KESZTÖLCI HÍRNÖK
Kesztölc Község Önkormányzatának és Szlovák Önkormányzatának lapja
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2007.december 19.

Tisztelt Olvasóink!
Önök a Kesztölci Hírnököt, Kesztölc települési és
szlovák önkormányzata által kiadott lap első számát
tartják kezükben.
Újságunkból kéthavonta tájékozódhatnak önkormányzataink munkájáról, terveiről, a tervek megvalósítását segítő vagy akadályozó tényezőkről, az
aktuális fejlesztésekről, a lehetőségek feltárásáról,
közérdekű szolgáltatásokról, intézményeink működéséről, a község kulturális és sport életéről.

„A rohanó világban megkoptak a fények, halványak a
hitek és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, őszintén szeretni és bízni a jóban.
Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,
s őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.”

(Ismeretlen szerző)

Békés, áldott karácsonyi ünnepeket,
egészségben, szerencsében gazdag, boldog új esztendőt kívánok a
képviselő-testületek nevében!
Gaál Lajos polgármester

A választások óta eltelt időszak önkormányzati hírei röviden:




























2

Cseresznyéshát u. feljáró burkolása vasúti aljakkal, 1.282.000 Ft.
Buszforduló burkolatának felújítása, 1.814.000 Ft.
Faluház bejárat kiépítésének megkezdése, 271.000 Ft.
Temető rendezésének folytatása, temetőgondnok és karbantartó alkalmazása, illemhely kialakítása a
ravatalozó épületében - folyamatban.
Átfogó, teljes körű, digitális alapú rendezési terv készítésébe kezdtünk. A fejlesztési koncepció és a
rendezési terv elkészítése folyamatban van.
Elkészültek a kiviteli tervek az Iskola- és a Kosári utcákra.
Folyamatosan tárgyalunk a Magyar Közút Kht-vel a 117-es és 10-es út kereszteződésében építendő
autóbuszváróval kapcsolatban és a 117-es út Akácos út melletti szakaszának zajcsökkentéséről.
Autóbusz közlekedésünk fenntartására is figyelmet fordítunk. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
segítségével megmarad a délután betérő csévi busz. A Volánbusz az idei évben nem tervez
járatmegszüntetést.
Saját erőből folyamatosan kátyúzunk a községben. Nehéz tervezni a munkát mert a pályázati kiírások
sok esetben menet közben változnak. Például a korábbi előzetes információk alapján pályázhattunk
volna belterületi utakra. A pályázat megjelenésekor derült ki, hogy hatod rendű út csak gyűjtő útként
kerülhet bele. Sajnos a 2001. évi rendezési terv ezt a kategóriát üresen hagyta, így most nem tudtunk
pályázni.
Tavaszra várhatóan elkészülnek az információs térképek, amit 3 helyre kívánunk kihelyezni.
Kossuth Lajos utca kövezése - az anyagot a kőbányától ingyen kaptuk - elkészült.
Szent Kelemen téren a patakmeder részleges kiépítése meglévő betonelemekből, a Pilis-Gerecse
Vízitársulat segítségével készült el.
Szemünk fénye kormányzati programban megvalósult az iskola és óvoda világításának korszerűsítése,
melynek eredménye 32%-os energia megtakarítás.
Intézmény felújítási program keretében pályázunk az óvoda nyílászáróinak cseréjére és az uniós
előírásoknak megfelelő óvodai játszótér kialakítása.
Szintén pályázati pénzből kívánjuk felújítani a Művelődési Házat. (Itt kívánom megjegyezni, hogy a
pályázatoknál csak azokkal tudunk számolni, ahol legalább 80%-os támogatottság van. 20%-os
önrésznél többre pályázni a jelenlegi gazdasági helyzetünkben felelőtlenség lenne.)
Kistérségi pályázaton veszünk részt Dorog város partnertelepüléseként a helytörténeti múzeum
kialakítására a „kisiskola” épületében, ahol a Nyugdíjas Bányászok Hagyományőrző Köre által gyűjtött
bányászati emlékek is kiállításra kerülnek. Ezzel párhuzamosan a szlovák önkormányzattal tervezzük a
Petrik József Faluház szobájából kesztölci „tisztaszoba” kialakítását, illetve az udvaron szabadtéri
kiállítótér kialakítását.
Megtörtént a korszerű nyílászárók beépítése az orvosi rendelőbe, 840.000 Ft.
Felújítottuk a tűzoltó szertárt, részben pályázati pénzből.
Megállapodást kötöttünk az esztergomi gyepmesterrel a kóbor kutyák befogására.
Elvégeztük a Községi Klub ereszcsatornájának és ereszburkolatának felújítása, s így sikerült a
beázásokat megszüntetni.
Jelentős eredménynek tartom egészségügyi programunkat. Minden nagyobb vizsgálat a községben
zajlott, sok esetben a lakosság részére díjtalanul. (Egészségnap, UH vizsgálat, prosztata vizsgálat,
méhnyak-szűrés)
„Duna-Pilis-Gerecse, kalandra hív a régi vármegye” névvel az esztergomi és dorogi kistérség
településeiből alakult akciócsoport sikeresen továbbjutott a leader program első fordulóján. E jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti formának célja, feladata a térség felzárkóztatása, vidékfejlesztési
elképzeléseinek megvalósítása.
Gaál Lajos
polgármester

