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Kedves Olvasó!
Nagy szeretettel köszöntöm községünk lakóit, az Epöli
Hírmondó Húsvéti számának olvasóit!
A karácsonykor megjelent újságunkban számot adtam a 2017ben végzett munkákról, nyertes és nem nyertes pályázatokról,
megvalósítandó álmokról.
Itt szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni Molnár
Viktor alpolgármester úrnak, hogy az elmúlt években fel nem
vett tiszteletdíjának összegyűjtésével, nagyszerű ötletével a
település lakóinak azon belül is az egyházközségnek ilyen
maradandót alkotott.
A nem egészen 2,700,- e Ft-os kiadással templomunk egy
toronyórával büszkélkedhet ezentúl, melynek több mint 200
évvel ezelőtti építői a helyét kialakították, bízva az utódaik
haladó gondolkodásában.
Szintén az elmúlt számban említettem, hogy a Hunyadi utca
útburkolatának felújítására benyújtott pályázatunk nem volt
sikeres. Most viszont arról az örömteli hírről számolhatok be,
hogy a kormányzat kiegyensúlyozott működése jóvoltából
mégis támogatásra került pályázatunk. Előreláthatólag május
hónapban elkezdődik a kivitelezés, és az utca töredezett
burkolata új aszfaltréteget kap. Ezzel párhuzamosan a
Panoráma utca makadámburkolata is aszfaltozásra kerül.
Időközben a 2017. júliusi viharkárok miatt benyújtott vis
maior pályázatunkat is elbírálta a Belügyminisztérium és 90
%-os támogatási intenzitás mellett majdnem 6 millió forintot
ítélt meg önkormányzatunk részére a Petőfi téri árok alsó
szakaszának újraburkolására és árkok iszaptalanítására.
A szőlőhegy villamosításával kapcsolatban szeretném
tájékoztatni az olvasókat, hogy 51 ingatlantulajdonos jelezte
előzetes igényét az áramhálózathoz való csatlakozásra. Az
igényfelmérést elküldtem az E.on Áramhálózati Üzem
illetékesei részére, ezzel elkezdődött a fejlesztés terveinek
elkészítése.
Bizonyára mindenki értesült róla, hogy az egykori TSZ telep
bontása megkezdődött. A bontást végző cég az ott keletkező
anyag egy részét a sárisápi bánya területére szállítja, mely
érinti a település közútforgalmát. A lakosság szíves türelmét
kérik a megemelkedett teherforgalom miatt.
A telepen a bontásból keletkező darált beton és tégla
törmelékből lehetőség nyílik a szőlőhegyi földes dűlőutak
feljavítására, melyet a napokban fognak végezni a cég
munkatársai. A szállítási útvonal ez esetben nem a településen
keresztül, hanem a birodalmi úton fog történni.

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok Epöl község minden
lakójának a képviselő-testület, a közös hivatal és a
magam nevében.
Tácsik Attila
polgármester

A 4 település által közösen szervezett biciklitúra egymás
értékeinek megismerésére irányul. Terveink szerint a
kerékpáros csapatot minden településen frissítő pont és egy fél
órás érték-bemutató várja.
Időpont: Április 7. szombat
A túra aszfaltozott úton vezet, hossza kb. 20 km, több
emelkedő is van benne. A biztonság érdekében polgárőrök
általi autós felvezetés és kíséret lesz, de a túrán mindenki csak
saját felelősségére vehet részt. Kérjük, minél többen viseljenek
láthatósági mellényt!
A részvételi szándékot kérjük az elektronikus jelentkezési
lapon jelezni március 29. éjfélig! A túrát regisztrációval végig
teljesítők jelvényt kapnak. A célunk az, hogy mind a 4
települést meglátogassuk, de arra is van mód, ha valaki csak
résztávot szeretne tekerni. Ezt a jelentkezési lapon kérjük
jelezni!
Rossz idő esetén a túra elmarad! Erről előző este 18.00 óráig
döntünk, minden jelentkezőt írásban értesítünk!
PROGRAM:
8.00 – Gyülekező BAJNÁN, a Közösségi ház előtt
8.30 – Bajnai Értéktár bemutató a Közösségi házban
9.00 - balesetvédelmi oktatás
9.15 - indulás
10.00 – érkezés EPÖLRE - frissítőpont
10.30 - Epöli Értéktár bemutató
11.00 - indulás
11.30 – Érkezés SZOMORRA - frissítőpont
11.45 - Szomori Értéktár bemutató
12.30 – indulás
13.00 – Érkezés GYERMELYRE
13.30 - Gyermelyi Értéktár bemutató, frissítőpont a
GyeReCsak színpadnál
14.00 – ebéd Gyermelyen
15.00 – hazaindulás egyénileg, illetve a falvak által szervezett
módon
Várunk szeretettel minden biciklizni tudó 12 év feletti
résztvevőt a túránkon!

fontosságukra való tekintettel, választási híreink rovatunkban
külön szólunk.
Végül, Tácsik Attila polgármester, Rozsnyó Szabina
gazdálkodási főelőadó közreműködésével, előterjesztette a
Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetés
tervezetét, melyet a testület, egyhangúlag alkalmasnak talált a
további, végleges formába öntésre. Az elfogadásra, közös
testületi ülésen kerül sor.

A KÉPVISELŐ- TESTÜLET HÍREI
Epöl Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a
Hírmondó utolsó megjelenése óta, három alkalommal
ülésezett, január 29-én, Bajna Község Képviselő- testületével
közösen, február 5-én, valamint február 14-én.
Az ülésekről egy fő képviselő hiányzott.
Január:

Február 5.

A 2018. január 29-i, évnyitó ülésen a képviselő- testület, a
beterjesztett napirendi javaslatot elfogadva, tárgyalta a Bajnai
Közös Önkormányzati Hivatal 2017.évi munkájáról szóló
beszámolót.
A jegyző mellett, minden hivatali dolgozó is megjelent Epöl
község képviselő- testületi ülésén és részletesen ismertették a
közszolgálati munkában felmerült új elemeket, az ASP
rendszer bevezetésével kapcsolatos nehézségeket.
A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, megköszönve a
hivatali dolgozók munkáját.

Február hónap elején, 5-én, Epöl Községben ülésezett a Bajnai
és az Epöli Képviselő- testület.
Az ülésnek egyetlen napirendi pontja volt, a Bajnai Közös
Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének elfogadása.
Az előterjesztett költségvetési javaslatot 37.464.400.-Ft.
bevétellel, 35.308.138.-Ft. kiadással és 2.156.262.-Ft.
maradvánnyal hagyták jóvá a testületek. Mindkét település
egyhangúlag hozta meg döntését.
Február 14.

