágunk nem létezhetne.  

A nagyobbakkal és Vágenszommer Orsival ezután elutaztunk 

az esztergomi Duna múzeumba, ahol megcsodálhattuk a víz 

erejét, megtekinthettük hogyan segítette az emberek munkáját, 

ugyanakkor hogyan veszélyeztette értékeiket. Ha már 

Esztergomban jártunk, természetesen megnéztük hazánk 

legnagyobb folyóját és legnagyobb templomát is. Számtalan 

élménnyel értünk haza. Ha jól sejtem este egyetlen lurkónak 

sem kellett hosszasan mesélni az elalváshoz ☺ 

Szintén a Víz világnapjához kapcsolódó programunk volt a 

KönyvtárMozi, ahol Orsi meghívására jártunk. Megnéztük a 

Vizipók csodapók mese pár részét és örömmel tapasztaltuk, 

hogy gyermekeinknek ugyanolyan élmény ez a rajzfilm, mint 

volt nekünk sok-sok évvel ezelőtt. 

Tavaszi programjaink következő csoportja a Húsvét köré 

szerveződik. Első ilyen élményünk a tájház meglátogatása 

volt, ahol Kovács Gábor mutatta be a rég- és közelmúlt 

használati eszközeit, hagyományos házkörüli és 

mezőgazdasági munkákat. A gyerekek végig követhették a 

kukorica feldolgozásának klasszikus módját, akinek kedve 

volt hozzá, saját maga is elvégezhette azokat a műveleteket, 

melyeket szüleik, nagyszüleik, dédszüleik és ki tudja hány  



  

 

4 

 

felmenőjük is végzett korábban.  

Természetesen az óvodai foglalkozások során tanultunk 

locsolóverseket, énekeltünk húsvéti dalokat és beszélgettünk 

az ünneppel kapcsolatos népszokásokról. Nagy örömünkre 

Nyíri Róbert atya ajándékkal kedveskedett a gyerekeknek, 

remek fejlesztő játékokkal lettünk gazdagabbak, most pedig 

nagy izgalommal várjuk, hogy hoz-e valamit a húsvéti nyúl.  

A tavasz a természet megújulásáról szól. Igyekszünk 

közvetlenül és napi rendszerességgel is megtapasztalni ezt a 

csodát a minket körülvevő természet megfigyelésével. 

Paradicsom és paprika magokat ültettünk, locsolunk és 

figyelünk, várjuk hogy kibújjanak. Ha minden jól megy 

nyáron élvezhetjük majd munkánk gyümölcsét.  

Lassan készülünk az Anyák napjára és a Gyermeknapra. 

Tervezünk számos környékbeli kirándulást, egy látogatást a 

Budapesti Állatkertbe, az esztergomi Tűzoltóállomásra és 

bizony közeleg az oviévünket lezáró ballagás időpontja, június 

3-a is. Ahová szeretettel várjuk minden óvodásunk családját, 

hogy együtt ünnepelhessük meg fészkünkből kirepülő 

fiókáinkat egy kis műsorral, közös játékkal.  

Az óvodánk fejlesztése folyamatosan megvalósul, jelenleg 

beltéri ajtóink kaptak felújítást, az önkormányzat pedig 

pályázatot nyújtott be játszóudvarunk további fejlesztésére, 

korszerű játékok telepítésére. 

Kívánok mindenkinek óvodánk dolgozói nevében szép tavaszi 

napokat! 
 

Kardos Boglárka 

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 19-én a "Vuk" című színdarabot tekintették meg a 

gyerekek a tatabányai Jászai Mari Színházban. 

Január 21-én osztályozó értekezleten értékeltük a tanulók első 

féléves munkáját. Megállapítottuk, hogy bár most nem volt 

mindenki olyan szorgalmas, mint ahogy megszoktuk, de 

mindannyian eredményesen teljesítették az első félévet.  

Január 26-án a szülők már elektronikusan és papír alapon is 

megtekinthették a félévi bizonyítványokat. 

Január 31-én on-line szülői értekezlet keretében is értékeltük 

első félévi munkánkat és az eredményeket. 

Február 9-én elindult a 4. osztályosok kötelező úszásoktatása, 

mely 9 alkalommal 2 óra oktatást jelentett a csolnoki 

uszodában. 

Február 11-én egy kellemes délelőttöt töltöttünk együtt az 

iskolai farsangi bál keretében. 

