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Békés, áldott karácsonyi ünnepeket,
egészségben, szerencsében gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk!
ı sviatky a vel'a úspechov v novom roku vám praje!
Príjemné vianocné
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Tisztelt Kesztölciek!
// VÖRÖSKŐI ISTVÁN - polgármester
Közeledik az ünnep amit évről-évre
várunk, visszaemlékezve gyermekkorunk csodavárására.
Megjelenik településünk lapja. Mint
frissen megválasztott polgármester,
kötelességemnek tekintem, hogy bevezetőt írjak ehhez a számhoz, mint
egyfajta összefoglalását mind a mögöttünk álló eredményeknek, mind a
feladatoknak, melyek még előttünk
állnak.
A rendszeres olvasók talán felfigyeltek a lap formaváltozására. Terjedelme
ezentúl a címlappal együtt 12 oldal lesz.
A Miskolci Egyetemen eltöltött éveim
alatt, a hagyományokhoz hűen, rendszeres összejöveteleket szerveztünk
szakunk tagjainak, ezeket szakesteknek nevezve. Mint afféle hivatalos
köntösbe öltöztetett félhivatalos eseményeknek, legfőbb céljuk a közösség építése, az összetartás erősítése
volt. Most szeretnék feleleveníteni
egy számomra nagy jelentőséggel
bíró szokást, a komoly pohár - vidám
pohár szokását. Így bontottuk szét a
hivatalos, a közösség számára fontos
részeket, és a nem hivatalos, de nem is
kevésbé fontos apróbb mozzanatokat,
hangulatukhoz mérten előbbit komoly,
utóbbit pedig vidám pohárnak hívva.

Kara József Zoltánné képviselő. Kültag: Kara Ferencné
A Szociális Egészségügyi és Sport
Bizottság összetétele a következők
szerint változik: elnök: Kara József,
tagjai Kara József Zoltánné képviselő,
Kochnyák Sándor képviselő, Simonek
Antal képviselő. Kültagok: Dr. Gergely Ákos, Tordáné Petrik Etelka. A
jövőben amennyiben a törvényi lehetőség adott a bizottság neve legyen:
Humán Bizottság.
Az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozattételi Bizottság vezetője: Kochnyák
Sándor, tagjai Kara József Zoltánné
képviselő és Szivek Péter.
Régóta húzódó probléma az idősek
napközi otthonában lévő, rossz állapotú korszerűtlen fürdő felújítása és átalakítása is, amit meg is kezdtük közmunkásaink aktív részvételével, mely
még folyamatban van.
Iskolánk ebédlőjének kazánja meghibásodott, a hibát szerencsére egy
szerelő rövid időn belül átmenetileg
orvosolni tudta, de egy tartósabb megoldásra lesz szükség, így az önkormányzatnak a közeljövőben többszázezres kiadásra kell számítania.

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke: Szivek Péter, tagjai Kara József
képviselő, Simonek Antal képviselő.
Kültag: Berta Roland Levente

Mindezek mellett településünk is készül az ünnepre, az adventi vasárnapok rendezvényei a Klubban és a Művelődési Házban a szokásos érdeklődés
mellett jó hangulatban zajlanak. A karácsonyi díszítés elhelyezése megkezdődött, sőt, nagy részében le is zárult,
a díszvilágítás kihelyezésének kivételével. A szolgáltató komoly követelményeket állított, célunk az ezeknek
való megfelelés. A munkát azonban
hátráltatja a rossz időjárás a környező hegyekben, melyek következtében
a szolgáltató nem tud szakembereket
nélkülözni, és a javítás érdekében a
falu rendelkezésére bocsátani, így a
díszfények még hiányoznak a karácsonyi összképből.

A Településfejlesztési és Településrendezési Bizottság elnöke: Simonek Antal, tagjai Kochnyák Sándor képviselő,

A felmerült nehézségeket mielőbb rendezzük, hogy minél szebb környezetben telhessen a karácsony.

Így, ennek szellemében tölteném tele
először a komoly poharat.
Az eltelt idő rövidsége ellenére több
mindenről kell beszámolnom.
Mindenek előtt megalakult az új önkormányzat, létrehozva az új bizottságokat és meghatározva annak tagjait.
Alpolgármesterré választotta Radovics
Istvánné képviselő asszonyt.

Nem öröm, hogy a falunk nehéz gazdasági helyzetében a kintlévőségi rovatban jóval nagyobb az összeg, mint
az összes tartozásunk.
Most pedig, az újév küszöbén emelném vidám poharam,
Nagy várakozással indultam neki a
polgármesteri feladatoknak itt- ott
meglepő akadályokba ütköztem, de
ezek is a mi eredményeink. Sokat gondolkoztam azon, hogy a képviselő társak telefonját letiltassam a sajátomról,
mert a napi telefonforgalmam nagy részét az teszi ki hogy az ő ötleteiket, javaslataikat kellene a mindennapjaimba
beültetni. Ügybuzgóságukat értékelve
ezt nem tettem meg már csak azért
sem mert egy olyan helyen lakunk
ahol a befogadás mindenek előtt való.
Szeretettel köszöntöm a facebookos
olvasóimat is őket rendszeresen nem
olvasom, de családtagjaim révén bőven részesülök a gondolataikból. Kívánok nekik akkora felelősségérzetet a
közösség iránt amit én érzek, és kevesebb tüskét azok iránt akik a közösség
érdekében tevőlegesen tesznek. A virtuális világ olyan hogy azt hiheti hogy
valahová egy falba beszélnek, pedig a
képernyővel szemközti oldalon hús vér
emberek ülnek akiknek érzéseik, gondolataik vannak. Tudom Fulghumtól,
hogy: „Már az óvodában megtanultam
mindent, amit tudni érdemes”.