A testületi ülés következő napirendi pontja, az elmúlt ülés
történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató volt, amely
az eltelt, viszonylag hosszú, karácsonyi és év eleji időszak
miatt, igen gazdagra sikerült.
Szó esett – többek között- a közfoglalkoztatottak által végzett
közterület fenntartási munkákról,
(Táncsics utca, Dózsa Gy. utca, temető területe, Kossuth L.
utca), a zártkerti revitalizációs program állásáról, a Doni
megemlékezésről, a 2018.évi programterv összeállításáról, és a
teljesség igénye nélkül, a keresztnél lévő hársfák viharkár
utáni fiatalító metszéséről.
Jó hírként tájékoztatta a polgármester úr a jelenlévőket
egy nyertes pályázatról, mi szerint 7.597.000.-Ft. összeget
nyertünk a belterületi utak (Hunyadi utca) aszfaltozására,
illetve arról a tényről, hogy sikeresnek tűnik a Szőlőhegy
villamosításának ötlete, mert a mai napig 34 pince- és
ingatlan tulajdonos jelezte részvételét.

A februári képviselő- testületi ülés fő napirendje, mint minden
évben, az aktuális évi költségvetés megalkotása volt.
A polgármester vezetésével, Rozsnyó Szabina gazdálkodási
főelőadó közreműködésével, a képviselő- testület részletesen
megtárgyalta a 2018.évi költségvetés minden elemét, majd,
egyhangúlag megalkotta az 1/2018.(II.14.) önkormányzati
rendeletét Epöl Község Önkormányzatának
2018.évi
költségvetéséről.
Epöl Község Önkormányzata 2018-ban 111.787.165.-Ft.ból gazdálkodik. Hiánya, hitele nincs.

A következő képviselő- testületi ülést 2018. március 26-ra
tervezzük, amelyen meghallgatjuk a Léthé Kft. tájékoztatóját
az Epöl Községi Temető üzemeltetéséről, Kovács Amália
védőnő beszámolóját Epöl község újszülöttjeiről, anya-és
csecsemővédelmi tevékenységéről, valamint dr. Lassu Imre
családorvos úr tájékoztatóját a település lakóinak egészségi
állapotáról. Erről az ülésről a következő Hírmondóban
tájékoztatjuk kedves olvasóinkat.

A harmadik napirendi pont keretében a jegyző előterjesztette a
2018.évi munka- és üléstervet, melyet egyhangúlag elfogadott
a képviselő- testület.
A következő napirendi pont keretében, Tácsik Attila
polgármester, tájékoztatta a jelenlévő képviselőket a
betelepítést elutasító településekhez való csatlakozás
lehetőségéről.
A képviselő- testület egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

Epöl Község Önkormányzat Képviselő- testületének
5/2018.(I.29.) önkormányzati határozata
a betelepítést elutasító településekhez való csatlakozásról:

Az Epöli Falufejlesztési Közalapítvány köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1
%-ával 2017. évben a Közalapítványt támogatták.
A felajánlott összeget – 284.526 – Ft-ot a községi Tájház és
a település további szépítésére, rendezvényeink és
intézményeink támogatására használjuk fel.
Várjuk az idei évben is felajánlásukat.

Epöl Község Képviselő- testülete kijelenti, hogy csatlakozik a
betelepítést elutasító településekhez és nem akar Epöl
Községben bevándorlás szervező irodákat.
A Képviselő- testület véleménye szerint a Soros terv a magyar
településekre rendkívül veszélyes, mivel megszűnne a
mindennapok biztonsága és veszélybe kerülne a település
jövője.
Határidő: azonnal
Felelős: Tácsik Attila polgármester

Adószámunk: 19150316-1-11
Számlaszámunk: 58600410-12000289
Tiboriné Kardos Éva
Kuratórium Elnöke

A januári képviselő- testületi ülés következő pontjában a
választási feladatokkal foglalkoztak a képviselők, melyekről,
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Választási Hírek!

KUTYAÜGYEK

Szavazókör helye: Epöl, Általános Iskola épülete
Szavazókör címe: 2526. Epöl, Hősök tere 5.

Településünkön, mint sok más magyarországi településen,
folyamatos probléma a kutyák kóborlása, a közterületeken, sőt,
magánterületeken, s időről időre történik egy-egy olyan ügy,
amely még jobban felkorbácsolja a kedélyeket.

Helyi Választási Bizottság tagjai:
Tiboriné Kardos Éva elnök, Tácsik Mihályné elnökhelyettes,
Domokos Ede tag, Tóthné Simon Éva tag, Saródiné Belkovics
Mária tag, Drengács Anna póttag, Molnár Imréné póttag.

Mivel a közelmúltban is történt hasonló esemény, időszerűnek
gondolunk néhány tájékoztató gondolatot a kutyatartásról és a
szabályok pontosításáról.

Delegált tagok:

Ha ismert a kóborló kutya tulajdonosa, a bejelentést át kell
tennünk a Járási Hivatalhoz, mivel ilyenkor a kutya
tulajdonosa szabálysértést követ el, mégpedig a veszélyeztetés
kutyával tényállást valósítja meg.
Pontosan: „Aki a felügyelete alatt álló kutyát

Bokros Gábor Fidesz
Üveges János Fidesz
Horváth András Jobbik
Fontosabb tudnivalók:

a.) a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b.) póráz nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja ,
c.) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú
közlekedési eszközön szállítja,
d.) élelmiszer-elárusító
üzletbe,
közfürdő
területére, vagy játszótérre beenged, illetve
bevisz, szabálysértést követ el.”

Átjelentkezés: Aki nem a lakcímkártyáján szereplő állandó
lakóhelyén kíván szavazni az 2018. április 06-án (péntek) 16 óráig
a lakóhelye szerint illetékes Helyi Választási Irodánál illetve
Ügyfélkapun, vagy a Választások hivatalos honlapján kérheti
átjelentkezését.
Mozgóurnát folyamatosan kérhetnek az állampolgárok (akik
mozgásukban korlátozottak, idősek, betegek, ágyhoz kötöttek)
2018. április 6 (péntek) 16 óráig a Helyi Választási Irodánál,
Ügyfélkapun, vagy a Választások hivatalos honlapján, és
nyomtatványon. Azt követően folyamatosan az Ügyfélkapun,
vagy a Választások hivatalos honlapján, illetve 2018. április 08-án
(vasárnap) 15 óráig a Helyi Választási Bizottságnál kizárólag
írásban. A Helyi Választási Bizottság a szükséges nyomtatványt
biztosítja.