A szülők tombola ajándékot, édességet küldtek be, a gyerekek 

jelmezbe öltöztek. Így szinte minden olyan volt, mint a régi 

szép időkben: üdítő, sütemény, tombola, a jelmezek 

értékelése, játék, tánc és vidámság.  

Február 19-én több éves kihagyás után, megint volt iskolai 

Jótékonysági bál. Nagyon jól sikerült, mind a hangulat, mind a  

 

bevétel tekintetében, így hálás szívvel köszönetet mondok a 

szülői munkaközösség lelkes tagjainak, a szülőknek és 

Sarodiné Belkovics Margitnak, aki a bált elindította. Mivel a 

„pénztárcánk” éppen kiürült az év végi rendezvények 

finanszírozásában, éppen jókor jött az újabb „jótékonykodás”. 

Az év végi kirándulásaink támogatását, illetve az iskolaudvar 

játékait szeretném felújítani, esetleg újabbal kiegészíteni 

ezekből a bevételekből. 

Márciusban a védőnő tisztasági szűrést tartott, és mindent 

rendben talált. 

Vágenszommer Orsolya, községi könyvtáros, mindig gondol 

külön programokkal az iskolás gyerekekre, így vettek részt 

tanulóink közül többen is a február 18-án megrendezett 

bábelőadáson, a február 25-én tartott társasjáték délutánon, a 

február 26-án megrendezett zenei előadáson. Március 26-án 

diákjaink megint a községi könyvtárba látogattak egy rajzos 

foglalkozásra. 

Március 11-én ünnepi műsor keretében emlékeztünk az 1848-

49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. A 

színvonalas műsor Nagyné Zhorela Mária tanárnő, a 

Búzavirág Népdalkör és természetesen az óvodás és iskolás 

gyerekek munkáját dicséri. 

A Bajnai Simor János Általános Iskola Telephelyén a 

2022/2023-as tanévre a leendő elsősök beíratására 2022. 

április 21-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig, illetve április 22-

én (pénteken) 8 órától 18 óráig van lehetőség. 

A tavaszi szünet idejére, mely április 13 -tól  április 19-ig tart 

(utolsó tanítási nap: április 12. kedd, első tanítási nap: április 

20. szerda), minden tanulónknak és szüleiknek kellemes 

kikapcsolódást kívánok! 

 

Dinnyés-Kardos Éva 

intézményvezető-helyettes 

 
 

Tisztelt Epöliek! 

 

Az epöli Nyugdíjas klub az „Életet az éveknek” Országos 
megyei csoport tagja. Több ülésen vettem már részt 

Tatabányán. Beszéltem nyugdíjasaink aktív közösségi 
munkájáról. Romanek Etelka és Troják Frigyes az 
egyesület elnöke örömmel fogadott minket. Lehetőség van 

csoportos kirándulásokra, utazásokra, színházlátogatásra, 
ha igény van rá szívesen fogadom a jelzéseket. Most éppen 
4 hónapon át tartó Online Vagyonvédelmi vetélkedő zajlik. 

Ebben is részt veszünk. Az énekkar meghívást kapott 
nőnapi köszöntő műsorra. Elfogadtuk a meghívást és 

bemutatkozhattunk. A közösségi élet jobbá, szebbé teheti 
idősödő szép korunkat! Ép testben, ép lélek. Kívánok 
további jó egészséget, szeretetet, nyugdíjasainknak 

tartalmas éveket. 
 
 A Nagycsütörtök szeretetét 

 A Nagypéntek erejét, 
 Nagyszombat csendjét,  
 Húsvétvasárnap a feltámadás 

 örömét adja meg a jó Isten 
 mindnyájunknak. 

 
Sarodiné Belkovics Mária 

Nyugdíjas klub vezető 
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Nyugdíjas programjainkról 

 

Ősztől becsatlakoztunk a megyei Idősek Közösségéhez. 

Tájékoztatást kapunk megyei programokról, előadásokról, 

kulturális eseményekről. 

Így látogattunk el Lakitelekre, vagy vettünk részt a könyvtári 

kezdeményezés keretében a Ludas Matyi színdarab 

eljátszásában, mellyel mind kis falunkban, mind a környező 

települések meghívására nagy sikerrel szerepelünk. 

