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2017. július 4-5-én forgatták községünkben az azóta 
bemutatott  Ízőrzők  című  tévéműsort, melynek alko-
tói  Róka Ildikó és Móczár István. A műsor a Duna Tv 
adásában volt látható 2017. szeptember 23-án reggel, 
és nagy sikert aratott a tv nézők körében.

Cégváltás történt a gyermekétkeztetés területén. Az 
óvodás és az iskolás gyermekek étkeztetését augusz-
tustól a Granárium Központ látja el. Rövid időn belül 
vállalta és megoldotta a diétás étkeztetésre szoruló 
gyermekek ellátását is.

A Takarékszövetkezet megszüntette az ATM szolgál-
tatását. Miután több megkeresett bank sem vállalta 
a működtetését, egy külső pénzügyi szolgáltatással 
foglalkozó cég telepített automatát a CBA-ba. Fenn-
tartását az önkormányzat fizeti, a gép feltöltését a 
CBA végzi. Annak érdekében, hogy az automata fenn-
tartása kevesebb összegbe kerüljön, a pénzfelvételek 
száma meg kell, hogy haladja a havi 500 alkalmat. 
Kérjük a lakosság támogatását, hogy mivel a havi két 
pézfelvételes alkalom banktól függetlenül ingyenes, 
könnyítsék a kivétek számával az önkormányzat ter-
heit. Erre azért van szükség, mert 500 kivét felett ke-
vesebb lesz az önkormányzat által befizetett összeg.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2017. november 9-én 
18.00 órakor közmeghallgatás lesz a klubban. A köz-
meghallgatás témája: Az önkormányzat eddigi műkö-
dése, eredményei, a jövőbeni célok kitűzése a lakosság 
segítségével és a Kesztölc Településképi Arculati Kézi-
könyv megvitatása.

Annak érdekében, hogy a fiatalok számára megköny-
nyítsük és lehetővé tegyük az otthonteremtést, az 
önkormányzat 14 építési telket alakított ki, melynek 
közművesítése jelenleg folyamatban van. Az igénye-
ket a Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

Sajnos községünknek vannak olyan területei, ahol a 
házszámozások fedik egymást, illetve új utcanév el-

nevezésekre kerül sor. Kérjük az érintett helyeken 
élők megértését. Az ezzel felmerülő költségeket az 
önkormányzat vállalja.

Az előző évben a polgármester körlevélben kérte a la-
kosságot, hogy autóikkal ne az utak mentén, hanem 
az ingatlanjaikon belül parkoljanak. Többségükben 
figyelembe vették, ám nem mindenül érvényesül ez a 
hozzáállás, ezért a jövőben néhány utcában kénytelen 
az önkormányzat a várakozni tilos táblát kihelyeztet-
ni és gyakoribbá válnak a rendőrségi ellenőrzések is.
 
Nagy sikerrel zajlott az Önkormányzat és a Virágzó 
Kesztölc Egyesület szervezésében a nyári Csillaghul-
lás fesztivál. Sokan látogatták, megvalósult a fesztivál 
eredetileg kitűzött célja, a kesztölciek tréfás-komoly 
nyári szórakoztatása. Jól megfértek egymás mellett 
a helyi termelők és az Ízőrzők által kínált ételek. Az 
előadások során sok érdekességet tudhattunk meg a 
falu múltjáról, a pilisi virágokról. Sikerrel szerepelt 
a Mocsonoki Férfikórus, a harmonikások – Geiszler 
Dóra és Nagyvári Lajos. A zumba bemutató és a has-
tánc jó előkészítette a fergeteges esti zenés-táncos 
mulatságot, amelyen Tóth Tibor zenekara, a Klastrom 
Band – Szalai Zsófia, Huszár Viktória, Szekeres Attila 
szolgáltatta a zenét.

Doktoranduszok Országos Szövetsége Közgazdaságtu-
dományi Osztály konferenciát szervezett Kesztölcön, 
a Turizmusfejlesztés aktuális kihívásai Magyarorszá-
gon címmel. Falunk jövőjét meghatározó tartalmas 
előadásokat hallhattak az érdeklődők, neves egyetemi 
oktatók és turisztikai szakemberek részvételével. A 
doktoranduszok megnéztük településünk nevezetes-
ségeit és tájékoztatást kaptak településünk turisztikai 
fejlesztéseiről, és jövőbeni terveiről. 

Légrádi-Horkics Angéla szervezésében a Virágzó 
Kesztölc Egyesület keretén belül részt vett néhány 
családi kerttulajdonos a „A legszebb konyhakertek” - 
Magyarország legszebb konyhakertjei 2017-es pályá-
zatában. a Résztvevők a következő kategóriában 
versenyezhettek: 

•  Mini - 50 m2 alatti kerttel: Lukács Zsófia és Hart Brigitta
• Normál - 50 m2 feletti kerttel: Mihalovics Gyuláné,  
 Wieszt Zoltánné, Kara József Zoltánné, 
 Szabadkai Ernőné, Szivek Gyuláné, Velmovszki Józsefné
•  Gyümölcsös kert: Légrádi-Horkics Angéla

A verseny sok tanulsággal szolgált a kerttulajdonosok 
számára, az értékelésnél kiemelt szempontok között 
szerepelt a kert szépsége, a termés mennyisége és 
minősége, a kert ápolása. A pályázaton való részvétel 
hagyományteremtő szándékkal indult. Ízelítőt láthat-
tunk a szép kertekből, bízunk abban, hogy jövőre még 
többen kedvet kapnak a nevezéshez. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREINK  
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A papír, műanyag és a zöldhulladék elszállítása mel-
lett megvalósult a régen várt szelektív üveggyűjtő 
konténer elhelyezése a Községi Klub udvarán. Kérjük 
a lakosságot, csak üveget dobjanak be a konténerbe!