Külön szabályok vonatkoznak a veszélyes ebekre!
Amennyiben nem tudjuk kideríteni a kóborló kutya gazdáját,
nekünk, az önkormányzatnak kell az állatot begyűjteni és így
elejét venni a veszélyes helyzetnek.
Ezt a gyepmesteri szolgálattal oldjuk meg. A gyepmester
havonta, de igény szerint bármikor megjelenik a településen és
a közterületen kóborló állatokat begyűjti, természetesen térítés
ellenében.
A kutya tulajdonosa a kutyáját KÖTELES visszavenni és
kifizetni a felmerült költségeket.

Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy ellenőrizzék
személyi igazolványuk, vezetői engedélyük, útlevelük
érvényességét, mert érvénytelen személyazonosító okmánnyal
nem vehetnek részt a szavazáson.
Az országgyűlési választással kapcsolatos kérdéseikben is állunk
szíves rendelkezésükre.
Elődné Lukács Erzsébet
HVI vezető

Kérünk minden Epöli felelős kutyatartót, hogy
kutyáját tartsa saját ingatlana területén, zárt
területen.
Bekerítetlen
szabadon.

ingatlanon

ne

hagyjanak

Kommunál-Junk Kft Hírei

ebet

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Epöl településen a
hulladékok begyűjtése és szállítása a Húsvéti Ünnepek
alatt a megszokott rend szerint alakul:

Fontos tudni, hogy TILOS A KUTYÁT TARTÓSAN
LÁNCRA KÖTVE TARTANI. AMENNYIBEN A
LÁNCON TARTÁS NEM KIKERÜLHETŐ, AKKOR KIS
TESTŰ ( 20 KG.ALATTI ) KUTYÁT 4M-NÉL,
KÖZEPES TERMETŰ, ( 20-40 KG. KÖZÖTTI )
KUTYÁT 6 M-NÉL, NAGYTESTŰ ( 40 KG-NÁL
NEHEZEBB)
KUTYÁT
8
M-NÉL
RÖVIDEBB
ESZKÖZZEL NEM SZABAD TARTÓSAN KIKÖTNI.
KENNELES TARTÁSNÁL, 10-20 M2 A BIZTOSÍTANDÓ
TERÜLET.

Társaságunk Ügyfélszolgálati Irodájának nyitvatartása:
2018. március 29. (csütörtök): 08:00-12:00-ig
2018. március 30. (péntek): ZÁRVA
2018. április 2. (hétfő): ZÁRVA
Az ügyfélszolgálati iroda címe: 2510. Dorog, Bécsi út 7981.
Józsa Viktória
Lakossági Ügyintéző
Kommunál-JUNK Kft.
Tel: 33/737-765
E-mail: ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu
www.kommunaljunk.hu

Kérjük, szeressék a kutyáikat, és tartsák őket felelősséggel!
Elődné Lukács Erzsébet
jegyző
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Iskolai hírek

Február 12-én és március 8-án délelőtt a rendőrség képviselője
tartott játékos előadást a gyerekeknek a közlekedés
témakörében.

Szellő fut, szellő száll,
csókot ad szellőlány.
Nap melenget, fény mesél,
mikor a tél véget ér.

Március 14-én ünnepi műsor keretében emlékeztünk az 184849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről. A
színvonalas műsor Nagyné Zhorela Mária tanárnő és
Muszela Szabolcs tanár úr, a Búzavirág asszonykórus és
természetesen az óvodás és iskolás gyerekek munkáját
dicséri.
Március 1-jére szülői értekezletre invitáltuk a leendő első
osztályosok szüleit, melyen az iskola bemutatása mellett a
kötelező hittan oktatásról, iskolánk pedagógiai munkájáról is
beszélgettünk. Sajnos csak egy érdeklődő szülő tisztelt meg
minket a 7-8 nagycsoportos szülő közül. Ha így haladunk,
szomorú jövő vár erre a kis iskolára.

Néked int a hóvirág,
s barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a HÚSVÉT is közeleg.
Devecsery László: Húsvét

A húsvéti ünnepek közeledtével minden diákunknak,
szüleiknek, pedagógus kollégáimnak és Epöl község minden
lakójának ezzel a kedves, tavaszt idéző verssel kívánok
kellemes ünnepeket, szép tavaszi időt és gazdag családi
programokat. A hosszú tél, a szürke hétköznapok reméljük,
lassan véget érnek, hiszen már igencsak kimerítették
energiáinkat. Várjuk a tavaszt, a napsütést, a pihenést!

A Bajnai Simor János Általános Iskola Telephelyén a
2018/2019-es tanévre a leendő elsősök beíratására 2018.
április 12-én (csütörtökön) 8 órától 19 óráig, illetve április
13-án (pénteken) 8 órától 18 óráig van lehetőség.
A tavaszi szünet idejére, mely március 28 -tól április 4-ig
tart (utolsó tanítási nap: március 27., kedd, első tanítási nap:
április 5., csütörtök), minden tanulónknak és szüleiknek
kellemes kikapcsolódást kívánok!

Az elmúlt 3 hónap mindannyiunk számára tevékeny munkával
és programokkal telt el. Nézzük őket sorjában:
Január 24-én osztályozó értekezleten értékeltük a tanulók első
féléves munkáját. Megállapítottuk, hogy szorgalmasak voltak,
eredményesen teljesítették az első félévet. A 13 diákból heten
jeles eredménnyel örvendeztethették meg szüleiket. A többiek
eredménye is jó volt, az iskola tanulmányi átlaga 4,6.