... Így kívánok minden
rendszeres és alkalmi
olvasónknak áldott, békés,
boldog karácsonyt!
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A testület középtávú koncepciója
// VÖRÖSKŐI ISTVÁN - polgármester
Feladatainkat két csoportra osztjuk
▪ Kötelezően ellátandó feladatok
▪ Önként vállalt feladatok
Településünkön 2006-ig működött a
Lencsehegyi bányaüzem, mely munkát adott a lakóknak, és jelentős iparűzési adót fizetett, melyből a fejlesztéseket az önkormányzat finanszírozni
tudta. A korábbi lehetőségek megszűnése után a testületnek törekedni kell
arra, hogy az eddig meglévő eszközeit
hatékonyabban mozgósítsa, illetve pályázati úton elnyert összegekkel egészítse ki a jövőbeni költségvetéseit.
Sürgőssé vált, hogy az eddig be nem
fizetett helyi adókat az érintettek kiegyenlítsék, a bevételkiesés következményei az egész közösséget hátrányos
helyzetbe hozzák.
Továbbra is szükség van arra, hogy a
kijelölt gazdasági területen kialakulóban lévő vállalkozások prioritást élvezzenek.
Az önkormányzat továbbra is fenntartja azt az elvét, hogy a parlagon
lévő területeket a földtörvény előírása
szerinti módon haszonbérbe adja, vagy
a vásárló szándékait és az önkormányzat lehetőségeit és érdekeit számításba véve mérlegelje és eladja.
Az eladásból és a haszonbérből származó összeget a jövőben külön költséghelyen kezeli, és elsősorban a járdák és az utak javítására fordítja.
Szolgáltatóktól való erőteljes függőség
csökkentése érdekében meg kell vizs-

gálni azokat a területeket, amelyekkel
az önkormányzat lehetőség szerinti,
részbeni önellátásra tud berendezkedni.
▪ Elektromos energia részbeni-, vagy
teljes kiváltása alternatív energiahordozókkal: napenergia, szélenergia, geotermikus energia. (Ezek
alkalmazásával a közvilágítás és
egyes önkormányzati intézmények
energiaköltsége csökkenthető.)
▪ Alternatív fűtési energia felkutatása
a földgáz részbeni, vagy teljes kiváltására intézményeinkben.
Településünk jövője érdekében el kellett dönteni a fejlődés irányát. Mivel
gazdasági-ipari beruházás (terület hiányában) nem lehet jelenleg fő szempont, ezért ki kell használni településünk természeti adottságait.
Községünk arculatának alakítása
▪ terek, parkok, információs táblák,
belső turistaút (információs táblák
kihelyezve, a Szent Kelemen tér arculatának tervezése, átalakítása folyamatban)
▪ részvétel az Ister-Granum EGTC turisztikai programjaiban (borút, kerékpárút), az esztergomi programokon,
programirodában a saját programjaink, lehetőségeink propagálása
▪ a Petrik József Faluház gyűjteményének gondozása, bővítése: Tájház
tisztaszobával, füstös konyhával és
udvarral, az udvaron elhelyezett agrártörténeti eszközök mellé a „ falu
kemencéjének„ a megépítése.

Na Novi rok
Vinsujem Vám tento Novi rok,
Abi Vám vipadevs peci pravi bok,
a s putenki ucho,
abi mala gazdiná velke brucho,
aj abi boli stiri voli záprazné,
stiri kravi dojné,
to Vám secko vinsujem!

▪ a Helytörténeti és bányászati eszközök gyűjtemény gondozása, a Kisiskola udvarán szabadtéri közösségi
találkozóhely kialakítása
Vendégcsalogató programok –
hagyományok felelevenítése,
új programok szervezése
▪
▪
▪
▪
▪

szüreti napok
családi vasárnap (juniális)
adventi vasárnapok
farsangi maskarázás
Luca- napi házról, házra járás

Vallási turizmus fellendítése
A Pálos Renddel egyeztetve a klastrompusztai rendezvény kiszélesítése,
a mélyúti Máriácskák emlékhelyeinél
tartott processziók és egyéb vallási
szertartások népszerűsítése
Együttműködés a helyi
egyesületekkel
Civil szervezetek (Kesztölc SE, Kesztölcért a Faluért Egyesület, Tűzoltó
Egyesület
Helyi rendezvényeket szervező
falusi közösségek támogatása
Különösen azokra a kisebb közösségekre vonatkozik, akik történelmi
eseményeket ápolnak (1956), szlovák
hagyományőrzést tekintik fő céljuknak, fiatalok szórakoztatását, sportolását, egészséges életmódra nevelését
(bringások, helyi együttesek, túrázók)
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A helyi adókról