2007. év kiemelt feladatai, programjai
 A Szemünk Fénye Program
Az energia ésszerű hasznosítása érdekében a kormány a 190/2005. (IX. 17.) számú rendeletével meghirdette a
Szemünk Fénye Programot.
A program legfőbb célja és érdeme nem csupán energia-megtakarítás, hanem hozzájárul a jövő nemzedék
egészségesebb életkörülményeinek megteremtéséhez, egészségének megóvásához.
A szabványoknak megfelelő új világítástechnikai eszközök beépítésével fenntartói szinten összesen 32%-os
megtakarítás érhető el.
Az intézmények beruházása kapcsán kiemelendő legfontosabb információk:
Intézmény
Kincses
József
Általános
Iskola
Napközi
Otthonos
Óvoda
Kesztölc

Jelenlegi
telj. (kW)

Tervezett
telj. (kW)

12,83

8,51

Megtakarítás

Beruházás
bruttó
összege

Üzemidő

Áramszolg.
tarifa

Bruttó
megtak.
(Ft)

(kW)

(%)

8,8

4,03

31,4

2.734.353,-

1300

Alapdíjas
egytarifás

189.008,-

5,63

2,88

33,86

1.617.080,-

1300

Alapdíjas
egytarifás

135.233,-

 Bányász helytörténeti kiállító terem és Nyugdíjas Bányászok Hagyományőrző Köre klubhelyiség
kialakítása
Kesztölc község közigazgatási területén működött a Lencsehegy I. majd a Lencsehegy II. bányaüzem. Mivel a
község környezete kevésbé alkalmas földművelésre, a lakosság megélhetése szorosan kapcsolódott a bányászathoz.
A dorogi medencében az utolsó bányaüzem Kesztölc, Lencsehegy II. volt, vagyis e bánya bezárásával szűnt meg a
felszín alatti bányászati tevékenység. A még élő idősebb bányászok visszaemlékezéseiből ismerjük a múltat. Milyen
volt, amikor a téli időszakban a VI-os aknára gyalog mentek dolgozni. Milyen körülmények között és milyen
eszközökkel fejtették a szenet. De nem csak a munkájukról, hanem hétköznapjaikról is meséltek. Községünk
területén két bányászati emlékhelyet hozott létre az utókor.
Az egyik a temetőben lévő emlékmű, amely a bányában elhunyt kesztölcieknek, illetve a Lencsehegyi
bányaszerencsétlenség áldozatainak állít emléket.
A másik a Kesztölci Nyugdíjas Bányászok Hagyományőrző Köre , a Lencsehegyi Bányaüzem és Kesztölc Község
Önkormányzata összefogásával épült közterületi emlékhely, egy felszínen megépített vágat, bányászati eszközök
bemutatásával.
Községünk szeretné az utókor számára megörökíteni és elérhetővé tenni e kihalófélben lévő szakma használati
eszközeit, a még élő bányászok visszaemlékezéseit. E törekvésében partner a Nyugdíjas Bányászok Hagyományőrző
Köre, a Lencsehegyi Bányaüzem, és a Bányász Szakszervezet vezetősége. Az összegyűlt anyagnak méltó,
mindenki által látogatható kiállító helyiséget, tárlatvezetést, elektronikusan feldolgozott hang és képtárat tervezünk
létrehozni.
Ennek érdekében a tulajdonunkban lévő kiállító helyiséget alakítanánk át oly módon, hogy akadály nélkül bárki
megközelíthesse. (Bejárati rámpa kiépítése, ajtók cseréje, útvonal kijelölése, vizesblokk átalakítása.)
A hang és képanyag rögzítését és feldolgozását a Művelődési Ház és Klub keretén belül működő MH Stúdió fiatal
tagjai vállalták (műszaki informatikus mérnök, nyomdai informatikus mérnök, angol-francia végzettségű bölcsész,
szlovák nyelvtanár, fotósok, videósok). A folyamatos gyűjtés és feldolgozás érdekében megfelelő technikai