Tiboriné Kardos Éva
intézményvezető-helyettes

Január 31-én szülői értekezlet keretében is értékeltük első
félévi munkánkat és az eredményeket.
Február 2-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. Köszönjük a
szülői munkaközösség tagjainak az elmaradhatatlan zsíros
kenyeret és meleg teát, és köszönjük az anyukáknak,
nagymamáknak a finom süteményeket és tortákat.
Sajnos az idei évben, oktató hiányában, nem tudtuk
megszervezni a táti Ice Beach-en a korcsolya oktatást, ezért az
úszásoktatást egy kicsit megnyújtottuk, így január végéig
jártunk úszni a csolnoki uszodába.
Szülői kezdeményezésre, a lovas oktatás bevezetését
tervezzük, így felvettük a kapcsolatot a Maximum Lovasklub
tulajdonosával. Ha az időjárás is kedvez, április 9-én 16
érdeklődő gyerek részvételével ez a program is elindul.
Természetesen megint az óvodásokkal közösen fogunk részt
venni a
foglalkozásokon. Az oktatás útiköltsége
önkormányzatunk támogatásának köszönhetően nem terheli a
szülők pénztárcáját. Köszönjük a segítséget!
Reméljük a gyerekek lelkesedése végig kitart és egy érdekes és
szép sporttal ismerkedhetnek meg.
Január 16-án a Felhőcirkusz című színdarabot tekintették meg
a gyerekek a tatabányai Jászai Mari Színházban.
Február 12-én ismét egy újabb előadást nézhettünk meg a
tatabányai Jászai Mari Színházban, a Háromágú tölgyfa
tündére című bábelőadást.
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Kovács Amália védőnő az alábbi gondolatokkal kíván
minden kedves epöli lakosnak Áldott Ünnepet:

Nagyheti szertartásrend templomainkban
Március 25. Virágvasárnap (Urunk bevonulása
Jeruzsálembe)

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának és a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös húsvéti

8,30 Máriahalom szentmise
10,00 Epöl szentmise (énekelt passióval)
11,30 Dág szentmise

üzenete.
Húsvét örömében együtt zeng az egyház népének éneke, mert
Jézus feltámadásával győzött a halálon az élet, s eljött az új
reménység hajnala! Húsvét örömében megújul az egyház
népének élete. Elmúlik mindaz, ami holt cselekedetként a
megszokotthoz való görcsös ragaszkodást mutatta és
megfontoltan teszi mérlegre az újat, amit még csak sejt, hogy
mit is hozhat. Húsvét örömében megelevenedik a
gondolkodás. Mederbe kerül az érzelem. Frissé válik a
szeretet. Éled a felelősség az egyházért, a hazáért a jövőért!
Húsvét örömében megújul az Istennek való szolgálat. Ez a
szolgálat
elsősorban
az
Istennek
való
feltétlen
engedelmességben élő szolgálat. Sőt az egyház friss, mai
jelenlétét jelenti lelki-szellemi-etikai építésként, ami feltétlen
előremutató a mai istennélküli, de magát humánusnak nevező
világunkban, melyből egyre inkább hiányzik a józanság, a
megfontoltság, az előremutatás, a felelős gondolkodás, az
igazi megbékélésre törekvés és a rend fenntartása, formálása.

Március 29. Nagycsütörtök
10 óra Bp. Szent István Bazilikában krizma
szentelési szentmise
18 óra Dág szentmise után „oltárfosztás” utána
virrasztás
Március 30. 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 testvérek
közreműködésével)

Húsvét örömében derüljön ki egyre nyíltabban, hogy Isten
irányítja a keresztény világot! Ha Jézus ugyanis nagypéntek
után továbbra is a sírban marad, vele együtt már régen
elporladt
volna
mindaz,
ami
az
embervilágot
megeleveníthetné. Győzött volna a látszat, ami mindenkit
megtéveszthet. Uralkodhatna nyugodtan a pénz, de az igazi
irgalom, a segítség, az emberség, a szolgálat pedig egyre
inkább csak délibáb lehetne!

Március 31. 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
10,30-kor szertartás próba Epölön
19 óra szertartás próba Epölön

Húsvét 2016-ban is az ősi bizonyságtételt hirdeti: Az Úr
feltámadt! Mégis ez a hír az egyház népe örömének forrása az
idén is. S húsvét örömében szeressük hát még jobban
egyházunkat, ragaszkodjunk hazánkhoz és honfitársainkhoz.
Húsvét öröme őrizzen meg bennünket józanul, az élet és az
élet Ura szeretetében.

20 óra Epöl „Virrasztás a szent éjszakában”
szentmise, utána körmenet,

Isten adja ezt az örömöt egyháza népének. Ezzel az
ajándékkal ünnepelhetjük méltón húsvétot. Ezt az örömet
szeretnénk megosztani nem hívő testvéreinkkel is. Zengjen
hát húsvét örömében az egyház népe ajkán a hála-ének, mert
az Úr, feltámadt! Valóban feltámadt!

Április 1. Húsvét vasárnap
8,30 Máriahalom ünnepi szentmise, utána
ételszentelés
10 óra Epöl ünnepi szentmise utána ételszentelés
11,30 Dág ünnepi szentmise utána ételszentelés

Dr. Veres András püspök, Magyar Katolikus Egyház
Steinbach
József
elnök,
Magyarországi
Egyházak
Ökumenikus Tanácsa
Dr. Fischl Vilmos főtitkár, Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

Április 2. Húsvét hétfő
8,30 Máriahalom szentmise
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jelen. Azt gondolom, ez egy rendkívül jó arány.
Sajnos munka és betegség miatt többen nem tudtak részt
venni, ami szintén azt jelenti, hogy az ötlet jó volt.
Jövőre ezekből a tapasztalatokból lehet meríteni.
A szentmisét követően átmentünk a közösségi házba.
A 10 és 40 év közötti házaspároknak a pezsgős koccintás
után itt lettek átadva az emléklapok.
Szeretném megköszönni a Búzavirág Népdalkör
segítségét, mert a mise keretében, majd a
kultúrotthonban is énekeltek a házasságban élő pároknak.

Házasság Hete, 2018. február 17.
Az Epöli karitasz csoport szervezésében megrendezésre
került a Házasság Hete rendezvény 2018. február 17-én.
Az egész falut felkaroló rendezvény nagy szervezést
igényelt az adatok gyűjtésében, rendszerezésében, a
meghívók eljuttatásában stb., melyet a karitasz
munkatársaimmal együtt- közösen végeztünk- köszönet
érte.
A Házasság Hete ünnepségsorozat Angliából indult el 23
évvel ezelőtt egy angol házaspár ötletei- gondolatai
alapján.
Ezt a kezdeményezést felkarolták az ottani Egyházak, s
melléjük álltak a civil szervezetek is.
Magyarország is átvette ezt a lehetőséget arra, hogy
köszöntsük a házasságban élőket, immár 11. éve.
A köztársasági elnök felesége, Herczeg Anita a
fővédnöke ennek a rendezvénysorozatnak.
Kis hazánkban ezen a héten 300 helyen fordítanak
figyelmet a házasságban élő pároknak, és nagyon
örülünk, hogy mi is meg tudtuk szervezni, és így
csatlakoztunk elődjeinkhez.
A katolikus Egyház részéről Simonyi- Molnár Balázs
atyát felkértük, segítsen ötletünk megvalósításában.
Balázs atya ezt örömmel fogadta, s a reá eső részt
maximálisan teljesítette.
Hálaadó szentmise keretében köszöntötte a jubiláló 50és 25 éves házaspárokat pápai áldással meglepve,
emléklappal és virággal.
50 éves házaspárok:
Muszela Imre
Hraskó Erzsébet