A vírusos időszakban is együtt voltunk (igaz, maszkban), 

a Beszélgető Körünkben, ahol jó kis fejtörők, nyelvi és 

társasjátékok színesítik az együtt töltött órákat. Együtt 

énekelgetünk, verselünk, elfeledett hagyományokról, 

szólásokról tájékozódunk. 

Segítettünk a segélycsomagok szortírozásában, és ezúton 

köszönöm a falu minden nyugdíjasának, hogy amit fel tudott 

ajánlani, azzal segítette a bajban lévőket. 

A Nyugdíjas Tornánk keresett volt ez évben is. A sok ülésből, 

és otthonlétből felfrissülés volt kimozdulni, kicsit 

megmozgatni minden porcikánkat. 

 

Tavasz közeledtével öltözzünk rétegesen, s ha 

szükséges vízálló kabátot és cipőt viseljünk. Különösen 

most nagyon ügyeljünk arra, hogy ha a kertben megizzadunk 

legyen egy mellény, pulóver, amit felvehetünk. A kerti székek 

még hidegek, vigyázzunk a leüléssel, nehogy felfázzunk. 

Ebben a frontos időjárásban természetesen az orvos 

elérhetősége is legyen a közelben. 

Nyugdíjas korban is fontos az aktivitás. 

Sétáljunk sokat, akárcsak a saját kertünkön belül is. 

Tornázzunk, különösen végtagjainkat tornáztassuk – akár egy 

széken ülve, - mert a megfelelő vérkeringés és a pulzusszám is 

fontos. 

Jobban érezzük magunkat, ha pótoljuk a vitamin 

szükségletünket, sok zöldséggel és gyümölccsel. 

Ahhoz, hogy egészségromlás ne következzen be, segít, ha 

tevékeny életvitelre állnunk át, de csak fokozatosan terheljük 

munkával a szervezetünket. 

A virágosítás jó időtöltés, ha szépség vesz bennünket körül az 

a lelkünket is táplálja, mert örömet szerez. A munka 

egyáltalán nem ártalmas idős korban sem, de tudjunk mértéket 

tartani mindenben. 

Fogadjuk el, hogy már nincs annyi fizikai erőnk, ez teljesen 

rendjén van, de ne engedjük berozsdásodni magunkat, se az 

agyunkat, se a testünket, maradjunk lelkileg-szellemileg 

frissek. 

A tavaszi nagytakarítást összeköthetjük otthonunk 

felfrissítésével, szó lehet a bútorok felújításáról is, esetleges 

átrendezéséről (azonban ehhez kérjünk segítséget, ne egyedül 

emeljünk nagy bútordarabokat). Örömmel tölthet el, ha 

olyan dolgok vesznek körül, amit magam készítettem, vagy 

csak egyszerűen a már unalmast megújítjuk. 

 

Ha autóval vásárolunk, vagy kirándulunk vigyázzunk, 

mert tavasszal is változóak az útviszonyok, melyek a 

járműveknek fokozott baleseti kockázatot jelentenek. 

Tavasz közeledtével gondoljunk a megújulásra, az 

erőgyűjtésre: 

”no lám, ezt a tavaszt is megértük”! 

Áldott húsvétot kívánok mindnyájunknak! 

 

Blinczinger Marika 

 

 
A BÚZAVIRÁG Népdalkörről…. 

 

Kedves Újságolvasók! 

 

A népdalkör tagja a 2022-es évet már korán elindították. A 

próbákat hamar megkezdtük, hiszen készültünk több 

eseményre is.  

Január 13.: Emlékezés  Don-kanyarban elesett áldozatokra. 

Mise után énekeltünk a templomban. A Himnusz után 2 –

aktuális - dalt énekeltünk, majd a Hősök szobránál a Szózat 

eléneklésével fejeztük be az emlékezést. 

Február 3.: Üveges Kató néni temetése. A sírnál egy 

gyászénekkel és 1-1 szál piros szegfűvel búcsúztunk el tőle. 

Kató néni segítette, patronálta a dalkört. Sok mindent 

köszönhetünk neki. 

Március 9.: Tatabányára utaztunk egy Nőnapi rendezvényre. 

Minket is meghívtak. Több csoport is fellépett. Mi egy 

különleges-kevésbé ismert- dalcsokrot énekeltünk. 

Fellépésünket, műsorunkat vastapssal jutalmazta a közönség. 

A műsor végén nagyon sokan gratuláltak nekünk. 