// BOGNÁRNÉ DR. SOLYMOSKÖVI VERONIKA - jegyző
Központi jogszabály szabályozza a
helyben kivethető adók nemét és - viszonylag tág határok között - a mértékét. A kommunális adó mértéke
2015-ben 5.000,- és 28.624,- Ft között
határozható meg. Mint az alább közölt adórendeletből kitűnik, helyben
ez a mérték 8.000,- Ft-ban, az alsó
határhoz közel lett megállapítva. Az
iparűzési adó mértéke 2015-ben nem
változott. Új adónemként került bevezetésre a települési adó. Ez az adónem
azonban viszonylag szűk adózói kört
érint. Adókötelezettség terheli azokat
az ingatlantulajdonosokat, akik Kesztölc község illetékességi területén a
rendeletben meghatározott gazdasági
övezetbe sorolt ingatlannal rendelkeznek és nem hasznosítják tulajdonukat a
besorolásnak megfelelően.

célra beépített ingatlanokat kivéve
- nem állapít meg magánszemélyek
kommunális adóját.

Kesztölc község Önkormányzata
Képviselő-testületének
14/2014. (XII.1.) önkormányzati
rendelete a helyi adókról

4. §
Az állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó mértéke az
adóalap 2%-a.

Kesztölc község Képviselőtestülete a
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§.(1) bekezdése foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

5.§
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 5.000,-Ft.

Kommunális adó
1.§.
(1) Az adó alanyát és tárgyát a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény
24.§.-sa határozza meg.
(2) Az Önkormányzat külterületi ingatlanok után – az üdülőövezetet, a
zártkerti és a külterületi, nem ipari

2.§
Az adó mértéke adótárgyanként 		
8.000,-Ft/ év
3.§
(1) Az adózó, a helyi adóhatóságnál, az
adókötelezettségében történő változásról 15 napon belül köteles bejelentést
tenni.
(2) A kommunális adó elektronikus
úton történő ügyintézésére nincs lehetőség.
(3) Az adó első féléves befizetésének
határideje március 15.
Iparűzési adó

Települési adó
6.§
Az adó alanya az, aki a naptári év első
napján az ingatlan tulajdonosa.
7.§
Az adó tárgya Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének
a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervről szóló 6/2010. (VII.19.)
önkormányzati rendelet (továbbiak-

ban: HÉSZ) gazdasági övezetekbe
sorolt, övezeti gazdasági célra nem
hasznosított ingatlanjainak m 2-ben
számított területe.
8.§
Az adó mértéke:
(1) A HÉSZ Gip besorolású, közművesített területein 5,- Ft/m2/év.
(2) A HÉSZ
a) Gip besorolású, nem közművesített,
b) a Gksz-2
c) a Gksz-3
d) a Gksz-4 és
e) a Gksz-5
besorolású területén 1,- Ft/m 2/év.
9.§
Gazdasági célra nem hasznosított az a
terület, melyen nem folyik az övezeti
besorolásnak megfelelő tevékenység
és nem keletkezik helyi iparűzési adóalap.
10.§
A települési adót önadózással kell teljesíteni.
Záró rendelkezések
11.§
(1) A rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kesztölc község
Önkormányzata Képviselő-testületének
1. a kommunális adóról szóló 17/2007.
(XII.13.) önkormányzati rendelete és
2. a helyi iparűzési adóról szóló 9/1999.
(XII.15.) önkormányzati rendelete.

Kihirdetve: 2014. december 1.

Védett sírok kijelölése a temetőben
Szempontok: Kesztölcön éltek, a falut szolgálták, nincs utódjuk és hozzátartozójuk, tisztelet és megbecsülés övezi őket a mai
napig. Mandik Mihály plébános (az új templommal kapcsolatos hitélet), Sorecz János plébános (hitélet, templom orgona), Nagy
Péter plébános (hitélet, hitoktatás), Dr.Kárpáti Pál (tudós pap, helytörténet, temető bekerítése, ravatalozó építése), Pohl Ágnes tanítónő (példás pedagógus), Kisszebeni Ede (Csupák) kántortanító (fél évszázados tevékenység, tanító, kántor, igazgató),
Bonaventura nővér (templomi szolgálat), Gottman Gyula százados (háborús veterán, házát és vagyonát a község örökölte),
Gottman Gyuláné postamester, Eixner Gabriella óvónő (az óvodai nevelés megalapozása), Eixner Magdolna óvónő.
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Bursa Hungarica pályázat
// 2014. évi felsőoktatási támogatás

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja, az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének a támogatása. Többszintű támogatási rendszer, amelynek
pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok
által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. A pályázatra azok a hallgatók jelentkezhettek, akik állandó
kesztölci lakosok, és nappali tagozatos képzésben folytatják tanulmányaikat. A pályázathoz egyszeri regisztráció szükséges az
EPER-Bursa rendszerben. Beadási határidő: 2014. október 1 - november 7. Idén 11 fő adta be a pályázatát. Az önkormányzat
500 000 Ft-ot biztosított erre a célra. A személyenként elnyert összegek havi 3000-6500 Ft közötti támogatást jelentenek.