eszközöket és szoftvereket kell beszerezni.
A gyűjtött bányászdalok feldolgozáshoz szükséges megszólaltatására a KÓTA által többszörösen kitüntetett
Pávakör vállalkozott. A 36 éve létrejött nemzetiségi népdalkör alapító tagjai között nyugdíjas bányászok is
találhatók.
A fent leírtakkal kívánjuk az idelátogató magyar és külföldi turisták számára bemutatni Kesztölc község bányászati
múltját, a bányászok életét a bányában és mindennapjaikban.
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Petrik József Faluházban felszabaduló szobában a Kesztölci Szlovák Önkormányzat tisztaszobát kíván berendezni.
(Szerkesztői megjegyzés: A bányászati kiállításhoz és a faluház szobájának berendezéséhez kérjük, hogy a lakosság
gyűjtőmunkával segítsen!)
Kesztölc Község Önkormányzata csatlakozik a Dorogi Szénmedence bányász hagyományőrző pályázatában
foglaltak megvalósítására létrejövő konzorciumhoz. A konzorcium tagjai: Annavölgy, Csolnok, Dorog, Kesztölc.
Kesztölc Község Önkormányzata vállalja a Dorogi Szénmedence bányász hagyományőrző pályázatában foglaltak
megvalósításához szükséges költségek önrészét. A projekt Kesztölcre eső része 15 MFt, ennek önrésze 15%,
2,225 MFt.
 Lakóterületi 30 km zóna kialakítása
(Lakossági kezdeményezésre indult el, megvalósítása folyamatban van.)
Tisztelt Képviselő–testület!
A legutóbbi testületi ülésen merült fel annak vizsgálata, hogy az Akácos utca, Malom utca, Bányász utca, Tavasz
utcát (belterületi határ által alkotott tömbön belül), 30 km–es sebesség korlátozású zóna kerüljön kialakításra.
A területet bejárva és Vöröskői István képviselő Úr segítségnyújtásával megvizsgálva a mellékelt térképen jelölt
helyeken elhelyezésre kerülő táblákkal, kialakíthatónak tartjuk a „30 km. Lakózóna” létrehozását.
A mellékelt térképen javasoltakat ezért előzetes egyeztetésre a Tisztelt Képviselő – testület elé terjesztem
megvitatásra.
A „ZÓNA” kialakításhoz az alábbiakban ismertetett helyeken kellene jelzőtáblákat és egyéb sebesség korlátozó
eszközöket kellene kihelyezni, a mellékelt térképen is jelzett helyekre:
 Miután a „lencsehegyi útról az Akácos útra közvetlenül is be lehet hajtani javasolt egy helységnév
		 jelzőtábla elhelyezése az Akácos utca Lencsehegyi út felőli végénél (1).
 Ettől beljebb ki kellene helyezni a (2) jelzőtáblát.
 Beljebb az elektromos szekrény vonalában, egy úgynevezett „fekvő rendőrt” lenne célszerű elhelyezni.
 Az Akácos utca, Jószerencsét u. felőli végénél ugyancsak el kellene helyezni a „zóna 30 km.” Táblát (2) és
		 beljebb a „fekvő rendőrt” (3).
 A Malom utcában a Csévi úti kereszteződés után meg kell ismételni a „zóna 30 km.” táblát, (2) majd beljebb
		 egy alkalmas helyen a „fekvő rendőrt” (3).
 Szükséges lenne még a Bányász utca Malom út felőli végén is kihelyezni a „zóna 30 km.” táblát és alkalmas
		 helyen a Bányász utcában is egy „fekvő rendőrt” (3).
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot vitassa meg és az - elhangzott és elfogadásra kerülő
észrevételekkel, - kísérleti jelleggel döntsön a bevezetésére.
Kesztölc, 2007. október 14.
			