Március 11.: Az 1848-49-es szabadságharc ünnepi 

emlékműsorán vettünk részt. A teremben 3 aktuális dalt, a 

koszorúzás után pedig egy kevésbé ismert dalt és a Szózatot 

énekeltük el a résztvevőkkel együtt. 

Március 17.: Egy dalköri társunk édesanyját temették. Ilus 

néni is régebben tagja volt az énekkarnak. Egy gyászénekkel 

és 1-1 szál virággal búcsúztunk el tőle. A családjának 

megnyugvást kívánunk. 

A leírtakból is látszik, hogy az énekkarnak volt elég sok 

feladata az első negyedévben.  A következő hónapokra is jut 

„munka”. Bízunk benne, hogy a „vírus” nem terjed el újra és 

rendszeresen járhatunk a próbákra. Szeretnénk új dalokat is 

tanulni.  

A közeledő ünnepre minden kedves olvasónak kívánunk 

nyugodt, békésfelkészülést, jó erőt és egészséget. 

 

Szatai Gyuláné 

dalkörvezető 

 
 

Kedves Epöliek! 

 

Üveges Katalin 2022. január 24-én, 95 éves korában elhunyt.  

Kati néni Epölön született, az élet sokfelé sodorta, Győrben 

halt meg és kérésének megfelelően az epöli temetőben lett 

eltemetve.  

Szülőfalujához nagyon kötődött, így amikor anyagi 

lehetőségei megengedték, első gondolata az volt, hogyan 

segíthetné szeretett faluját.  

Talán sokan nem tudják, ezért szeretném felsorolni, hogy az Ő 

jóvoltából mely dolgok valósultak meg a faluban: 

- a temető lépcsőjének megépíttetése. 

- a községből elszármazottaknak emlékmű felállítása, 

- szovjet hősi emlékmű felújítása, 

- a halottasház nyílászáróinak és az előtér festetése, felújítása. 

- templomi miseruhák vásárlása /4 garnitúra/ 

- oltárkép restaurálásához anyagi hozzájárulás 

- a templom szőnyegeinek megvásárlása, 

- ministránsruhákhoz ruhaanyagok vásárlása, 

- plébánia belső meszelésének finanszírozása 

- az Epöli Búzavirág Népdalkörnek egy teljes népviseleti 

garnitúra biztosítása. 

 
 

https://foglaljorvost.hu/
https://blog.generalielorelatok.hu/egeszseg/az-egeszseges-oregedes-titka-a-csontjainkban-van/
https://blog.generalielorelatok.hu/egeszseg/az-egeszseges-oregedes-titka-a-csontjainkban-van/
https://blog.generalielorelatok.hu/egeszseg/az-egeszseges-oregedes-titka-a-csontjainkban-van/
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Mindezen adományokat értékelve Epöl Község 

Önkormányzata 2011. évben úgy határozott, hogy Üveges 

Kati néninek az alábbi indokolással odaítéli az "Epöl 

Községért" kitüntető címet: 

 

"Kati néni mindig szeretettel és hálával gondolt szülőfalujára, 

szíve mindig epöli maradt. Az elmúlt években jelentős anyagi 

adományával hozzájárult településünk fejlesztéséhez, 

szépüléséhez. Nagylelkű adományozó kedve a jelen és utókor 

számára követendő példaként szolgál. Köszönetünket és 

nagyrabecsülésünket fejezzük ki Kati néninek adományáért, 

további életére a Mindenható bőséges áldását kérjük.  

Epöl, 2011. augusztus10. Muszela Szabolcs polgármester" 

 

Kis falunk nevében hálás köszönet a nagylelkű 

adományokért, szeretettel búcsúzunk Kati nénitől.  

Nyugodjék békében!  

 

Molnár Róbertné, Györgyi 

 

Könyvtár hírei 

Kedves Olvasók! 

 

Engedjék meg, hogy az alábbiakban néhány sorban 

beszámoljak az Epöl Községi Könyvtár rendezvényeiről. 

Az idei évben nagy örömömre, már a megszokott 

nyitvatartási időben várom a régi és új könyvtártagokat. A 

könyvtári olvasók száma már eléri a 147 főt, ennek nagyon 

örülök, ebből is látszik, hogy van rá igény. A könyvek 

állománya folyamatosan bővül, melyet sokszor a 

könyvtártagok kérései alapján állítok össze. Köszönjük 

szépen azokat a könyveket is, amelyek ajándékozás útján 

kerülnek a könyvtárba. A tavalyi év végén rendelt 

társasjátékoknak is sikere van, ezeket társasjátékdélután 

alkalmával szoktuk a gyerekekkel kipróbálni. 