Az önkormányzat gondoskodik az elektronikai hulla-
dék elszállításáról is. Reméljük az emberek élni fog-
nak ezekkel a lehetőségekkel és megszűnnek a tiltott 
szemételhelyezések a falu környezetében. Figyeljünk 
környezetünk tisztaságára!

A község önkormányzatának külföldi kapcsolatai 
továbbra is élénkek, aktívak. A sikeres Búcsi Böllér-
fesztivál után részt vettünk a Búcsi Szüreti Napokon, 
a Felsőkirályi Falunapokon és Mocsonok város által 
rendezett Gorazd-heti rendezvényein. 

Az önkormányzat képviseletében Vöröskői István pol-
gármester megköszönte Dobák Istvánnak és a mellette 
működő vezetőségnek az eddig végzett munkáját. Kü-
lön kiemelte a sportöltöző és környékének a fejlesz-
tésére irányuló törekvéseket. A Kesztölci Sportegye-
sület tagsága tudomásul vette az elnök és a vezetőség 
lemondását, és a tisztújító közgyűlés keretén belül új 
vezetőséget választott. Az egyesület új elnöke Kara 
Szilvia, a vezetőség tagjai Bakos György, Kara Zoltán, 
Kovács Tamás, Pauler Attila, Nyírő András és Valek 
József. Mivel a felnőtt focicsapatnak létszámában és 
szervezettségében nem sikerült az előírt követelmé-
nyeket teljesíteni, az új vezetőség az utánpótlás neve-
lésére és a Bozsik programban való részvételre fordít 
jelentősebb figyelmet. Tervei között szerepel továbbra 
is a felnőtt bajnokságon való részvétel biztosítása.

Második alkalommal került megrendezésre Tóth Ti-
bor festőművész által a művelődési ház közreműkö-
désével szervezett festőtábor. A tábor időtartama és 
a résztvevők száma a korábbi évhez képest kétszere-
sére növekedett. A résztvevők száma 65 fő volt, ebből 
47 kesztölci lakos, 17 festőjelölt a környékbeli telepü-
lésekről járt a tábor foglalkozásaira. 

Az összlétszámból 47 felnőtt és 18 gyerek gazdagítot-
ta tudását a mester irányítása mellett. A tábor sike-
res kiállítással zárult, melynek megnyitóján kivételes 
élménnyel gazdagodtak a jelenlevők, Érdi Gabriella 
operaénekesnő, Szalai Zsófia énekesnő és Tóth Tibor 
festőművész közös produkcióját hallhatták. 

A Kossuth Rádió A hely című műsorába kétszer 25 
perces bemutatót készít Kesztölcről. Az első műsorb-
lokk az október 23-i évfordulóra való megemlékezés 
alkalmából készül, a második a falu bemutatását tar-
talmazza Pálfi Balázs szerkesztő, Farkas Erika műsor-
vezető közreműködésével.

A szokott módon kerül sor az október 23-i megem-
lékezésre a művelődési házban, 2017. október 23-án, 
18.00-kor. Az ünnepi műsort fáklyás felvonulás majd 
koszorúzás követi. Az ünnepi műsort a művelődési 
ház szervezi felnőtt szereplők részvételével.

Kiemelkedő képzőművészeti esemény volt 2017-ben 
Tóth Tibor festőművész kesztölci festőtábora, amit az 
önkormányzat emlékplakettel köszönt meg.

Kesztöc Község Önkormányzatának a lehetőségeit a pályázatok területén a kormány által kiírt pályázatok köre 
határozza meg. A község csak azokra a területekre pályázhat, amelyeket meghirdetnek. 

Ez nem jelenti azt, hogy a képviselő-testület nincs tisztában azzal, hogy mennyi javítani való van községünkben, 
hogy a falu élhetőbbé, szebbé válhasson. Az elnyert pályázatok lehetővé teszik, hogy a jövőben intézményeink 
fenntartása takarékosabbá váljon, és az így megtakarított összegekkel a lakossági igényeket kielégítsük.

TÁJÉKOZTATÁS A PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATBAN
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A 2017. január-júliusi pénzforgalmi adatok alapján az 
év első felében kedvezően alakultak a bevételeink és a 
kiadások teljesítése is arányosan történt.

Jelentős összegű eredetileg nem tervezett bevétel is 
befolyt az önkormányzat számlájára, melyek egy ré-
sze működési-és felhalmozási célú állami támogatás, 
másik része pályázati bevétel.

Eredeti előirányzatként nem tervezett működési 
célú állami támogatás összesen 4.391.616 Ft, melyből 
bérkompenzációra 448.793 Ft, óvoda bértámogatás-
ra 1.167.727 Ft, óvoda póttámogatására májusi felmé-
rés után 759.386 Ft, település arculati kézikönyvre 
1.000.000 Ft, polgármester bértámogatására 500.750 
Ft, előző évre 514.960 Ft állami támogatást vételez-
hettünk be.

A Klastrompusztára vezető út és a Temető utca vis 
maior károk helyreállítására 35.255.560 Ft támoga-
tást hívtunk le, a helyreállítás befejeződött, a támoga-
tás felhasználásáról készült elszámolást megküldtük 
a Magyar Államkincstár és a Kormányhivatal részére. 

Az őszi időszakban az Ady Endre utcai vis maior károk 
lesznek helyre állítva, a kivitelezői szerződés aláírása 
megtörtént, a befejezés határideje 2017. október 31. 