A helyi karitász csoport 20 éve működik, önkéntes
alapon, szívvel- lélekkel.
Segítjük és segítettük az időseket, a fiatalokat, az
egyedül, vagy nagycsalában élőket, erőnkhöz és anyagi
lehetőségeinkhez mérten, mert itt élünk, lakunk és
érzünk. Most a párban élőket céloztunk meg ötleteinkkel
- gondolatainkkal, azt hiszem sikerült.
Köszönet azoknak a házaspároknak, akik elfogadták
meghívásunkat és eljöttek, hogy együtt ünnepelhessünk.
Jobbulást kívánunk azoknak, akik betegség, vagy egyéb
okok miatt nem lehettek velünk, de bízunk abban, hogy
jövőre ők és még több pár megtisztel bennünket- és
egymást is.
Köszönettel:
Üveges Jánosné
Karitász munkatárs

Dr. Lassu Imre Családorvos cikke
Kedves Epöliek: Néhány gondolat az alkoholról és hatásairól:
Idézet, tudományos cikkből:

Horváth Márton
Drengács Julianna

A véralkoholszint ezrelékben van kifejezve, amely az 1000
milliliter vérben az etil-alkohol ezrelékét fejezi ki. Tehát 1
ezrelék véralkoholszint azt jelenti, hogy 1000 ml vérben 1
ml alkohol van. Mivel 1 köbcenti etil-alkohol tömege 0,8
gramm, ezért 1 ezrelék véralkoholszint esetén 0,8 g alkohol
található minden egyes liter vérben.

25 éves házaspárok:
Wencz Imre
Muladi Katalin
Kovács Attila
Tácsik Andrea
Külön emléklappal és virággal lettek köszöntve az 50 év
feletti házaspárok.
51 éves házaspár:
Kovács Zoltán- Kabai Ilona
57 éves házaspár:
Wencz János- Rezsnyák Erzsébet
Vibling Lajos- Debreczeni Julianna
Mike Sándor- Kállai Rozália
58 éves házaspár:
Bokros Benő- Tanka Julianna
Hanzlik Ferenc- Papp Edit
Tácsik Sándor- Üveges Klára
Vicze István- Nagy Erzsébet
A 40- 50év közötti házaspárok szintén a szentmise
keretén belül vehették át emléklapjaikat.
A kiküldött 78 meghívóból a templomban 47 pár volt

Mivel egy deciliter 4 V/V% sörben 4 ml etil-alkohol van,
akkor az (4x0,8), azaz 3,2 gramm tömegű etil-alkoholt jelent.
Egy fél literes korsó sörben ennek az ötszöröse, azaz (5x3,2)
16 gramm alkohol van. Egy átlagos felnőtt szervezete 10
gramm/óra alkohol lebontási képességgel rendelkezik. Ez azt
jelenti, hogy egy átlagos felnőttnek 1,6 óra, azaz 96 perc kell 1
korsó 4 V/V% sör alkoholtartalmának a lebontásához. Egy 50
V/V%-os feles pálinkában 20 gramm, egy 2 dl-es pohár 10
V/V% borban 16 gramm alkohol található. Ez alapján egy 50
V/V% pálinka alkoholtartalmának lebontásához 2 óra, egy 2
dl-es pohár 10 V/V%-os bor alkoholtartalmának lebontásához
1,6 óra kell egy átlagos személy esetében.
Az alkohol lebontási képesség egyénenként változó, ezért nem
lehet az általános adatok alapján pontosan kiszámolni, hogy az
adott személy szervezete pontosan mikorra bontja le a
szervezetbe került alkoholmennyiséget.
Ha megfelelően kis mennyiségben fogyasztják (legfeljebb egy
egységnyi alkohol naponta, amely például kb 2,5 deciliter
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sörben vagy kb 1 deciliter borban található) csak akkor
tapasztalhatóak az alkohol egészségre gyakorolt pozitív
hatásai. Az ezt meghaladó alkoholfogyasztás már károsítja az
egészséget. Kimutatható, hogy az alkohol minimális jelenléte
képes megemelni a vérben tartózkodó HDL-koleszterin (az ún.
"jó" koleszterin) szintjét, amely jótékony hatású az erekre
nézve, tisztítja azok falait és ezáltal csökkenti az
érelmeszesedést és a trombózis kialakulásának kockázatát is.
KÁROS HATÁSOK:
A kisagynak rendkívül fontos szerepe van a koordinált, finom
mozgás kialakításában, így az ittas állapot első tünetei közt
jellemző a mozgás ügyetlensége, szervezetlensége, a
kézremegés.
Fontos kiemelni, hogy a nők szervezete érzékenyebb az
alkoholbevitelre. Ennek egyik oka, hogy a nők alapvetően
alacsonyabb növésűek, kisebb a testtömegük, és a sejtjeik
víztartalma is alacsonyabb. A nőknél a véralkoholkoncentráció hamarabb eléri a csúcspontot, viszont lassabban
csillapodik, tehát a női szervezetben a méregtelenítés
lassabban zajlik. Ebből adódik, hogy a női májat könnyebb
túlterhelni, így folyamatos alkoholfogyasztás esetén egy nőnél
nagyobb a valószínűsége a cirrózis kialakulásának, mint egy
ugyanannyit fogyasztó férfinál. Az alkohollal szembeni
toleranciára nagy hatással van az ösztrogén és a progeszteron
hormonok vérben levő mennyiségének szintje is, amely a
nőknél a menstruációs ciklus során ingadozik, így rájuk az
alkohol pszichikai hatásai is fokozottan érvényesülhetnek