A könyvtári programok keretében tartottunk a gyermekek 

részére Papírszínház mese előadást. A Medve napok 

alkalmából Lássuk a medvét! című mesét, egy következő 

alkalommal a Soknevű  macska című mesét, Hidasiné Nánási 

Nikolett előadásában. 

A Községi Könyvtár új szolgáltatással bővült, melyet már 

jeleztem a decemberi lapszámban is. Nagy örömömre szolgál, 

hogy egy nagyszerű, új lehetőséget, a Könyvtár- Mozit 

kínálhatjuk mostantól Önöknek. Első alkalommal az 

óvodások részére – Víz világnapja alkalmából – vetítettük le 

a Vizipók csodapók című mesét. A gyermekek nagy 

érdeklődéssel fogadták. A következő alkalommal már az 

iskolások is részt vettek a vetítésen, ahol a Szaffi című 

magyar rajzfilmet tekinthették meg. Tervek szerint április 

hónapban is tervezzek még egy vetítést, ahol a Mágnás 

Miskát fogjuk megtekinteni a magyar film napja alkalmából. 

A Költészet Napja alkalmából meghirdetett rajzpályázatra az 

alsó tagozatos diákok Petőfi Sándor: Anyám tyúkja című 

versét illusztrálták le. A rajzok egy kiállítás keretében 

megtekinthetők április 11-én 16:00 órakor a Közösségi 

házban. Minden pályázó jutalomban részesült, melyet a 

Tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár és Epöl 

Község Önkormányzata részéről adtam át a gyerekeknek. 

Mindenkinek gratulálok, aki részt vett a rajzpályázaton 

nagyon szép, ügyes és ötletes rajzok készültek. 

Húsvétra készülve tojásfestésre hívtam a családok tagjait 

április 12-én 15:00 órától a Közösségi házban, amelyeket  

 

majd közösen fogunk a település különböző helyszínein 

kifüggeszteni többek között a Tájház előtt a Tojásfánkat is. 

Köszönet a támogatásért Gyermelyi ZRT.-nek, a Tatabányai 

József Attila Megyei és Városi Könyvtárnak és minden 

segítőnek, akik ezen a napon is segítették munkánkat. 

Tisztelt Olvasók!  

Engedjék meg, hogy mindenkinek jó egészséget és Áldott 

Húsvéti ünnepeket kívánjak családja körében! 

 

Vágenszommer Orsolya 

könyvtáros 

 
Védőnő hírei 

 

Kedves Szülők! 

 

A védőnői szűrővizsgálatok alkalmával igen gyakori eltérés 

szokott mutatkozni a gyermekek beszédfejlődésben, a tiszta 

beszédben, akár az életkorok-, akár a nemek tekintetében is.  

 Szeretnék segítséget nyújtani abban, hogy már a korai 

hónapokban és években, a saját otthonunkban, hogyan tudjuk 

segíteni az értelmi-, beszéd-fejlődésüket gyermekeinknek. 

0-2 éves korban: 

A kapcsolódás alapja az érintés. Fontos, hogy a babanyelvre, 

felnőtt kommunikációval feleljünk, mindent magyarázzunk el a 

gyermekünk számára, hogy mi fog vele történni (pl. gondozási 

feladatok, oltások, játék, családi történések, orvosi-védőnői 

vizsgálatok, vásárlás.)  

Mondókák, dallamok, nonverbális (mimika, beszédünk 

dallama, tekintet, testtartás, közelség) eszközök használatával 

fokozzuk a szókincset és a megértést. 

A baba-mama klubok, a gyermekes foglalkozások tovább 

gyarapítják a passzív és az aktív szókincset is, nem beszélve 

arról, hogy pótolják a társas kapcsolatok hiányát, hiszen ebben 

a korban a családon kívül, nagyon kevés társas interakció 

jellemző a kisgyermekes családoknál. Tehát nem kérdés, hogy 

ha van lehetőség, a közelben mindent meg kell ragadunk, hogy 

ezzel is hozzájáruljunk az egészséges személyiség 

fejlődéséhez. 

3-5 éves kor: 

Ebben az időszakban jelenik meg az önálló akarat, az 

önállósodási törekvés, minden területen, fontos, hogy szülőként 

támogassuk őket, megfelelő határok mellett. 