Az óvoda fűtés- és vízhálózat korszerűsítésére, új vi-
zesblokk kialakítására a 1818/2016. (XII.22.) miniszte-
ri döntés alapján nyert 8.000.000 Ft is befolyt az ön-
kormányzat bankszámlájára, a felújítási munkálatok 
mára elkészültek, az önkormányzat által biztosított 
önrész 800.000 Ft.

Jelenleg több nyertes pályázat támogatási szerződés 
előkészítési munkálatai is folynak, a támogató szer-
vezet által kért hiánypótlások elkészítése, kiegészítő 
adatok szolgáltatása folyamatos.

Az alábbiakban felsoroljuk a nyertes, szerződés elő-
készítési szakaszban lévő pályázatokat:

•  Kis Iskola rendezvényközpont kialakítása 
 VP-6-7.4.1.1-16   támogatás 31.959.266 Ft

•  A Polgármesteri Hivatal komplex energiahatékony- 
 sági fejlesztése TOP-3.2.1-15 támogatás 84.493.100 Ft
 
•  Kiállítás Vojácsek Pál I. világháborús naplója alapján  
 KKETTKK- CP-04. támogatás  1.500.000 Ft

Elbírálás alatt lévő pályázatok:
 
•  Malom-és Csévi utcák burkolat felújítása  EBR351994 
 támogatás 14.444.573Ft, önrész 2.549.042 Ft

• Művelődési Ház melletti mélyút, Kosári utca 

 csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-16 támogatás 
 30.000.000 Ft, önkormányzati önrész 2.559.690 Ft

• Kesztölc-Dorog turisztikai kerékpárút fejlesztése 
 TOP-1.2.1-16 támogatás  60.101.067 Ft

• Szociális célú tüzelőanyag pályázat EBR42 371850 
 igényelt támogatás 2.987.040 Ft, önrész 213.360 Ft, 
 ez 168 erdei m3 tűzifa beszerzésére elegendő, 
 sajnos sok éves tapasztalatunk alapján az igényelt 
 mennyiségnek csak körülbelül a felét kapják meg 
 ténylegesen az önkormányzatok.

Bevételek

Eredeti előirányzatként 267.438.666 Ft-ot terveztünk, 
a módosított előirányzat 327.932.023 Ft, a teljesítés 
212.660.709 Ft.

Közhatalmi bevételekből 26.207.566 Ft folyt be, ez az 
időszak elvárható mutatóinak megfelelően átlagosan 
51,72 %-on teljesült, ezért várhatóan  szeptember-ok-
tóber hónapokban rendben megtörténik a 2017. évi 
költségvetésbe betervezett adók második részének a 
befizetése is.

A lenti kördiagrammon látható a közhatalmi bevéte-
lek adónemenkénti megoszlása. 

A legmagasabb az iparűzési  adóbevétel, utána az épít-
ményadó következik. Bár az iparűzési adóbevétel a 
legtöbb, településünk 1 lakosra jutó iparűzési adóereje 
5.097 Ft, amely az országos átlaghoz képest a  legala-
csonyabb 1-7000 Ft/lakos kategóriába tartozik.

Állami támogatásból összesen 153.018.119 forintot vé-
teleztünk be, ebből működési célra 109.762.559 forin-
tot, beruházásokra, felújításokra 43.255.560 forintot.

Az önkormányzat működési bevételként 12.920.099 
forintot könyvelhetett el, amelyből 7.334.644 Ft a csa- 
torna közmű 2016. évre járó bérleti díja, 2.052.970 Ft 
étkezési térítési díj, 573.710 Ft terembérlet, 962.068 Ft 

Közhatalmi bevételek megoszlása 2017.01.07.hó

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2017. 1-7 HAVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
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a fakivágásból származó bevétel, 500.000 Ft az orvosi 
rendelő bérbeadásából származik.

A 2016. évi költségvetési maradvány módosított 
összege 20.012.725 Ft volt.

Kiadások

A 2017. 01-07. hónapok teljesített kiadása 189.335.324 
Ft volt, az átlagos mutató 57,74 %, ami valamivel keve-
sebb, mint a számított időarányos 58,33 %.

A Polgármesteri Hivatal teljesített kiadása 26.985.443 
Ft ez az összes kiadás 14,25 %-a, a Kesztölci Kiserdei 
Óvodáé 31.735.421 Ft, amely 16,76 %-kal veszi ki részét 
az összes kiadásból.

Az önkormányzat kiadása az intézmények nélkül 
130.614.460 Ft, funkcionálisan az alábbiak szerint 
oszlik meg:

Igazgatási tevékenységére 16.574.655, köztemető-
fenntartásra 164.586, vagyongazdálkodással kap-
csolatos feladatokra (itt jelennek meg az épület 
felújítások) 14.192.086, rendezvényekre 1.778.633, 
közcélú foglalkoztatásra 4.409.909, közutak üze-
meltetésére, felújításra 37.734.796, csatorna közmű 
felújításra 6.496.011, közvilágításra 3.005.167, zöldte-
rület kezelésre 8.452.894, védőnő, Egészségház fenn-
tartására 3.487.085, közművelődésre, könyvtárra 
5.705.201, civil szervezetek támogatására 1.092.355, 
gyermekétkeztetésre 12.437.460, szociális feladatok 
ellátására 8.431.490 forintot fordítottunk.

Az önkormányzati kötelező feladatok ellátásából 
adódóan közgazdasági osztályozás alapján a szemé-
lyi kiadások és járulékok képviselik a kiadások döntő 
hányadát, majd ezt követik a dologi kiadások, illetve 
idén a felhalmozási kiadások.

Személyi kiadások összege 63.064.797 Ft, ez az összes 
kiadás 33,31 %-a, a járulékok összege 14.026.531 Ft, ez 
7,4 %, dologi kiadásokra 42.380.116 forintot költöt-
tünk, ez 22,38 %, szociális feladatok 8.404.668 Ft, ez a 
kiadások 4,44 %-a, a beruházások, felújítások összege 
54.305.779 forint, az összes kiadás 28,68 %-a.