EPÖL KÖZSÉG 2018. ÉVI PROGRAMTERVE
MÁRCIUS:
Húsvéti kézműves:
március 29. csütörtök
Helyszín:
Községi Könyvtár
Felelős: Kovács Edina
Húsvét vigília szertartás és körmenet
március 31. szombat 20:00
Helyszín:
Templom
Felelős:
Egyházközségi Képviselő- testület
ÁPRILIS:
Garázsvásár:
április 14. szombat
Helyszín:
Közösségi Ház
Felelős:
Kovács Edina
Falutakarítási nap:
április 20. péntek
Helyszín:
Falu utcái
Felelős:
Iskola, Óvoda, Önkormányzat
Gyalogos emléktúra Esztergomba Matyi bácsi sírjához
április 28. szombat
Felelős:
Értéktár Bizottság
Tábortűz
április 30. hétfő
Helyszín:
Sportpálya
Felelős:
Sportegyesület
MÁJUS:
Óvodai anyák napja:
május 3- 4. cs.-p.
Helyszín:
Óvoda
Felelős:
Óvoda
Iskolai anyák napja:
május 8. kedd
Helyszín:
Közösségi Ház
Felelős:
Iskola
Gyalogos zarándoklat Péliföldszentkeresztre a búcsúra
május 6. vasárnap
Felelős:
Értéktár Bizottság
Falusi virágültetés:
május 17. csütörtök
Helyszín:
Falu közterei
Tündérkert- nap:
május 25. péntek
Helyszín:
Óvoda
Felelős:
Óvoda
Gyereknap:
május 26. szombat
Helyszín:
Sportpálya
Felelős:
Sportegyesület, Kovács Edina
Megemlékezés a „Szent Orbán” képtartónál:
május 27. vasárnap
Helyszín:
Szőlőhegy, Liscsinai dűlő
Felelős:
Egyházközségi Képviselő- testület

Idült alkoholfogyasztásról akkor beszélünk, ha az adott
személy rendszeresen fogyaszt nagyobb mennyiségű alkoholt.
Ha hozzászokás is kialakul, alkoholizmusról beszélünk.
A szervezet egy határon belül képes az alkohol jelenlétének
megszűnése esetén visszaállítani az egyensúlyt, azonban ha az
idegsejtek súlyosan károsodnak, az az idegsejtek számának
nagyszámú csökkenéséhez vezet, és mivel ezek nem képesek
regenerálódni, a folyamat elbutulással végződik
A kutatások rámutattak, hogy a gégerák és a nyelőcsőrák
leggyakoribb
oka
az
alkoholfogyasztás,
különösen
dohányzással kombinálva. Ugyanígy gyakori kiváltó oka a
májráknak és a gyomorráknak, valamint károsítja a
hasnyálmirigyet is, amelyre súlyos fájdalommal kísért
gyulladásos elváltozások utalnak. Keringési panaszok is
felléphetnek, főleg a szívműködésre van hatással
(szívelégtelenség, szívritmuszavar, hipertónia).
A
mértéktelen
alkoholfogyasztás,
illetve
ennek
következményei ma Magyarországon sajnos igen súlyos
problémát okoznak. Hozzávetőlegesen minden tizedik ember
alkoholproblémával küzd, és ezt az is tetézi, hogy
társadalmunk igencsak elnéző a túlzott alkoholfogyasztással
szemben. Évente átlagosan 12 liter tiszta szeszt fogyaszt egy
magyar ember, sokan pedig nem ismerik a mértéket, és ez
sajnos egyre inkább igaz a felnövekvő generációkra. Egyre
nagyobb az alkoholizmus aránya mind a nők, mind a fiatalok
körében. Az évente sok ezer különféle rákos megbetegedés
mellett több, mint 8000 halálesetért az alkohol által kiváltott
májcirózis felelős. Az alkoholfogyasztás az elmúlt tizenöt
évben sokszorosára nőtt hazánkban.

JÚNIUS:
Óvodai évzáró:
június 1.péntek
Helyszín:
Közösségi Ház
Felelős:
Óvoda
Trianoni megemlékezés: június 3. vasárnap
Helyszín:
Templom előtti tér
Felelős:
Búzavirág Népdalkör,
Önkormányzat
Megemlékezés a”Jézus szíve” képtartónál
június 10. vasárnap
Helyszín:
Tanya melletti képtartó
Felelős:
Egyházközségi Képviselő- testület
Iskolai évzáró:
június 18. hétfő
Helyszín:
Közösségi Ház
Felelős:
Iskola

Az alkohol a májban lebomlása során acetonná alakul….A nők
számára bizonyára ismert: ez a körömlakkot oldja, és
lemosónak használják éppen ezen tulajdonsága miatt…..
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IV. Epöli borút:
Helyszín:
Felelős:

június 16. szombat
Szőlőhegy
Epöli Kert- és borbarátok
Egyesülete, Önkormányzat
Szentjánosbogár éjszakai túra
június 23. szombat
Felelős:
Értéktár Bizottság
Községi búcsú
június 24. vasárnap
Helyszín:
Templom, Petőfi tér
Felelős:
Önkormányzat
Templombúcsú
június 24. vasárnap 10:00
Helyszín:
Templom
Felelős:
Egyházközségi Képviselő- testület

NOVEMBER:
Márton napi kézműves foglalkozás, lampionos felvonulás
november 9. péntek
Helyszín:
Közösségi Ház
Felelős:
Iskola, Kovács Edina
Köztéri Betlehem állítás: november 30.
Felelős:
Önkormányzat
DECEMBER:
Tündérkert Óvoda Adventi vására:
december 8. szombat
Helyszín:
Hősök tere
Felelős:
Óvoda
Óvodai karácsonyi műsor: december
Helyszín:
Óvoda
Felelős:
Óvoda
Iskolai karácsonyi műsor: december 20. csütörtök
Helyszín:
Közösségi Ház
Felelős:
Iskola
Karácsonyi kézműves foglalkozás:
Helyszín:
Iskola
Felelős:
Iskola, Kovács Edina

JÚLIUS:
Nyári napközi:
július 2.- 27.
Helyszín:
Felelős:
Kovács Edina
Dr. Erdős Mátyás gyalogos körtúra a bajnai medencében
július 14. szombat
Felelős:
Értéktár Bizottság
Nyári napközi záróbuli július 27. péntek
Helyszín:
Felelős:
Kovács Edina

Falukarácsony
december 24. hétfő
Helyszín:
Templom
Felelős:
Egyházközségi Képviselő- testület
Extremo Anno éjszakai túra
december 30. vasárnap
Felelős:
Értéktár Bizottság
Sportbál:
december 31. hétfő
Helyszín:
Közösségi Ház
Felelős:
Sportegyesület

AUGUSZTUS:
Kispályás Foci kupa
augusztus 4. szombat
Helyszín:
Sportpálya
Felelős:
Sportegyesület
Augusztus 20-i ünnepség:augusztus 20. hétfő
Helyszín:
Templom
Felelős:
Búzavirág Népdalkör, Önkormányzat
Nyárbúcsúztató családi nap
augusztus 25. szombat
Helyszín:
Sportpálya
Felelős:
Sportegyesület, Önkormányzat
Ovinyitogató a leendő óvodásoknak augusztus 27-31.
Helyszín:
Óvoda
Felelős:
Óvoda

A változtatás jogát fenntartjuk!

DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Telefon: (33) 431-170, tel/fax: (33) 441-730

SZEPTEMBER:
Megemlékezés a „Kisboldogasszony” képtartónál:
szeptember 9. vasárnap
Helyszín:
Páskom
Felelős:
Egyházközségi Képviselő- testület
Garázsvásár:
szeptember 15. szombat
Helyszín:
Közösségi Ház
Felelős:
Kovács Edina
Széchenyi nap az iskolában:
szeptember
Helyszín:
Iskola
Felelős:
Iskola
Szüreti felvonulás, jótékonysági bál:
szeptember
29.
szombat
Helyszín:
A falu utcái
Felelős:
Önkormányzat

Tisztelt epöli lakosok:
Veszpréminé Koroknai Tímea vagyok. 2017 szeptemberétől
dolgozom Epölön családsegítőként. Ezt megelőzően 2002 -től
folyamatosan szociális területen dolgoztam. 2008 -ban
szociálpedagógus diplomát szereztem a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, Vitéz János karán.
Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozójaként, 2015-ig az esztergomi
Gyermekjóléti Szolgálatnál láttam el feladataimat, majd 2016
januárjától esetmenedzserként, az Esztergomi Családsegítő és
Gyermekjóléti Központban dolgoztam. Szociális szakvizsgát
szereztem, 2013-ban gyermekjóléti alapellátásból.
Epöli ügyeleti napom szerda, ügyfélfogadási idő: 8- 12
óráig, 13-16 óráig terepmunka
Helye: 2526 Epöl, Kossuth u.8., Önkormányzat épülete,

OKTÓBER:
Október 23-i ünnepség:
Helyszín:
Felelős:

október 19. péntek
Templom, Petőfi tér, Temető
Búzavirág Népdalkör,
Önkormányzat
Idősek napja:
október 26. péntek
Helyszín:
Közösségi Ház
Felelős:
Önkormányzat
Dr. Erdős Mátyás kerékpáros emléktúra
október 27. szombat
Felelős:
Értéktár Bizottság

Telefonos elérhetőség:
06/30 369-8541
hétfőtől-csütörtökig: 8-16 óráig, pénteken: 8-12 óráig
Sürgős esetben, krízishelyzetben, illetve a családsegítő
ügyfélfogadási idején túl, valamint hétvégén hívható az
Esztergom Járás területéről a HÍD Központ készenléti
ügyelete!!!
A készenléti ügyelet száma: 06/70 379-0570
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szeretetére és értékeinek megóvására neveltük őket
élményekben
gazdag
játéktevékenységek
alkalmával. Húsvéti ünnepi projektünk keretében
megismerkedtünk
a
néphagyományokkal,
népszokásokkal, nyuszis meséket dramatizáltunkbáboztunk, nyuszis dalokat énekeltünk, mondókákat
mondigáltunk, húsvéti kalácsot sütöttünk. Március
28.-án (szerdán) Húsvéti Kézműves délelőttön
fogadtuk szeretettel vendégül a családokat az ünnepi
készülődés jegyében, illetve nagy izgalommal
vártuk a nyuszit, aki meglepetéssel szolgált a
gyermekeknek.

Szeretettel köszöntöm Epöl Község lakóit!
Tündérkert Óvodánkban már türelmetlenül várjuk a
hosszú téli hónapok után a tavasz beköszöntét.
Miközben már nagyon vágyunk az első igazi tavaszi
napsugarakra, jó szívvel gondolunk vissza az elmúlt
időszak eseményeire.
Január havában óvodás gyermekeink legnagyobb
örömére fehér hótakaró borította be kis óvodánkat
és környezetét, mely lehetőséget nyújtott számunkra
havas téli játéktevékenységek megvalósítására. Az
évszak szépségeihez, eseményeihez kapcsolódó téli
dalokat énekeltünk, havas-jeges mondókákat
mondigáltunk, kézműves sarkunkban is rendre
kerekedtek az apró hóemberek-hómanók. 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.

További tavaszi - nyári programjaink:
 2018. március 29. – április 3. Tavaszi szünet
az óvodában (első nev. nap: április 4.)
 2018. április 21. Nevelés nélküli munkanap
az óvodában
 2018. május 3-4. Anyák napi köszöntések
az óvodában

Februárban lázas izgalommal készülődtünk
Farsangi napunkra, gyermekeink nagyon várták a
mulatságot. Február 16.-án rendhagyó módon, idén
első alkalommal Tündérkert Óvodánkban került sor
az
óvodás
gyermekek
farsangi
báljának
megrendezésére. A délelőtt folyamán vidám
Táncházzal kedveskedtünk a gyermekeknek és
kedves családtagjaiknak, majd délután Farsangi
kézműveskedéssel folytatódott programunk. A nap
végén Száraz-Nagy Tamás „Léghajó Színháza”
látogatott el hozzánk, s húzta el a nótánkat. Ezúton
szeretném megköszönni a kedves szülők és
családtagok segítségét a gyönyörű jelmezek
elkészítésében, a hozzájárulásokban, illetve
személyes részvételükben. Továbbá köszönöm
kollégáim, Szandra, Marika és Laura néni
fáradhatatlan munkáját, mellyel támogatták a
rendezvény megszervezését, lebonyolítását. A
vidám Farsangi nap élményei még hosszú hetekig
vissza-visszatértek a gyermekek mindennapjai során
az elkövetkezendő időszakban.

 2018. május 25. Tündérkert
(kirándulás) az óvodában

nap

 2018. június 1. Évzáró Ünnepség az
óvodában
 2018. június 4. Nevelés nélküli munkanap
az óvodában
 2018. július 2 – 27. Nyári szünet az
óvodában (első nev.nap: július 30.)
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

Március 15.-én Nemzeti Ünnepünk eseményeire
emlékeztünk a gyermekekkel. A megelőző hetekben
már lázasan készülődtünk erre a nagy napra,
készültek a kis huszárok, magyar zászlók,
nemzetiszínű kokárdák. Víz világnapja alkalmából
megszervezett környezeti projektünk keretében nagy
hangsúlyt fektettünk a gyermekek környezettudatos
magatartásának megalapozására, a környezet
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GYERMEKOLDAL
Remélem, tudod…
A keresztény világ Húsvétkor ünnepli Krisztus feltámadását, ez a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Az
ünnep magyar nyelvű elnevezése onnan ered, hogy ekkor ér véget a 40 napos böjt (nagyböjt), a hústól való
tartózkodás időszaka.
Összeállításunkban a húsvéthoz tartozó legismertebb népszokásokat mutatjuk be, ezekről és másokról is többet
megtudhatsz a http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/civilizacio/7-husveti-nepszokas oldalon. Kutakodj,
tanulj, szerezz új ismereteket!