Kesztölci Szlovák Önkormányzat
// GAÁLNÉ KARA VALÉRIA - elnök

Képviselő társaim és magam nevében
köszönöm a bizalmat. A névjegyzékben levő választók száma 134 fő volt, a
választáson megjelent 85 fő. Ez 63%os részvételt jelent. Az elnöki teendőket képviselőtársaim bizalmának
köszönhetően továbbra is én látom
el. Elnökhelyettesnek Chmelik Mária Kittit választottuk. Képviselőtársak Reznyik Zsuzsanna és Salánkiné
Radovics Mónika Ildikó.
Köszönetemet szeretném kifejezni a
2010-2014-es ciklus képviselőinek,
Fuzik János Sándornak, Kain Sándornénak és Kochnyák Sándornak. Az
eltelt ciklusban is aktívan részt vettünk a település életében. Nemzetiségi
önkormányzatunk mindenkori anyagi
helyzetétől függően fordítottunk bizonyos összeget a programokra. Néhány
kiemelt kiadási tétel kerekítve:

▪ rendezvényekre (lélekvirágok kiállítás, farsangoló, húsvétváró, családi nap, szüreti napok, idősek napja,
gyereknap, egészségnap, pedagógus
nap, vetélkedők, adventi időszak
programjai stb.) 2 150 000 Ft
▪ szállítási szolgáltatásra (autóbusz)
1 300 000 Ft
▪ külföldi fellépésekre (szállás, biztosítás stb.) 323 000 Ft
▪ szakmai anyagokra 364 000, dologi
kiadásokra (IKSZT:lambéria,iroda
bútorzata, foglalkoztató szekrényei;
sörpadok, Kestúc táblák, hangfalak, faluház és kisiskola festésének
anyagköltsége stb.) 1 800 000 Ft-ot
fordítottunk.
A 2014. évi esztendő egyik kiemelt
feladata volt a helyi nemzetiségi leltár
készítésének folytatása. 2013. áprilisában, a „24. órában” kezdtük el a szlo-

vák nemzetiségi értékek „leltárba vételét”. Úgy gondoltuk, van még némi
esélyünk arra, hogy az utókornak legyen mit átadnunk. A mai napig folyik
ez a munka.
Idén szerződést kötöttünk az „Örökség – Kultúra” Oktatási Elektronikus
Könyvtár Szerkesztőségével a Sulinet
magyar közoktatási portál „Örökség/
Magyarországi nemzetiségek” című
fejezetének szlovák vonatkozású nemzetiségi tartalommal való feltöltésére.
Egyik anyag a „Tá Kestúcka veža” a
Kesztölci Szlovák Nemzetiségi Pávakör 2001. évi hangzó CD-je, a másik
anyag pedig a Kesztölc története című
kötet informatikai szerkesztése, infokommunikációs technológiai alapú
megjelenítése, ezáltal egyidejűleg oktatási segédanyaggá tétele. A bevitel
költsége 121 750 Ft.
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PÁIK Kincses József Tagiskola
// TORDÁNÉ PETRIK ETELKA - tagintézmény-vezető
A PÁIK Kincses József Tagiskola
2014/2015-ös tanévkezdése zavartalanul megtörtént. Az intézményben 8
évfolyamon 141 tanuló kezdte meg az
új tanévet. 2 napközis csoport mellett
1 felsős tanulószoba működik. Pedagógus létszámunk 13 fő, technikai személyzet: 1 fő iskolatitkár, 3 fő takarító.
A testnevelés-biológia szakos tanárnő
(Waldingerné Györgyei Ildikó) nyugdíjba vonult, helyette Adamecz Irma
testnevelés-biológia szakos kolléganő
erősíti a tantestületet. Az angol szakkollégiummal rendelkező tanítónő
Gyes után máshol helyezkedett el, így
helyette egy fiatal angol szakos tanárnő, Nagyfalusi Flóra, október közepétől pedig Gaál Lajos, tanító, földrajz
szakos tanár segítik munkánkat.
Osztályok, osztályfőnökök,
létszámok
Tagintézmény-vezető:
Tordáné Petrik Etelka
tanító, technika tanár,
közoktatás vezető

▪ 1. osztály - 15 fő
Reznyikné Kain Valéria
(tanító erkölcstan)
▪ 2. osztály - 23 fő
Jurkovics Istvánné
(tanító)
▪ 3. osztály - 17 fő
Parraginé Wágner Ilona
(tanító)
▪ 4. osztály - 15 fő
Kormosné Gábor Márta
(tanító)
▪ 5. osztály - 14 fő
Nagyfalusi Flóra
(angol nyelv)
▪ 6. osztály - 19 fő
Tóthné Mucsi Ibolya
(matematika-földrajz)
▪ 7. osztály - 16 fő
Áy Andrea
(magyar)
▪ 8. osztály - 22 fő
Fabi Stella
(történelem, erkölcstan)
▪ Összlétszám - 141 fő

▪ Gaál Lajos
(tanító, földrajz)
▪ Radovics Menyhértné
(tanító, szlovák nyelv-és irodalom)
▪ Adamecz Irma
(testnevelés-biológia)
▪ Pizág Beáta
(napközi 1-2. osztály)
▪ Nagyfalusi Flóra
(napközi 3-4. osztály)
▪ Fabi Stella
(tanulószoba - felső tagozat)
Óraadók
▪ Dr. Kovácsné Tóth Ildikó
(ének-zene)
▪ Kálmán Sándor
(fizika)
▪ Keppel Erdős Andrea
(kémia)
▪ Somogyiné Juhász Mónika
(informatika)
▪ Horváth Hajnalka
(fejlesztőpedagógus)
▪ Masler Melinda
(gyógypedagógus)