A dologi kiadásoknál legmagasabb az egyéb szolgálta-
tások igénybevétele - itt mutatjuk ki többek között a 
bank- és biztosítási költséget, postaköltséget, szemét-
szállítást, gyepmesterre, rágcsálóirtásra, riasztószol-

gálatra, tűz-és munkavédelemre, orvosi alkalmassá-
gi vizsgálatokra fordított kiadásokat, de itt jelennek 
meg a nagyobb összegű, nem rendszeresen igénybe 
vett szolgáltatások is, mint például az érintésvédelmi 
felülvizsgálat vagy az ingatlan belterületbe csatolás, 
erre a két utóbbira több mint egymillió forintot fordí-
tottunk ez évben.

Az egyéb szolgáltatások után legtöbbet a 7.355.307 
forintot a vásárolt élelmezésre költöttünk, ezt követi 
az üzemeltetéshez szükséges anyagok beszerzése, de 
jelentős a ráfordítás a közüzemi díjak tekintetében, 
valamint az informatikai szolgáltatások igénybe vé-
tele terén is. Egyéb dologi kiadásként jelentkeznek a 
különböző adójellegű hozzájárulások, díjak, idén ere-
detleg nem tervezettként 1.453.410 forint földvédelmi 
járulékot fizettünk ki a szokásos díjakon felül.
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Az önkormányzat 1996-tól évente kitüntetésben ré-
szesíti azokat a személyeket, akik a faluért, a közös-
ségért dolgoznak, munkájukkal, életútjukkal szemé-
lyes példát mutatnak. Szerepük és tevékenységük 
építi a faluközösséget, hozzájárul ahhoz, hogy min-
den kesztölci polgárban erősödjön az az érzés, hogy 
ehhez a közösséghez tartozni jó. A kitüntetés érté-
két növeli az is, hogy nemzeti ünnepünkön, Szent 
István-napi megemlékezéskor ünnepélyes keretek 
között veszik át a díjakat.

Kesztölc Község Önkormányzatának 7/1996. (VIII.15.) 
számú rendelete értelmében a képviselő-testület 
„Kesztölc Községért” Emlékplakett adományoz „… 
azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a 
község és lakossága javára hosszú időn át eredményes 
és kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely je-
lentős szellemi, művészeti alkotással járultak hozzá a 
község fejlődéséhez…”

2017 kitüntetettje: Bakos György

Közel két évtizede költözött Kesztölcre. Korábban 
honvédségi alkalmazott volt, híradástechnikai mér-
nökként járta a világot. Az elektromosság és a hír-
adástechnika területén mai napig is szakértői fel-
adatokat vállal. Szakmai tudását készségesen a falu 
rendelkezésére bocsájtja. Házát, környezetét példaér-
tékűen rendben tartja, beleértve az előtte fekvő ön-
kormányzati területet is. Két évvel ezelőtt elnyerte a 
Példás porta, takaros ház elismerést is.

Teljesen beleilleszkedett a falu életébe, kesztölcinek 
vallja magát. Szenvedélye az asztalitenisz. Ezen a te-
rületen jelentős sikereket ér el. Önmaga is aktívan 
pingpongozik, mellette szervezi a sportág fejlődését, 
irányítja a sportágat szerető pingpongosok edzéseit 
és versenyeit. Egyre nagyobb számban jelennek meg a 
játékosok a heti két alkalommal zajló edzéseken. Kü-
lönös figyelmet érdemel Bakos György tehetségután-
pótlás-fejlesztésére irányuló tevékenysége. Amióta a 
közoktatási törvény lehetőséget ad arra, hogy az ötö-
dik testnevelés óra asztalitenisz lehessen, csapatában 
egyre több az általános iskolás tanuló. 

Az utóbbi két évben a község külföldi kapcsolatainak 
fejlesztésében is jelentősen kiveszi a részét. Barátsá-
gos rangadót játszanak a testvértelepüléseink csapa-
taival. Sokszor kiegészítik a sportos ténykedéseket, 
tevékenységüket túrázással, helyi nevezetességek 
megismertetésével és baráti hangulatú borozgatás-
sal. Napjainkban, amikor a labdarúgás helyzete köz-
ségünkben válságossá vált, őt foglalkoztatja az önálló 
asztalitenisz szakosztály megalakításának gondolata, 
a Kesztölci Sport SE keretén belül. 

Bakos György múltbeli tevékenységében remekül tel-
jesítette a korábbi sportvezető, Kara Lajos által meg-
határozott feladatokat. A jövőre vonatkozó tervei 
viszont szilárd alapjai lehetnek a Kesztölci SE további 
működésének. 

Az önkéntes és mindennemű anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül végzett eddigi munkáját köszönjük, és jövőbe-
ni tervei megvalósításához erőt, egészséget és sok si-
kert kívánunk!

Kesztölc Község Önkormányzata képviselő-testületé-
nek 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet kitünte-
tések adományozásáról és az adományozás rendjéről 
„Az év embere” kitüntetésre a Kesztölci Települési 
Értéktár Bizottság javasolja (a 12/2017-es számú hatá-
rozatával) a Kesztölci Ízőrzők csoportjának tagjait. A 
Kesztölci Települési Értéktár Bizottság feladatai közé 
tartozik a hagyományok és a meglévő értékek őrzése 
és fejlesztése mellett a kesztölci települési hagyomá-
nyok ápolása a gasztronómia területén is. A 2017. jú-
liusában a Duna TV felkérése alapján községünkben 
felvett és ez év októberében vetítésre került Ízőrzők 
adás tartalmazza Kesztölc bemutatását, szó esik ben-
ne a falu múltjáról, jelenéről és jövőéről. 