			

Tisztelettel: Kun János okl. építészmérnök
Önkormányzati főépítész
        

Tájékoztató a Kesztölci Szlovák Önkormányzat 2006. évi választások óta eltelt
időszakban végzett tevékenységéről
2006. október 9-én negyedik alkalommal alakult meg önkormányzatunk, három „régi” taggal. A szlovák
önkormányzat megalakulása bizonyítja, községünk eddigi tevékenységünket értékelve igényt tart nemzetiségi
hagyományőrző tevékenységünkre. A Kesztölci Szlovák Önkormányzat tagjai a 2006-2010 közötti ciklusban:
Gaálné Kara Valéria elnök, Fuzik János Sándor, Kain Sándorné, Kochnyák Sándor, Zaj Jánosné.
Ebben a negyedik ciklusban is igyekszünk az eddig elért eredményeinket megtartani, régi hagyományainkat ápolni,
hagyományokat teremteni. Célunk, hogy a helyi szlovákság a lehető legtöbbet tudja meg saját múltjáról, értékeiről,
és tudassa ezt a helyi társadalommal is. Az itt élő szlovákság kövessen el a lehető legtöbbet a nyelv, a kultúra és egyéb
értékei megtartásáért, hogy a kései generációk is megismerhessék és büszkék lehessenek elődeik munkájára. Fontos
a helyi szlovák oktatás megtartása, fejlesztése; fontos a helytörténeti gyűjtemény méltó elhelyezése és a faluház
„élő” múzeummá alakítása; a helyi neves szlovák személyek felkutatása, nevük fennmaradásának biztosítása; a helyi
dalkultúra megőrzése, művelése, népszerűsítése, a Pávakör tevékenységét dokumentáló CD készítése készítése;
a szlovák nyelvű istentiszteletek megtartása minden hónap első vasárnapján; a község szlovák nevével ellátott
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táblák elhelyezése a település határain, a szlovákiai testvértelepülések nevének feltüntetése; a helyi szlovák értékek
láttatása, bekapcsolásuk a helyi nevezetességek, érdekességek sorába, a helyi TV-ben történő bemutatása; fotókon
és videó felvételeken is megörökíteni a helyi szlovákság mindennapjait, ünnepi szokásait; a faluban még fellelhető
kismesterségek művelőinek felkutatása.
Önkormányzatunk az évi 640.000 Ft-os állami támogatásból és a pályázatok útján elnyert összegekből gazdálkodik.
A művelődési házzal közös kulturális rendezvényeinkre 340.000 Ft-ot, a Pávakör ruhatárának felújítására
110.000Ft-ot nyertünk pályázat útján.
2008-ban előreláthatólag 550.000 Ft-ra csökken az állami támogatás, tehát kevesebb összegből tudunk majd
gazdálkodni.
							
			
Gaálné Kara Valéria
			
elnök
        

A Művelődési Ház és Klub 2007. évi beszámolója
Tisztelt Képviselő-testület!
Beszámolómban a művelődési ház, a klub és a faluház működéséről és az ott folyó munkáról tájékoztatom
Önöket!
Az intézmény a falu munkásotthonaként 1932-ben épült a dorogi bányák támogatásával. Népkönyvtárat
1937-ben kapott a Vallás-és Közoktatásügyi Minisztériumtól. A Művelődési Ház és Klub fenntartója Kesztölc Község
Önkormányzata. A művelődési ház szakmai tevékenységét a közművelődési törvény, valamint a helyi közművelődési
rendelet határozza meg, a helyben élők művelődési igényeit figyelembe véve, a nemzetiségi közművelődési
feladatokkal kiegészülve. Rendezvényeink többségét közösen szervezzük a Szlovák Önkormányzattal, melynek
pályázatokon elnyert összegei hozzájárulnak a kulturális rendezvények sikeréhez. 2006-2007-ben ez az összeg
400.000 Ft volt.
A Művelődési Ház és Klub tevékenységének karakterét a fentiek irányadása alapján az elmúlt évben a
következőképpen alakította.
Személyi feltételek:
Felsőfokú végzetséggel közművelődési szakmai feladatot ellátó 1 fő.
Technikai dolgozó 1 fő.
Alaptevékenységet segítő, megbízási szerződéssel foglalkoztatott 1 fő.
Önkéntesek,nem fizetett segítők 12 fő.
Tárgyi feltételek:
A Művelődési Ház épülete erősen leromlott állapotú. A tető beázik, a tapéta leválik, a vakolat potyog, a nyílászárók
rosszul zárnak. Nedves időben a parketta – szigetelés híján - felpúposodik. A konvektoros fűtés nagyon rossz
hatásfokú, drága. A könyvtárban a könyvek penészesednek.
A Községi Klub viszonylag jó állapotban van, a mennyezet és az ablakok szigetelése folyamatban van.
A Községi Klub épületében kapott helyet az MH Stúdió. Innen adjuk a 2 kábel tv hálózatra a Képújságot és a helyi
rendezvényekről készült felvételeket. Rendezvényeink hangosítását saját eszközeinkkel végezzük, amit a korábbi
testületek – települési és szlovák önkormányzat - támogatásiból, valamint a Szlovák Önkormányzat pályázati
támogatásából vásároltunk. Jelenleg egy asztali CD lejátszóra, egy kamera állványra és két kondenzátor mikrofonra
lenne szükségünk.
Petrik József Faluház: a kedvezőbb pályázati lehetőségek miatt a Szlovák Önkormányzat kapta meg az
üzemeltetés jogát. Első lépésben a nyitott kéményes konyhát óvtuk meg a további pusztulástól, pályázati
támogatással, 841.000 Ft értékben. Terveink között szerepel a tisztaszoba kialakítása a helytörténeti gyűjtemény
helyén, és a szabadtéri kiállítótér rendbe tétele a közös bejárat megszüntetése után.
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Állandó programok:
Nap
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek
Szombat