Újévi köszöntő
Adjon Isten füvet, fát
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet e házba,
Boldogságot hazánkba!
Este harangszóra, gilingalangóla
Azt hirdeti, itt az évnek, itt a fordulója.
Azért friss egészséget,
Bort, búzát, békességet.
Adjon Isten bőven,
Az új esztendőben.
Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben
Mitől félünk mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!
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Kesztölci Kiserdei Óvoda „Horička”
// NAGYVÁRINÉ RADOVICS ANGELIKA - vezető

Továbbra is folytatódik középső és
nagycsoportban a hitoktatás, a torna
szobában judo foglalkozáson vehetnek részt a nagyobbak, heti 6 órában
továbbra is foglalkozik logopédus a
beszédhibás gyermekekkel. Szülői
kérésre megszerveztük az úszást, pályázati lehetőség idén nincs, csoportos
kedvezménynek köszönhetően viszont
kedvezőbb áron járhatnak a nagycsoportos gyermekek a dorogi uszodába.
Amelyik gyermeknek nem tudják fizetni, azt alapítványunk támogatja.
A nagycsoportos gyermekek néptáncra is járhatnak a Művelődési Ház szervezésében, és focizni is várják őket a
Kesztölci Sport Egyesületbe.
Továbbra is megtartjuk hagyományos
programjainkat, ünnepeinket, részt veszünk a település rendezvényein.
A nevelési év kiemelt feladatai

Az új nevelési évet változatlan dolgozói létszámmal kezdtük: 7 óvónő, 4
dajka, 1 pedagógiai asszisztens, -ennyi
a minimum, 1 konyhai dolgozónk az
önkormányzat alkalmazottja. 76 gyermekünk volt tavaly októberben, május
végéig 84-re nőtt a létszám. Időközben
5 gyermek elköltözött, de így is 79
gyermekünk van jelenleg, tavaszra 88
óvodásra számítunk.
Csoportjaink
▪ Nyuszi csoport: 17 (25) gyermek
Gálné Kara Boglárka (óvónő)
Nagyváriné Radovics Angelika (óvónő)
Kara Zoltánné (dajka)
▪ Pillangó csoport: 15 gyermek
Kain Melinda (óvónő)
Bezzeg Piroska (ped. asszisztens)
Lászlóczki Istvánné (dajka)
▪ Katica csoport : 22 gyermek
Makovics Márta (óvónő)
Székelyné Kain Mária (óvónő)
Kovács Gabriella (dajka)

▪ Cica csoport : 25 gyermek
Kainné Hervai Ilona (óvónő)
Velmovszki Rozália (óvónő)
Varga Józsefné (dajka)
A konyhai feladatokat Gyurcsó Lászlóné végzi, az óvodatitkári teendőket
(álláshely nem finanszírozott) Bezzeg
Piroska pedagógiai asszisztens látja
el továbbra is. Az udvart továbbra is
Pista bácsi gondozza önszorgalomból,
KÖSZÖNET érte. Betöltetlen álláshelyünk nincs, de nagy szükség lenne
legalább még egy óvodapedagógusra.
6.30–16.30–ig tartunk nyitva, nyitástól és zárás előtt 1 órát összevont csoporttal működünk.
Nyáron felújításra került a középső csoport mosdója, köszönet érte
az önkormányzatnak (finanszírozás,
közmunkások), és sok segítőkész embernek, akik szabadidejükben, ingyen
segítettek: Kochnyák Sándor, Simonek
Antal, Simonek Tamás, Kovács Tamás,
Lászlóczki István, Lászlóczki Krisztián, Héjja János és Nagyvári Zoltán.

Projekt szemléletű tervezés beépítése
a komplex tevékenységek rendszerébe,
tapasztalatszerzés.
IMIP felülvizsgálata,partneri elégedettség mérések lebonyolítása, értékelése.
Pedagógus portfólióhoz folyamatos
anyaggyűjtés.
Az elmúlt év során elvégzett továbbképzések tapasztalatainak beépítése a
mindennapi tevékenységekbe.
Az épület 50 éves, így folyamatosan
szükség van javításra,felújításra.
Legfontosabb a fűtés korszerűsítése
lenne, és nagyon rossz állapotú a tető
is. A fűtés számlát jelentősen csökkenthetné a homlokzat és a födém szigetelése.
A víz- és csatorna rendszeren is lenne
mint javítani, és van még egy „retró”
mosdónk, amit feltétlen fel kell újítani.
A járda, ereszcsatorna és vízelvezetők
is felújításra szorulnak.
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Életképek a Kesztölci Szent Kelemen Plébánia életéből
// BUJNA VERONIKA - Kesztölci Egyházi Önkormányzat

Ez év augusztusában a Bíboros Úr
döntése alapján elköszöntünk Horváth
István atyától, - akinek ezúton is köszönjük a nálunk töltött két évet - és
egy fiatal, újmisés papot kaptunk, Szemere István személyében. István atya
gyorsan beilleszkedett és megkezdte
munkáját.

3 600 000 Ft volt. A szobák közül sikerült, kettő padlózatának betonozását
és festését, helyi mesteremberek önkéntes munkájával rendbe hozni. Ezúton is köszönjük valamennyijüknek.
Továbbra is várjuk azok jelentkezését,
aki szívesen segítenének a felújításban
vagy anyagilag támogatnák azt.