A műsorban résztvevők kitüntetése rendhagyó abban 
az értelemben, hogy a múlt megbecsüléséről, meg-
őrzéséről, átadásáról szól, kiemelve benne a gaszt-
ronómia azon területeit, amelyek évszázadok óta 
családról családra hagyományozódtak. Döntő benne 
a múlt, őseink iránti tisztelet kifejezése azzal, hogy 

ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK 
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egy alakalomszerűen kiválogatott asszonycsapat el-
vállalta azoknak a nagyanyáink által főzött kesztölci 
ételeknek a bemutatását, elkészítését, amelyek a mai 
reform, fogyókúrás és újragondolt ételek sorából ki-
lóg, azokkal a mondatokkal, hogy „Ezt nagyanyám 
vagy édesanyám ezért vagy azért úgy főzte, és az volt 
a szokás Kesztölcön.” Ezek a kesztölci asszonyok kiáll-
tak az Ízőrzők szerkesztői elé, megfőzték az ételeket, 
miközben tudták, hogy ezzel magukra vonják sok-sok 
ember figyelmét, hiszen a Duna Tv-t még a tengeren-
túlon is nézik. 

Képviselték és bemutatták a falunkat, és egészen biz-
tos, hogy szereplésük sikerünket és jó hírünket viszi 
tovább a világban. Ezt nevezzük napjainkban igazi ha-

gyományőrző tevékenységnek és ezért javasoljuk ki- 
tüntetésüket. A kezdeményezésnek meglepően lelkes 
fogadtatása volt, nem zárult le a forgatással. Vannak 
ezen a területen jövőben kivitelezésre váró célok. 
Máris szakácskönyv készült a főzött receptekből, és 
civil szervezetek igényt tartanak ennek a gasztro csa-
patnak a további ténykedésére. 

A csapat tagjai:
1. Klányi Sándorné 
2. Kecskeméti Menyhértné
3. Nebehaj Józsefné / segítője – Klányi Krisztina
4. Nemesi Istvánné / segítője – Kelemen Anna
5.  Simonek Antal
6. Srutek Mihályné / segítője – Kochnyák Sándorné

ÉLETKÉPEK A SZENT KELEMEN EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉBŐL | Bujna Veronika

A nyár fénypontja az Egyház életében: az augusztus. 
Tizenötödikén Szűz Mária földi életének befejezését és 
dicsőséges mennybemenetelét ünnepeltük, régi szép-
séges kifejezéssel Nagyboldogasszonyt. Szent István 
királyunkról, akinek keresztény hazánkat köszönhet-
jük és aki, országunk védőszentje, huszadikán emlé-
keztünk meg. Az Ő, ezer évet átívelő, ma is érvényes 
gondolatai nem csak fiának, hanem nekünk is szólnak:

„(…)  tartsd mindig eszedben, hogy minden ember 
azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel 
fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg 
és a gyűlölség.” Az ezt megelőző napon, Pál atya, a 
falu megemlékezésén, megszentelte, az új búzából 
készült kenyeret.

A szeptember Szűz Máriával kezdődött, hisz nyolca-
dikán ünnepeltük születésnapját - régies szép nevén 
Kisboldogasszonyt -, tizenkettedikén pedig neve nap-

ját. Tizenhetedikén vasárnap, az egyetlen magyar 
alapítású szerzetesrend: a pálosok hagyományos 
szentmiséjén, amelyen Szent Kereszt felmagaszta-
lásán vehettek részt a hívek és messziről érkezett 
zarándokok, a hozzánk tartozó Klastrompusztán, a 
rend egykori alapító kolostorának romjainál. A misét 
dr. Magyar Pállal Csóka János tartományfőnök atya 
mutatta be. A rossz idő miatt, ez a szentmise a temp-
lomban lett megtartva. Ugyan aznap ünnepelte Tar-
nóczi Ferenc atya nyolcvannyolcadik születésnapját. 
Isten éltesse Őt sokáig, aki négy évtizeden keresztül 
szolgálta a kesztölci híveket.

A plébánián továbbra is tart a felújítás, ennek kere-
tében a Főegyházmegye támogatásával új gázkazán 
került beépítésre. Egy tavalyi, - Pataki István által 
szervezett, erdélyi - kirándulás hasznából, melyen a 
kesztölci hívek is részt vettek, a plébániához tartozó 
kántorlakás került, teljes felújításra.
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A nyár folyamán – köszönhető a 8 milliós  állami támo-
gatásnak - tárgyi feltételeink javultak, illetve kicsit át 
is rendeződtek. A fenntartóval közösen megbeszél-
tük, hogy a korábbi pályázatokhoz készült tervekből 
mi az, ami ebből az összegből megvalósítható, a gye-
rek szempontjából a legfontosabb. Ismert, hogy négy 
csoportos óvodánkban 3 mosdó és öltöző volt eddig,  
a két kiscsoport közösen használta a régi mosdót, és 
hátsó öltözőt. Úgy gondoltuk, ideje ezen változtatni.

A kávézóból gyermek mosdó, az „óvoda titkári” irodá-
ból gyermek öltöző lett. Így mind a négy csoportnak 
külön öltözője és mosdója van. A változások miatt a 
kiscsoportban új ajtót kellett beépíteni. Ennek a cso-
portnak a festését Kovács Tamás „ajándékba adta”, kö-
szönjük a támogatást! 