Ételszentelés
A 10. század óta ismeretes szertartás Húsvét vasárnapján a húsvéti ételek,
sonka, bárány, kalács, tojás, bor megszentelése a templomban.
Szentelményeknek nevezzük azokat a tárgyakat, melyek szentelés vagy
áldás révén hétköznapi használatukból kiemelődve természetfeletti
célokra alkalmasak. A húsvéti ételek sorában a bárány Jézust jelképezi, a
tojás az élet, az újjászületés szimbóluma.

Köszöntő
A köszöntő nem más, mint naptári ünnepek alkalmával énekelt vagy elmondott vers, rigmus illetve prózai
jókívánságmondó szövegek. Szórványosan ismertek húsvéti köszöntőszövegek vagy szerencsekívánó mondókák,
melyekben jókívánságok, varázsigék bújnak meg.

Húsvéti locsolás
Termékenységvarázsló jellegű népszokás, ősi katartikus rítus
keresztényesített formája. Eredetének egyházi magyarázata részint a
keresztelésre utal, részint pedig arra a legendára, amely szerint a Jézus
feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyokat locsolással akarták volna a
zsidók elhallgattatni, ill. a Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték le a
feltámadás hírét vivő asszonyokat.

Hímes tojás
A Húsvét legmeghatározóbb jelképe a húsvéti tojás, hímes tojás, írott
tojás, piros tojás. Ez a húsvétra ajándékozott díszített tojás a Húsvéttal, mint egyházi ünneppel szoros
kapcsolatban van, az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó Krisztust jelképezi. A tojás díszítése
azonban a keresztény gyakorlatnál korábbi, több formája ismeretes, jellemző módja a hímzés, batikolás.
Nézz utána, mi az a tojáshímzés, -batikolás, készíts otthon te is!Ehhez adunk némi segítséget:
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/muveszetek/a-tojasfestes-fortelyai
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Kedves Olvasók!
Lapzárta után érkezett:
BORVERSENY EREDMÉNYEI
Községünkben 2018. március 24-én tartottuk meg hagyományos borversenyünket.
A Vikukel László vezette három tagú bíráló bizottság összesen 51 fajta bort kóstolhatott meg (26 fehér, 16 rosé,
9 vörös). A 28. alkalommal megrendezett nyílt bírálatos borversenyen öt település boros gazdái (Epöl,
Mogyorósbánya, Máriahalom, Bajna, Szomor) mérettették meg boraikat.
Az elmúlt év változatos időjárása extra kihívások elé állította a borkészítőket, de ennek ellenére szép
eredmények születtek:
Fehér bor kategória:
Név
SZUKI FERENC
MISIK JÁNOS

Fajta
OLASZRIZLING
MORVA MUSKOTÁLY

Termőhely

MISIK JÁNOS

VEGYES

FLÓRIÁN GYULA
MIKE SÁNDOR
WENCZ PÉTER
ÜVEGES ZOLTÁN
KOVÁCS GÁBOR
MOLNÁR IMRE
TÁCSIK ATTILA

VEGYES
VEGYES
ZENIT
VEGYES
VEGYES
VEGYES
VEGYES

DÁNIEL MIHÁLY

KIRÁLYLEÁNYKA

FAUL OTTÓ

OLASZRIZLING

SZUKI FERENC

VEGYES

MIKE HAJNALKA
FLÓRIÁN GYULA
KOVÁCS GÁBOR
MERÉSZ SÁNDOR
MUSZELA IMRE
TÁCSIK FERENC
PETRÓCZI ISTVÁN
PÉCZKA SZILÁRD
SZUKI FERENC
WENCZ JÁNOS

VEGYES
VEGYES
VEGYES
TRAMINI
VEGYES
VEGYES
CHARDONNAY
VEGYES
SÁRGA MUSKOTÁLY/ÉDES
VEGYES

AGÁRD
MUZSLA
MOGYORÓSBÁNYA
BAJNA
EPÖL
TATA
EPÖL
EPÖL
EPÖL
EPÖL
MOGYORÓSBÁNYA

Érem
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST

LOVAS
MOGYORÓSBÁNYA

BRONZ

EPÖL

BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ

BAJNA
ÚNY
NAGYRÉDE
EPÖL
EPÖL
ETYEK
KESZTÖLC
MÁD

EPÖL

BRONZ

Rosé bor kategória:
Név
PETRÓCZI ISTVÁN

Fajta
KÉKFRANKOS

Termőhely

DÁNIEL MIHÁLY

VEGYES

KOVÁCS ÁRON
BÁLINT SZILVIA

VEGYES
ZWEIGELT

EPÖL
SZEKSZÁRD

EZÜST
EZÜST

KINÁL OLIVÉR
TÓTH ÁKOS-AKÁCS
ZOLTÁN
WENCZ PÉTER
KUCSIK ISTVÁN

VEGYES

SÁGVÁR

EZÜST

MOGYORÓD

BRONZ

EPÖL

BRONZ
BRONZ

VISONTA
MOGYORÓS
BÁNYA

KÉKFRANKOS
VEGYES
KÉKFRANKOS

MÁTRA
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Érem
ARANY
ARANY

FAUL OTTÓ
MIKE ZOLTÁN

VEGYES
KÉKFRANKOS-ZWEIGELT

GYÖNGYÖS

Fajta

Termőhely

EPÖL

BRONZ
BRONZ

Vörös bor kategória:
Név

Érem

PETRÓCZI ISTVÁN

VEGYES

EGER

ARANY

MERÉSZ SÁNDOR

BLAUBURGER

GYÖNGYÖS

ARANY

MUSZELA IMRE
MISIK JÁNOS

OTHELLO
CABERNET SAUVIGNON

BALÁSTYA

ARANY
EZÜST

MERÉSZ SÁNDOR

VEGYES

DÁNIEL MIHÁLY
PÉCZKA SZILÁRD

BLAUBURGER
KÉKFRANKOS

MARKAZ
MOGYORÓSEZÜST
BÁNYA
GYÖNGYÖS
GYÖNGYÖS

BRONZ
BRONZ

Gratulálunk a helyezetteknek!
Wencz Péter, Vicze János
rendezők
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