 Törekedjünk arra, hogy sok olyan pillanatunk legyen közösen, 

amikor kölcsönös a figyelem (beszélgető-hallgató kölcsönösen 

figyeljen egymásra, oda-vissza működjenek a szerepek, fontos, 

hogy a gyermek is megtanulja ezt). Segítsünk a 

gyermekünknek körülírni az érzéseit, tanítsuk neki meg, hogy 

hogyan szabályozza érzéseit, mit tegyen, ha dühös vagy 

szomorú, hogy hogyan oldja a felgyülemlett feszültségét. 

meghallgatással, beszélgetéssel, 

légző gyakorlatokkal, jógával vagy tánccal, énekléssel, 

zenével. 

egyszerűen hagyjuk, hogy egyedül próbálja megoldani a 

helyzetet.  

magyarázataink egyszerűek legyenek, hogy segítsék a logikai 

döntésekben, feszültségük oldásában. 

6-11 éves gyermek: 

A gyermekek példával tanulnak az elsődleges, hogy ismerjük 

fel a saját hibáinkat és tökéletlenségünket, hogy ezzel 

megmutassuk számukra, hogy nem kel tökéletesnek lenni. 

Beszélgetésnél egyenrangú partnerként tekintsünk 

gyermekünkre, hogy érettnek és kompetensnek érezze magát,  
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ezt felhasználva majd a saját társas kapcsolataiban is.  

A beszélgetés itt is mindennek az alapja. A gyermeki 

személyiség típusok nagyon változóak, van, aki könnyen 

beszél, a napi történésekről van, aki zárkózottabb. Nekünk 

felnőtteknek a feladatunk megtalálni a gyermekekhez vezető 

utat, hogy megnyíljanak, hallgassuk őket anélkül, hogy 

félbeszakítanánk vagy ellentmondanánk. Nevessünk és 

mókázzunk együtt. 

12-18 éves korig: 

A legfontosabb vele beszélj, ne neki, tiszteld az álláspontját és 

a saját véleményét.  

Bízz benne, hogy megállja a helyét az életben, ezáltal benned is 

könnyebben bízik. Ha úgy érzed, hogy nem akar veled 

beszélni, akkor is keress lehetőséget a közös pillanatokra. A 

legfontosabb légy önmagad előtte és bíztasd őt is arra, merje 

felvállalni önmagát.  

Ha gyermekünknél kiszűrt elváltozást állapítottak meg 

vagy magunk észlejük az eltérést, a tiszta beszéd hiányát 

óvodás korban, mit tehetünk: 

Arc és ajakizom- erősítő gyakorlatok kisgyermekek számára 

nagy segítség lehet, akik esetleg nem tisztán beszélnek vagy 

eltérést tapasztalt a család, védőnő, óvodapedagógus vagy más 

szakember. 

- tartsuk csücsörítve a szánkat, utánozzuk a kishalak tátogását 

lassú tempóba, 

- fújjuk fel az arcunkat nagyra, tartsunk benne annyi levegőt, 

amennyit csak tudunk, 

- szippantsuk be az arcunk oldalsó részét, utánozzuk szánkkal a 

halacskák tátogását, 

- hangos, cuppanós puszikat dobjunk gyors tempóban. 

A gyakorlatokat ismételjük, naponta, gyakorlatonként 10-szer. 

Mikor érdemes logopédushoz fordulni, mire érdemes 

odafigyelni már igen korai életévekben, ami eltérésre utalhat: 

1 évesen:  

ritkán ad ki hangot, 

nem reagál a nevére vagy hangokra, 

nem kommunikál gesztusokkal a gyermekünk. 

 2 évesen: 

nincsenek szavas közlései, 

szavak helyett gesztusokkal kommunikál, 

kérésre nem adja oda a megnevezett tárgyat. 

3 évesen: 

kérésekre nem válaszol, 

beszédét nem érti meg a közvetlen környezete, 

hiányos mondatokban beszél. 

4 évesen: 

nem vesz részt rövid beszélgetésekben, 

nem érti meg a hosszabb utasításokat, 

ismeretlenek nem értik meg a beszédét. 

5 évesen: 

mondatokban sok a nyelvtani hiba, 

nem tudja elmesélni mi történt vele aznap, 

nem tud válaszolni a Miért? kérdésekre. 