Az új öltözőbe sikerült szinte új szekrényeket sze-
rezni egy budapesti óvodából, köszönjük Siska Gá-
bornak és „csapatának” (Minczér Lajos, Nagykúti 
Vilmos, Kochnyák Ferenc), hogy segítettek a szállí-
tásban. Nagyvári Róbert és Minczér Lajos az asztalos 
munkákban segített (új tükrök, törölköző-fésű tar-
tók, küszöbök), köszönjük. 

A logopédiai helység, elkülönítő és nevelői szoba is 
megközelíthető már épületen belül, egy folyosón ke-
resztül, nem kell kimenni az épületből, nagy segítség 
(idő megtakarítás) ez a logopédusnak, pszichológus-
nak, a gyerekek pedig többet játszhatnak. Két irodából 
egy lett (elöl a vezetői irodában), a kávézó-teakonyha 
funkció pedig a nevelői szobába került. 

Az új folyosó miatt a mosókonyha lekerült a kazán-
házba, ott lett leválasztva, így nagyobb lett, de a jövő-
ben majd sort kell keríteni az ablakok cseréjére (vas-
keretes ablakok, melyek nem zárnak megfelelően), 
külső fal burkolására. Felújításra került a hátsó rész-
ben lévő, már évek óta nem használt mellékhelyiség 
is. Az utóbbi években gyakran meghibásodó gázboj-
lereket (konyhában) új villany bojlerekre cseréltük, 
amelyeket Hertlik Mihály vállalkozótól kapott aján-
dékba az óvoda. A két új kazánnak köszönhetően re-
méljük megoldódnak fűtéssel kapcsolatos problémá-
ink (az óvoda hátsó helyiségei hidegebbek).

Az előre látható volt, hogy a munkálatok nem lesznek 
készen július végére (takarítási szünet), így a szoká-
sostól eltérően a technikai dolgozók szabadságát úgy 
osztottuk be, hogy augusztusban is megoldott legyen 
mind az óvodába járó gyerekek ellátása, mind pedig a 
takarítási munkálatok befejezése.

A pici csoportos mosdó felújítására nem került most 
sor, de igyekeztünk azt is komfortosabbá tenni, kike-
rült középről a törülköző- és pohártartó (amelynek 
folyton nekimentek a gyerekek), a rossz WC-k és öblí-
tő tartályok cseréjére is sor került. 

Reméljük a közeljövőben ennek a mosdónak a teljes 
felújítása is megtörténik!  

A folyosó festése is elkészült.

A homokozókban pótoltuk a hiányzó homokot, az ud-
varon lévő nagyobb gödröket diákmunkások segítsé-
gével feltöltöttük.

BESZÁMOLÓ AZ ÓVODA MUNKÁJÁRÓL (KIVONAT) | Nagyváriné Radovics Angelika

Óvodásaink létszáma

2016.10.01. 90 fő

2016.12.31. 91 fő

2017.05.31. 94 fő

2017.08.25. 98 fő

Térítési díj (2017. júniusi állapot)

Támogatottak: 100% 72 fő

Tartósan beteg 2 fő

Jövedelemhatár 41 fő

Nagycsaládos 17 fő

Rendszeres gy.v.k 12 fő

Térítési díjat fizet 21 fő

Szociális helyzet

Védelembe vett 2 fő testvérpár, már 
csak alapellátás

Halmozottan 
hátrányos helyzetű 1 fő nevelőszülőknél

Hátrányos helyzetű 4 fő 2 testvérpár

Vizsgálatok, fejlesztés 

Pedagógiai Szakszolgá-
lathoz fejlesztésre járt 2 fő mozgásfejlesztés, 

pszichológus

Helyben logopédiai 
fejlesztést kapott 21 fő

Helyben pszichológusi 
segítséget kapott 5 fő

1 gyermek a Dorogi 
Szakszolgálathoz 
került januártól

Pedagógiai Szakszol-
gálat (Dorog) vizsgála-
tán vett részt

5 fő
2 ált. vizsgálat ősszel 
3 iskolaérettségi 
vizsgálat tavasszal

Országos Beszédvizs-
gáló szakértői vizsgá-
latán (Budapest) részt 
vett

1 fő SNI- 
Beszédfogyatékos

Helyben fejlesztést kapott 2 fő BTMN-es gyermek
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Szociális helyzet

Védelembe vett 2 fő testvérpár, már csak alapellátás

Halmozottan hátrányos helyzetű 1 fő nevelőszülőknél

Hátrányos helyzetű 4 fő 2 testvérpár

Vizsgálatok, fejlesztés 

Pedagógiai Szakszolgálathoz fejlesztésre járt 2 fő mozgásfejlesztés, pszichológus

Helyben logopédiai fejlesztést kapott 21 fő

Helyben pszichológusi segítséget kapott 5 fő 1 gyermek a Dorogi Szakszolgálathoz került januártól

Pedagógiai Szakszolgálat (Dorog) vizsgála-
tán vett részt 5 fő 2 ált. vizsgálat ősszel 

3 iskolaérettségi vizsgálat tavasszal

Országos Beszédvizsgáló szakértői vizsgálatán 
(Budapest) részt vett 1 fő SNI- Beszédfogyatékos

Helyben fejlesztést kapott 2 fő BTMN-es gyermek

A pedagógiai munka személyi feltételei

kötelező óra/hét/ 
csoportban tölt.

Szlovák nemzetiségi 
óvodapedagógus

1  fő
1 fő
5 fő

intézményvezető /10
helyettes /24

óvodapedagógus /32

Dajka 4 fő 40

Pedagógiai asszisztens 1 fő 40 óvodatitkári feladatokat 
is ellátja

Konyhai dolgozó 1 fő 4 önkormányzathoz tartozik

Kertész 1 fő önkéntes nyugdíjas

TÁJÉKOZTATÁS A 2016/2017-ES TANÉVRŐL (KIVONAT) | Tordáné Petrik Etelka

Osztályok, tanulólétszámok alakulása

2016/2017 
(okt.1.)