Óra
Csoport
10.00-12.00 Asszonytorna “A” csoport
14.30-16.00
Néptánc
17.00-20.00
Pávakör

Gyakoriság
Heti 1 alkalom
Heti 1 alkalom
Heti 1 alkalom

16.00-20.00

Heti 2 alkalom

Asztalitenisz

16.30-18.00 Asszonytorna “B” csoport
07.30-12.30
Árusítás

Heti 2 alkalom
Heti 1 alkalom

09.00-12.00

Faluház

Heti 1 alkalom

15.00-17.00
17.00-21.00
15.30-18.00

Csuhéfonók
Nyugdíjasklub
Könyvtári kölcsönzés

Heti 1 alkalom
Hónap utolsó szerda
Heti 1 alkalom

16.00-20.00

Asztalitenisz

Heti 2 alkalom

16.30-18.00 Asszonytorna “B” csoport
18.00-19.00 Tudatos Szülő program
16.00-18.00
Tiniklub
16.00-18.00
MH Stúdió
09.00-12.00
Képzőművész kör
09.00-14.00
Túra

Heti 2 alkalom
Hónap 3. csütörtök
Hónap 3. péntek
Hónap 3. péntek
Páros szombat
Hónap 3. szombatja

Vezető neve
Pelczer Ágnes
Halmos Zsuzsanna
Kara Lajosné
Bakos György
Kara Lajos
Gaálné Kara Valéria
Gaálné Kara Valéria
Kochnyák Sándorné
Zsíros Jánosné
Kain Sándorné
Sántha Józsefné
Bakos György
Kara Lajos
Gaálné Kara Valéria
Gaálné Kara Valéria
Gaálné Kara Valéria
Gaál Lajos
Juhász Sándor

Hely
Műv. Ház
Műv. Ház
Klub
Műv. Ház
Klub
Klub
Faluház
Klub
Klub
Műv. Ház
Műv. Ház
Klub
Klub
Klub
Klub
Klub
-

Rendszeres művelődési formák:
Csoport
MH Stúdió
Pávakör
Gy. néptánc
Csuhéfonó

Alkotó művelődési közösségek
Foglalkozások száma
Bemutatkozások száma
30
12
40
9
64
3
36
3

Vezető
Gaál Lajos
Kara Lajosné
Halmos Zsuzsanna
Zsíros Jánosné

Csoport
Nyugdíjasklub
Ifjúsági klub
Tiniklub

Klubok, körök, szakkörök
Foglalkozások száma
Bemutatkozások száma
9
3
20
20
5

Vezető
Kain Sándorné
ifj. Kara József
Gaálné Kara Valéria

Ismeretterjesztés: 14 alkalom
Táborok:
Művészeti, népművészeti
Csoport
Időtartam
Vezető
Garabonciás
5 nap
Pelczer Ágnes
Festő
5 nap
Nyilasi Tibor
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Csoport