Tarnóczy Ferenc atya 40 évig élt közöttünk. Sokat tett a közösségünkért.
Neki köszönhetjük a templom teljes
felújítását, mai szépségét. E hosszas,
több évtizedes munka mellett azonban, nem esett fény a plébániára. Ferenc atya nyugdíjba vonulása után
derült ki, hogy bizony igen leromlott
állapotban vannak a termei, villamos
hálózata valamint a nyílászárói. A Főegyházmegye vállalta a villamoshálózat felújításának teljes költségét, ami

A templom régi, olajjal működő,
légbefúvásos fűtése az évek alatt sajnos elavult. Működtetése nagy összegeket emésztett fel. A képviselőtestület új megoldást keresett és végül a
padfűtés mellett döntött. Ez október
végére el is készült, a hívek ki is próbálhatták már. A vállalkozónak az árát
ki is fizettük.
A templomunk búcsúja idén is egybe
esett Krisztus király vasárnapjával.

A mise védőszentünknek Alexandriai
Szent Kelemennek ereklyés körmenetével zárult. Krisztus Király vasárnapjával véget ért az egyházi év s kopogtat ajtónkon az ádvent, mely eljövetelt
jelent. Az Üdvözítő megszületésére
és második eljövetelére készülünk. A
négy héten át tartó időszak készületi
idő, amely a várakozás a bűnbánat és
az öröm hangulatában telik. A Jézusra
való várakozást megédesíti a hajnali
roráte mise valamint az ádventi koszorú, melynek zöld ágai reményünket,
lila gyertyái és szalagja bűnbánatunkat, egyetlen rózsaszín gyertyája pedig
örömünket fejezi ki.
A képviselőtestület nevében kívánok
Önöknek áldott karácsonyt és békés,
boldog új esztendőt!
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„Istennek dicsőség, embernek segítség!”
// SISKA GÁBOR - ÖTE elnök, parancsnok
2000-től lát el kiemelt feladatokat a
vonulós állományunk. Szigorú jogszabályi keretek között, a hivatásos erők
egységeivel összhangban végezzük
segítségnyújtási feladataikat. Tevékenységünk bekapcsolódik a falu életébe, örömébe, bánatába. Katasztrófavédelmi és társadalmi szerepvállalás
egyaránt jelentkezik működésünkben.
Polgári védelemi, tűzvédelmi és műszaki mentési feladatok (valamint
kutyás kereső és alpintechnikai feladatok) mellett, továbbképzéseken,
gyakorlatokon, versenyeken, megmérettetéseken is részt veszünk, valamint
a protokoll feladatokat is komolyan
vesszük. Az egyesület alapító tagja a
megyei irányítású TURUL speciális
rendeltetésű mentőcsoportnak. A TURUL égisze alatt (elrendelés esetén)
számtalan gyakorlaton, minősített időszaki feladatokban (hó-helyzet, árvíz,
egyéb katasztrófa-helyzet) teljesítünk
szolgálatot a megye, illetve ha szükséges az ország különböző pontjain.

A hagyományos tűzoltó verseny mellett, tradicionálisan részt vettünk az
országos tűzoltó lépcsőfutó bajnokságon, ahol az alábbi korcsoporti bontásos helyezéssel végeztünk: (18-29)
Dobák Péter (34), (18-29) Kara Balázs
(32), (35-39) Siska Gábor (8). Jelen versenyen teljes védőfelszerelésben, légzőkészülékkel (+35kg) kellett felfutni
az ország legmagasabb épületének tetejére (23 emelet). Már maga a feladat
maradéktalan teljesítése is emberpróbáló győzelem, a helyezés a végrehajtás idejét rangsorolja.

Tanfolyami továbbképzések folyamatosak. Idén 7 fő tett sikeres tűzoltótechnikai vizsgát(motoros láncfűrész,
korongos gyorsdaraboló, pneumatikus
emelőpárna, vízszivattyú), illetve 3 fő
szerzett jogosultságot megkülönböztetett jelzést használó (PÁV1) gépjármű
vezetésére.
Kívánok mindenkinek, érzelem-gazdag, áldott karácsonyt és reményteljes,
boldog új esztendőt, a tűzoltó egyesület és magam nevében!

A folyamatos innováció a tűzoltó
egyesület életében is elengedhetetlen.
A 2014-es évben, szakmai kapcsolatok
révén, valamint az egyesület több éves
spórolásának köszönhetően a gépjárműparkunk egy korszerűbb és persze
fiatalabb tűzoltó gépjárművel bővült.
A Ford Transit típusú tűzoltó gépjárművünk már rendszerbe állt és bizonyított.

2014-2015-ös bajnoki év őszi eredményei
// DOBÁK ISTVÁN - SE elnök

Három csapattal neveztünk a Bajnokságba. Felnőtt, tartalék, U-14. A Bozsik programra 4 csapattal U-7, U-9,
U-11, U-13. Felnőtt csapatunk a 8.helyen, tartalék csapatunk az 1.helyen,
az U-14-es csapat a 3.helyen áll.
Bozsik programban résztvevő csapataink minden héten játszanak felváltva,
egyik héten Dorogon az U-7, U-9, itt

sajnos az U-7 létszám hiány miatt nem
tud kiállni mert nincs gyermek (ovis
korosztály) pénteken játszanak. A
U-11, U13 Tokodüveggyárban játszik
vasárnaponként itt az U-13-nál van
létszám hiány. Többszöri nem kiállás
illetve létszám hiányos kiállásnál büntetést kell fizetni!
TAO pályázaton indultunk melyen