2017/2018 tanév 
(tervezett)

1.osztály 17 14

2.osztály 16 19

3.osztály 16 16

4.osztály 23 16

5.osztály 16 22

6.osztály 15 14

7.osztály 13 13

8.osztály 18 14

Összesen: 134 fő 128 fő

Tanulószobai, napközis csoportok száma

Intézményünk alsó tagozatán két napközis csoportot 
működtettünk. I. csoport 1. és 2. osztály, összesen: 25 
fő. II. csoport 3. és 4. osztály, összesen: 25 fő. A felső 
tagozaton tanulószobát működtettünk, összesen 18 fő.

Tanulmányi eredmények, magatartás, szorgalom

Az iskola tanulmányi átlaga 4,19 az érdemjeggyel ér-
tékelt tanulók körében. Ez az eredmény tavalyi évhez 
képest egy tizedes javulást mutat, továbbá az elmúlt 
évekhez viszonyítva is magas. A magatartás átlaga 
4,27, tehát szintén magas. Az elmúlt években folya-
matosan növekedést mutat.

Az alsó és felső tagozat közötti különbség nem jelen-
tős. Alsó: 4,3 Felső: 4,24
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A szorgalom a felső tagozatban 4,03, az alsó tagozat-
ban 4,29, tehát kifejezetten jónak mondható. Az alsós 
tanulmányi átlag 4,44, a felső tagozaté 3,94.

A szaktantárgyi átlagoknál a testnevelés és technika 
tantárgyak átlaga a legmagasabb, és a természettudo-
mányok átlaga a legalacsonyabb.

Hiányzások

A mulasztott órák száma iskolai szinten 9065 óra, eb-
ből az alsó tagozaté 4690, a felső tagozaté 4375 óra. Az 
előző évhez képest ez a szám nőtt, ez a téli megbetege-
déseknek tudható be. Igazolatlan hiányzás nem volt.

Bukások száma, alakulása az elmúlt évekhez képest

Az év végére a tanulmányi eredmény sokat javult, a 
félévben szerzett elégtelen osztályzatokat minden di-
áknak sikerült kijavítania, így bukás semmilyen tan-
tárgyból nem volt a tanév végén. 

Tehetséggondozás:

Felső tagozaton: 
•  szlovák tehetséggondozó szakkör
•  matematika és magyar középiskolai előkészítő szakkör 
• dráma szakkör
•  történelem szakkör

Miután a korábban érvényben lévő építési szabályzat 
megszűnt, a Településképi Arculati Kézikönyv fogja se-
gíteni a házakat építő és felújító, átalakító lakosokat. A 
kézikönyv tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek 
útbaigazítást adnak a munkálatok elvégzéséhez. 

A kézikönyv nem más, mint egy útmutató, amely se-
gítségére kíván lenni mindenkinek, aki Kesztölcön 
építkezni szeretne. A 100 oldalas kiadvány sok színes 
fotón és grafikán keresztül mutatja be, hogy mi min-
denre kell gondolni egy építkezés megkezdésekor, 
mire kell figyelni, hogy az építendő ház illeszkedjen 
Kesztölc csodálatos faluképhez. Továbbá bemutatja, 
hogy a település egyes részein, milyen megoldásokat 
érdemes megfontolni ház építésnél, bővítésnél, felújí-
tásnál, de kitér a kerítések kialakítására, az utólagos 
hőszigetelésre valamint a kertek esztétikus kialakí-
tására is. Az útmutató ír Kesztölc múltjáról, épített és 
táji örökségéről is.

Bízunk benne, hogy a kiadvány inspiráló hatással lesz 
az építkezők számára, valamint a könyv végén fel-
sorakoztatott jó példákból ihletet tudnak meríteni. 
A kézikönyv nem egy befejezett mű, ahogyan a tele-
pülés jövője sem. Ezért ha a településen példaértékű 

Alsó tagozaton:
•  szlovák tehetséggondozó szakkör
• angol szakkör
• kézműves szakkör

A tehetséggondozásra is kiemelt figyelmet fordítot-
tunk. Tehetséges diákjaink számos versenyen ki-
emelkedő eredményt érnek el.

A tanórákon kívül szakkörök, kulturális programok, 
osztály bulik, osztálydélutánok segítik a tanulók kö-
zösségének fejlődését, továbbá a szabadidő hasznos 
eltöltésére adnak lehetőséget.

Kézműves szakkör (alsó tagozat), dráma kör (felső ta-
gozat), szlovák szakkör (alsó tagozat)d tánc szakkör   
(1-4 osztály), tömegsport (alsóban 3 csoport, felsőben 
4 csoport), angol szakkör (alsó tagozat), énekkar (4-8 
osztály), bakancsos (1-8 osztály).

Az alsó tagozat az idei tanévben a Dorogi Művelődé-
si Házban 5 alkalommal színházlátogatásokon vett 
részt. A felső tagozatosok Budapesten vettek részt 
színházlátogatáson. Emellett az osztályok külön prog-
ramokat is szerveztünk:

• teadélután, gyümölcs délutánok, osztálydélutánok 
• sütés, Játék délutánok társasjáték délután, túrák,  
 tanulmányi kirándulások.

építés, felújítás történik, akkor az bővíteni fogja a ké-
zikönyv „jó példák” című fejezetét.

Kérjük Önöket, hogy a most elkészült kézikönyv véle-
ményezési változatát nézzék át és javaslataikat, ész-
revételeiket küldjék meg a polgarmester@kesztolc.hu 
e-mail címre. 