Egyéb
Időtartam

Tini

7 nap

Vezető
Gaálné
Kara Valéria

Kiállítások, műsorok, rendezvények:
Kiállítások
Lélekvirágok

Szikra Stúdió
Szórakoztató rendezvények

Farsangoló

Szüreti utcabál

Közösségi rendezvények
Társadalmi rendezvény, ünnep - 3 alkalom
Kultúrális célú kirándulás - 2 alkalom
Játszóház, kézműves foglalkozás - 4 alkalom
Szüreti napok - 2 nap
Külső szervek tevékenysége:
Ünnepségek, közéleti események - 3 alkalom
Politikai rendezvények,gyűlések - 2 alkalom
Családi rendezvények - 6 alkalom

Termékbemutatók, vásárok - 6 alkalom
Civil szervezetek rendezvényei - 2 alkalom

Közművelődési tevékenységek, programok, rendezvények összlátogató létszáma a 2006.évben 8669 fő.
Rendszeres művelődési formák
Ismeretterjesztés
Táborok

4349 fő
178 fő
77 fő

Rendezvények, kiállítások
Külső szervek tevékenysége

2400 fő
1665 fő

Kérem beszámolóm megvitatás utáni elfogadását!
Kesztölc, 2007. október 18.
			

Gaálné Kara Valéria
műv.ház igazgató
        

Kesztölc Község Önkormányzatának és Szlovák Önkormányzatának
kiemelt rendezvényei 2008-ban
Január 22.
Február 2.
Március 14.

A Magyar Kultúra Napja (Községi Klub), „Lélekvirágok” kiállítás megnyitója
Farsangoló, maskarások, Jótékonysági est a Művelődési Házban
Nemzeti Ünnep (Szabadság tér)
Virágvasárnapi Passió magyar nyelven,
Március 16.
Húsvéti készülődés a Községi Klubban és a Faluház udvarán, Táncház
Március 21.
Nagypénteki passió (szlovák nyelven)
Április 19.
A Föld Napja
Május 4.
A Magyar Tűzoltók Napja
Május 16.
Megyei szlovák óvodások találkozója a helyi óvodában
Május 17.
Mária-zarándoklat
Május 30.
Pedagógusok köszöntése (Klub)
Május 31.
Községi gyermeknap
Június 30 - július 4. Garabonciások hete - Pelczer Ágnessel
Július 1.
Köztisztviselők Napja
Július 2.
Semmelweis nap
Július 7-12.
Tinihét - Gaálné Kara Valériával
Július 14-18.
Gyermekfestők hete Juhász Sándorral
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Augusztus 19.
Szeptember 7.
Szeptember 13-14.
Szeptember 14.
Szeptember 20.
Október 1.
Október 23.
November 9.
November 30.
December 5.
December 7.
December 13.
December 14.
December 21.

Kenyérszentelés, Kesztölcért kitüntetések átadása (Községi Klub udvara)
Bányásznap – csatlakozás a dorogi szénmedence ünnepségeihez
Szüreti Napok
Szentmise a Pálos korostor romjainál
Egészségnap
Idősek Napja
Fáklyás felvonulás
Márton napi lampionos felvonulás
Adventi vasárnapok I. „A kék lepelbe öltözött angyal érkezése”
A „Komárom-Esztergom megyei szlovákság jeles napjai, ünnepi szokásai vízkereszttől
karácsonyig” a Művelődési Házban
Mikulásváró a Művelődési Házban, Mikulásjárás
Adventi vasárnapok II. „A piros palástba öltözött, serleges angyal érkezése”
Megemlékezés a községi Bányászemlékműnél
Lucázás
Adventi vasárnapok III. „ A fehér lepelbe öltözött angyal érkezése a fénysugárral”
Adventi vasárnapok IV. „ A lila lepelbe öltözött lanttal érkező angyal” - „ Élő Betlehem”
        

Köszöntő
Köszöntjük az 50. és 60.házassági évfordulójukat ünneplő párokat!
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Fuzik István és Keil Mária

Kiadó: Kesztölc Község Önkormányzata
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11.
Tel.: 33/484-003, Fax: 33/484-339
E-mail: info@kesztolc.hu
Felelős kiadó: Gaál Lajos polgármester
Szerkesztők: Gaálné Kara Valéria,
Makovics Rudolfné, Sántha Józsefné
Megjelenik: Kesztölc Község területén,
2 havonta, 600 példányban
Az esteleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk!

Kara Erzsébet és Radovics Gáspár
Középen: Tarnóczi Ferenc
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