4 134 634 Ft-ot nyertünk, ebből önrész
413 463 Ft. Ezt az összeget az utánpótlás nevelésre kell felhasználni. (mez,
labda, kapuk, edzőtábor, utazás a bajnokira, edzés kiegészítőkre)
Ezúttal kérném a kedves szülőket segítsék munkánkat az egyesületnél, engedjék gyermeküket futballozni.
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Kultúra

// RADOVICS ISTVÁNNÉ interjúja a Big Jump zenekar frontemberével, Nádasi István énekes és szövegíróval
Tisztelt Olvasók! Első alkalommal
a falusi közösségek közül a saját zenekarunkat szeretném bemutatni.
Bizony! A miénk igazi tősgyökeres
kesztölci. Mostanában a televíziós
csatornák elárasztják a nézőket a különböző tehetségkutató műsorokkal,
és jobban ismerjük az idegen frissen
gyártott sztárokat mint a saját együttesünket. A fiatalok körében rendkívül
népszerűek, nincs saját „stylistjuk” aki
megtervezi a jelmezüket, passzol hozzájuk az apa csukaorrú színes lakkcipője, és a nagypapa nyakkendője, csak
úgy magában ing nélkül, próbateremnek megfelel a Pistáék garázsa, a csillogó színpadi fények helyett jó a Faház
kocsma félhomálya, zenéjükkel maguk építik az ”imázsukat”. Zenéjükben ötvözik a különböző stílusokat, a
szövegek kritikusak, csipkelődők, ironikusak, mondanivalójuk van, amire
figyelni kell.
Néhány kérdésre válaszolt az együttes
énekese és szövegírója Nádasi István.
Mikor kezdtetek el együtt zenélni?
Zenekarunk nem egy új keletű dolog, idestova 15 éve kezdődött, hogy
Gertner Zolival, Dózsa Balázzsal,
Radovics Balázzsal és Kara Zoltánnal (Koni), no meg persze jómagam,
Nádasi István, megalapítottuk az akkor még Big Jumping névre keresztelt
zenekarunkat. Éveken keresztül ebben
a formációban zenélgettünk. Később
Gertner Zoli Angliában helyezkedett
el és élt tovább. Mi itt maradtunk és
töretlenül folytatni akartuk, kivéve
engem. Koni beszervezte Kara Dávidot (Öcskét) a Zoli helyére. Én eleinte
egyfajta sértődöttség és haragként éltem meg a szituációt, így egy jó ideig
próbákra sem jártam, majd megtörtem
és megalakult az akkor már csak Big
Jump; ahogy Radovics Bazsi mondta
levettük az inget. Ez a felállás is sokáig működött, ám mikor úgy mond
„fellépés ügyileg” jól ment minden,
egyre nagyobb volt a feszültség köztünk és úgy döntöttünk akkor most
fejezzük be, míg barátokként tehetjük.
Mind szétszéledtünk, különböző zenekar projektekbe kezdtünk. Ebből a

leghosszabban működő zenekar volt
a Dezső és a betegtájékoztató, ami
a sors iróniája, feloszlott, mert Öcsike külföldre költözött. Ekkor jött a
nagy ötlet, hogy csináljuk meg ismét
a Jumpot. Meg is csináltuk New Jump
néven egy gitárossal Öcskös helyére,
aki nem más volt, mint Öcsike fivére
Kara István. A későbbiekben aztán rá
kellett jönnünk, hogy ez a verzió nem
fog hosszú távon működni. Így mára
az ős-Jump tagok Dózsa Bazsi, Kara
Zoltán, és Nádasi István, na meg ugye
persze dobos nélkül nem lenne zenekar, kiegészültünk Pálvölgyi István
remek jazz dobossal. Ez a zenekar felállása jelenleg, de nyitottak vagyunk,
még az is lehet, hogy bővülünk.

Mi tart össze benneteket?

Melyik zenei stílusba sorolnád
a zenéteket?

Mi az a plusz, ami kikényszeríti
„a zenével mondom el” érzést?

Úgy gondolom, hogy elég sok színt
használunk a zenei palettából, és persze önmagunkból. A szövegeket én
írom, nem szeretem, mikor azt kérdezik, ez vagy az a dal miről szól? Azt
tapasztaltam, mindenki mást és mást
hall a szavak mögé, és ez szerintem
így helyes.

Erre nem tudom, hogy tudnék érdemi választ adni, mert nem tudom. Mi
egyszerűen csak szeretünk muzsikálni, szeretjük és odaadással őszintén
csináljuk, ha ez nevezhető plusznak,
akkor ez! Bár én személy szerint alapvető dolognak tartom.