A kézikönyv lakossági fórum keretében is bemuta-
tásra kerül 2017. november 9-én, délután 18.00-kor a 
Községi Klubban.
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Az önkormányzat Humán Bizottságának a tervei sze-
rint 2017 októberében három fő számára egyösszegű 
felsőoktatási támogatásra hirdet pályázatot. Azok fe-
lelnek meg a pályázati feltételeknek, akik egyetemi és 
főiskolai tanulmányokat folytatnak nappali tagoza-
ton, önköltséges formában. 

A felsőoktatási támogatás mértéke 100.000 forint. 
Feltételei: 4-es (jó) tanulmányi átlag, a pályázó nem 
lehet 26 évnél idősebb. A jelentkezéshez csatolni kell 
a tanulmányi átlagot és az aktív hallgatói jogviszonyt 
igazoló dokumentumot.

A 2017-2018-as tanévben ismét 750.000 forinttal tá-
mogatja az önkormányzat a Bursa Hungarica ösztön-
díjat igénylő egyetemi és főiskolai hallgatókat. A je-
lentkezések határideje 2017. november 8. A jelentkezés 
feltétele nappali tagozatos, állami, önköltséges kép-
zésben való részvétel és indokolt szociális helyzet. Az 
igénylés mellé csatolni kell a megfelelő igazolásokat. 

Kesztölc Község Önkormányzata konzorciumi tag-
ként vesz részt a TOP 5.3.1. A helyi identitás és a ko-
hézió erősítése című pályázaton Dorog, Csolnok, Pilis-
csév településekkel együtt. 

„Cirill és Metod nyomában” című Interreg határon át-
nyúló uniós pályázati anyagot együtt dolgoztuk ki a 
szlovákiai Mocsonok település képviselőivel. A fent 

említett két pályázatban közös a múlt iránti tisztelet, 
a hagyományőrzés és elődeink emlékének ápolása. 

Pályázatok utóélete

„Álmomban a szüleimhez, hű feleségemhez futottam” 
című I. világháborús pályázatunk eredményeként si-
került gazdagítani a kiállításaink eszköztárát, négy 
vitrinnel, négy paravánnal egy tablóval és egy térkép-
pel. Pályázatunk célja az volt, hogy emlékezzünk az I. 
világháború kesztölci hőseire és áldozataira. Vojácsek 
Pál naplóját a középpontba helyező tárlattal, amelyhez 
egy naplót feldolgozó honlap is készült Kesztölc jelen-
legi portáljába illeszkedve.

A Kisiskolában lévő Hely- és Bányászattörténeti Mú-
zeumban helyeztük el az újonnan vásárolt eszkö-
zöket. A tablón szemléltettük az I. világháborúban 
résztvevő kesztölci katonák által megjárt frontokat, a 
26. császári és királyi közös ezred és a 14. nyitrai hon-
véd gyalogezred által bejárt harcvonalakat. 

Kiállítást készítettünk a meglévő anyagokból (tábori 
levelezőlapok, korabeli fényképek, kitüntetések és 
egyéb dokumentumok). 

Vojácsek Pál I. világháborús naplójából Kara József 
előadásában dokumentumfilm készült. Mindezek be-
mutatására októberben kerül sor.

PÁLYÁZATOK ÉS UTÓÉLETÜK
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AZ ÉV EMBERE: DR. KIRÁLY KATALIN

Kesztölc Község Önkormányza-
ta képviselő-testületének 10/2013. 
(VI.28.) önkormányzati rendelet ki-
tüntetések adományozásáról és az 
adományozás rendjéről „Az év em-
bere” kitüntetésre a Kesztölci Tele-
pülési Értéktár Bizottság javasolja (a 
13/2017-es számú határozatával) Dr. 
Király Katalint. 

Dr. Király Katalin nyelvész, néprajz-
kutató, koreográfus, folklorista. A 
kitüntetése kivételes, hiszen mun-
kásságával kötődik Kesztölchöz. Ke-
veset tartózkodik itt, ám olyankor 
nagyot alkot és nála nem csak frázis 
az, hogy „ez Bertus bácsi dala”, vagy 
„ezt Brigi nénitől” hallottam, vagy 
„Kesztölcön így mondják”, hanem 
mély tartalom, amely mögött nagyon 
sok órás kutató munka rejlik. Neki 
köszönhetjük falunk legújabb kiad-
ványát: F kestúckem sírem poli… (A 
kesztölci széles határban) című gyűj-
teményt. Alcímként L’udové piesne 
Slovákov pod Pilisom (Pilisi szlová-
kok népdalkincse) szerepel benne. 

Tudományos munkává teszi ezt a 
művet az, hogy minden lejegyzett 
dalhoz tartozik egy kotta, amelyik 
lehetőév teszi a zenei kíséretet is. Tu-
lajdonképpen a kesztölci dalokat és a 
Pávakör repertoárját öleli fel. A dalok 
a földművesek és a bányászok életé-
ről szólnak, szerelmesek, líraiak, ka-
tonai és szokásdalok is szerepelnek a 
kötetben. Sok benne a ballada, amely 
tragikus véget érő szerelemről szól, 
de vannak benne a török időkről, a 
háborúról és a vagyonbéli különb-
ségről szóló énekek is. A kiadvány 
jellegzetessége az, hogy a kemény ej-
tésű kesztölci tájnyelven szól és ösz-
szefoglalja azt a kesztölci dalkincset, 
amely a kesztölci szlovák történeti 
kezdetektől napjainkig ismert. 

Ez az alkotás nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy a Kesztölci Települési 
Értéktár szellemiségét színesítse, 
munkájához segítséget nyújtson és 
a tematikus dalszövegekkel irányít-
son újabb feltárandó területek felé.