Ami a legfontosabb ne féljünk segítséget kérni, ha 

problémát észlelünk.  

(Gyakorlati segítség: Márton Réka –logopédus és Dr. Kocsis 

András –Fogszabályzó Centrum, Csigaház Pszichológiai és 

Fejlesztő Műhely) 
 

Áldott- Békés Húsvéti Ünnepeket kívánok Mindenkinek. 
 

Albert-Merétey Bernadett 

Védőnő 

 
Cselényalja Színtársulat hírei 

 

Tisztelt Olvasók! 

 
A Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar Teátrumi Társasággal 

együttműködésben, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

támogatásával az amatőr színjátszás újraélesztését tűzte ki célul, 

melyet pajtaszínház néven indított el. Komárom - Esztergom 

megyében a 2021-es évben Epölön megalakult a Cselényalja 

Színtársulat. A színtársulatuk először 9 fővel alakul meg, majd a 

későbbiekben csatlakoztak az ifjú korosztályból is, így 12 főre 

bővültek. A próbák heti rendszerességgel a megszokott időben 

zajlottak délutánonként, hiszen a tagok között még vannak aktív 

dolgozók és diákok is. A próbák alkalmával kialakítottunk egy 

színpadi díszletet, amely elsőre nagyon jónak tűnt, de amatőr 

színjátszó csoportként nem volt rálátásunk arra a tényre, hogy ezt 

mozdítani, „utaztatni” kell, majd a továbbiakban. Kedves 

mentorunk Pápai Ferenc, több éves tapasztalata és tudása segített 

nekünk abban, hogy a díszlet könnyen mozdítható, forgatható, 

mobilis legyen. A településen előszőr 2022. január 23-án 

vasárnap adtunk elő a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Ludas 

Matyi című népi színjátékot. A helyi közösségünk nagy 

érdeklődéssel és izgalmakkal várta és fogadta a műsorunkat. 

Voltak, akiket megleptünk, hogy milyen jól sikerült darabot 

választottunk és adtunk elő. Köszönjük szépen a rengeteg 

támogatást, segítséget, bíztatást és minden jószívű 

adományozónak, akik támogattak minket anyagilag. A 

pajtaszínházi program végén a helyi debütálást követően, került 

sor a Pajtaszínházi Szemlére a Nemzeti Színház stúdió 

színpadán. A nap végén a csoportunk is egy különleges 

emléklapot kapott, amin az előadásokat végig néző fiatal 

dramaturg szakos hallgatók méltatták a színpadon látottakat, és 

szakmai szempontból hasznos, megfontolandó gondolatokat 

írtak. Idézem: „Gratulálunk ehhez a jó humorú, igényes 

előadáshoz! Nagy ajándék volt nézőként ezen a különösen profin 

megrendezett előadáson részt venni! A főszereplő választás 

önmagát igazolta, fesztelen örömjátékot láthattunk mindenkitől, 

kivált Döbrögi uraság és Ludas Matyi személyében. A díszlet és 

a jelmezek emelték az összhatást, a darab pedig elérte a célját: 

elfeledtette velünk a jelen nehézségeit, gyermeki lelkületre 

sarkalt és megnevettetett mindannyiunkat. Szertettel köszönjük a 

munkájukat!”   

A településen nagy sikerre való tekintettel újra előadtuk a 

színdarabot 2022. február 27-én szombaton. A környező 

településeken is felléptünk, mint: Tatabánya, Bajna, Annavölgy, 

Sárisáp. Történtek még felkérések Oroszlány, Szákszend, 

Péliföldszentkereszt, Piliscsév, Tokod, Pilismarót, Süttő részéről 

is. Terveink között szerepel még az idei évben egy új darab 

kiválasztása és megtanulása. Aki érez érdeklődést, kedvet, 

elkötelezettséget a színjátszás iránt várjuk szeretettel körünkbe, 

hiszen a siker titka mindig a jó csapatmunka. A program kapcsán 

lehetőség nyílt egy új közösség létrehozására, akiknek közös az 

érdeklődési körük és közös értékeket képviselnek. Csatlakozz te 

is közénk, bátran keress meg minket! 

 

Tisztelt Olvasók!  

 

Engedjék meg, hogy mindenkinek jó egészséget és Áldott 

Húsvéti ünnepeket kívánjak családja körében! 

 

Vágenszommer Orsolya 

csoportvezető 
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