Azt hiszem nagyrészt az önkifejezési vágy, a zene hatalma és ereje iránt
érzett tisztelet a sok együtt megélt élmény, tapasztalás.
Hogy zajlik az alkotás folyamata?
Mi készül el előbb a zene,
vagy a szöveg?
Változó, ahogy íródnak a dalok. Van,
hogy a zene van meg előbb majd a szöveg, de igaz ez fordítva is. Megesett,
hogy egy zenei téma születése közben
íródott szöveg. Egy biztos, teljes alkotói szabadság van a zenekaron belül, és
ehhez ragaszkodunk a jövőben is!
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Hasznos tudnivaló a közmű szolgáltatásról
// NEBEHAJ RUDOLFNÉ - ingatlan szakértő
A közmű szolgáltató cégek általában
egy konkrét fogyasztóval kötnek szolgáltatási szerződést villany, vezetékes
víz, gáz szolgáltatásra vagy a hulladék
szállításra. Ez lehet magánszemély, de
lehet közületi fogyasztó is. Tehát nem
a szolgáltatásba bevont ingatlan, hanem egy személy szerződik.
Sajnos azonban gyakran előfordul,
hogy a magánszemély előfizető, aki
a szerződést kötötte, tehát akinek a

nevére a szolgáltató a számlát küldi,
időközben elhalálozik, de senki nem
tájékoztatja erről a szolgáltatót.
Ilyen esetben nem elég, hogy a számlákat, amit a szolgáltató továbbra is az
elhunyt személy nevére küld, azt kifizetik, mert ez így a továbbiakban már
jogosulatlan fogyasztást jelent, amiért
később komoly bírságot szabhatnak ki.
Sajnos volt már erre is példa. Ez akkor
is így van, ha folytatólag például az

elhunyt házastársa, vagy a gyermeke
veszi igénybe a szolgáltatást.
Tehát érdemes odafigyelni, minden
esetben jelezni a változást a szolgáltatóknál, ahol általában egy nyomtatvány kitöltésével, és a jogosultság igazolásával egyszerűen és díjmentesen át
lehet íratni a fogyasztásmérőket az új
szerződő fél nevére.

Borbetegségek
// BELLA LÁSZLÓ

Napjainkban a bor ugyanúgy romlik, ha nem megfelelően kezeljük, mint 22 évvel ezelőtt, így hát múlt idézésként elővettük
Kesztölc Község lapjának 1992-es számának II. évfolyamát.
A 11 Malligand-fokon aluli, a gyengébb minőségű, lágy borok leggyakoribb betegsége a virágosodás vagy pimpósodás. A
pimpósodás a bornak a levegővel érintkező felületén jelentkezik olyan hordóban, üvegballonban, amelyek a töltögetés elhanyagolása vagy a darabban tartás következtében nincsenek tele. A virágélesztők a bor alkoholtartalmát fogyasztják, azt vízzé és
széndioxiddá alakítják át. Csökkentik az almasav tartalmat is, ezért a bor hajlamossá válik más baktériumok okozta betegségekre is. A virágélesztő alkotta hártya megvastagszik, szétszakadozik. Az íze üres, vékony és gyakran rövid időn belül ecetessé
is válik. Az ecetes bor szúrós szagú, kellemetlenül savanyú. Az ecetbaktériumok okozzák ezt a betegséget. Ezek a baktériumok
csupán a bor levegővel érintkező felületén élnek meg, ott képeznek vékony, alig észrevehető hártyát. A bor alkoholját ecetsavra
és vízre bontják. Az ecetbaktériumok fellépését hektóliterenként 10-15 gramm borkén adagolása gátolja és a rendszeres töltögetés megelőzi. Az így kezelt borban nem képződik ecet, és borvirág sem alakulhat ki. Ha fogyóban van a bor a hordóból, és nincs
mivel töltögetni, fejtsük át a maradékot üvegballonba vagy demizsonba. Az ecetesedés kellemetlen betegség, mert a borból a
már képződő esetsavat nem tudjuk eltávolítani.

Kiadó: Kesztölc Község Önkormányzata & Kesztölci Szlovák Önkormányzat (2517 Kesztölc, Szabadság tér 11., Tel.: 33/484-003, Fax: 33/484-339, E-mail: info@kesztolc.hu)
Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal ▪ Szerkesztő: a mindenkori szerkesztő-bizottság ▪ Tördelő-szerkesztő: Szijártó Árpád
Megjelenik: Kesztölc község területén, 1000 példányban
Nyomdai munkák: Spori Print Vincze Kft. - Esztergom
Az esetleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de felelősséget nem vállalunk!

Radujme sa, mi šeci

Radujme sa, mi šeci,
katolíci, krestaŇe,
že zme šeci dobre, zdravi
ten starí rog dokonali

Vitaj, vzácni paŇe náš,
až Ňéčo, proŤi nám máš,
otpusŤi nám, Ťa prosíme,
f tento rok sa polepŠíme.

a doŽili zaz noví.
KaŽdí Ňech sa pristroji.
PóĎeme mi do Betlema
naščiviŤi náŽho pána.

Daj nám tento rog hojní,
zažeŇ mor, hlad aj vojni.
ZažeŇ vlkóv, ŇepráŤelóf,
od nás Šeckich proŤivŇikóf.

Pred Ňím si poklekajme,
pokorŇe ho vitajme,
abi nám ból milosŤiví,
čo zme f ten rok prehrešili.

Ked ze sveta pójďeme,
g hrobu ízd mad buďeme,
spomŇi tedi, paŇe, na nás,
a privedz na veČní salaš.

Vitaj, vzácní náš paňe,
pret t’ebu si klekáme,
ňehodni tvojí sluhové,
f temto chráme hríšŇikové.

Katarina Királyová-Sklenárová, 61-ročná
Rozália Kutalová-Kormošová, 67-ročná
1985.

A dalt és a köszöntőt Pavelkáné Petrik Gizella gyüjtötte

