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Több évi szünet után Kesztölc rendezte a testvértelepülé-
sek közötti sportnapot, a Polgármestreke Kupáját. A futball 
csapatok tagjait elkísérték a szlovákiai partnertelepülések 
újonnan megválasztott képviselő-testületei. Közel 100 főt 
láttunk vendégül. Eredmények: 1. Bucs, 2. Felsőkirály, 3. 
Kesztölc.

Kesztölc Támogató Estre a kiemelt adófizetőket, és az ön-
kormányzatot egyéb módon segítőket hívtuk meg a műsor-
ral és vacsorával együtt rendezett bálra. Célunk az volt, 
hogy kifejezzük a köszönetünket azért a tevékenységért, 
amit a falu érdekében eddig tettek, és a reményeink sze-
rint a jövőben is tenni fognak. A rendezvényt a képviselők 
finanszírozták, az árverés és a tombola tárgyait helyi alko-
tóktól vásároltuk. Popovics György a Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés Elnöke az est védnökeként megtisztelt 
jelenlétével és ajándékkal járult hozzá a tombolához.

A térfigyelő kamerarendszer jelenleg próbaüzemi állapot-
ban működik, hamarosan sor kerül a műszaki átadásra. 
Bízunk benne, hogy a bűnmegelőzésben, és az esetleges 
elkövetők felderítésében segítséget fog nyújtani. Már a 
próbaüzem alatt is foglalt le adatot a Rendőrség folyó nyo-
mozáshoz.

A május elsejei megemlékezést ismét a Hagyományőr-
ző Bányászok szervezték, vezetőjük oklevéllel ismerte el 
azoknak a tagoknak a munkáját, akik az utóbbi 10 évben 
aktivitásukkal segítették a bányász hagyományok őrzését. 
Színes majálisi forgatag várta a falu lakóit aznap a Vel-
mo-tanyán.

A Szent Kelemen téren zajlott az idei gyermeknap is, amely 
ismételten a helyi összefogás követésre méltó példája volt. 
A szervezői és lebonyolítói, helyi vállalkozók, szülők, tűzol-
tók, pedagógusok, polgárőrök voltak.

Az önkormányzat részt vesz az „ÁROP”-1 területi együtt-
működési program az Esztergomi Járásban „ című projekt-
ben. Célja az esélyegyenlőséggel kapcsolatos problémák 
feltárása és a megfelelő megoldások felkutatása.

Köröm községben 45 fős delegációval vettünk részt a Pálos 
települések országos találkozóján. A Pávakör magyar és 
szlovák népdalcsokorral köszöntötte a találkozó résztve-
vőit.

Törekedtünk arra, hogy a megfelelő időpontokban elis-
merjük, megköszönjük a közért dolgozók munkáját, így 
került sor egy kellemes hangulatú Pedagógusnapi rendez-
vényre, a Köztisztviselők napján pedig a dolgozók pozsonyi 
kiránduláson vettek részt.

Sikeres volt az immár hagyományossá vált Családi nap- 
Apák napja rendezvény, amely a helyi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Művelődési Ház szervezésében zajlott. 
Színes programokból válogathattak a résztvevők (főzőver-
seny, mentőkutya bemutató, tűzoltó akciós jelenetek, népi 
játékok, foci). Meghívott vendégeink is megtiszteltek jelen-
létükkel: Völner Pál a térség országgyűlési képviselője és 
Steindl Balázs a Megyei Közgyűlés Alelnöke.

A helyi Pávakör nagy sikerrel képviselte falunkat és a pi-
lisi régiót Telekgerendáson a Magyarországi Szlovákok 
Országos Találkozóján. Színvonalas műsorukat kiegészí-
tette az igényesen berendezett kesztölci sátor, amelyben a 
falunkra jellemző  hímzett terítők és egyéb eszközök mel-
lett, halomnyi kapusznikból és egyéb finomságból lehetett 
válogatni. A rendezvényen a szlovák önkormányzat tagjai 
mellett, a községi képviselők is törekedtek Kesztölc telje-
sebb bemutatkozására. A rendezvényen hosszasan időzött 
társaságukban és beszélgetett velük Fuzik János a parla-
ment szlovák nemzetiségi szószólója. A partnertelepülé-
sünkön Bucson ugyanekkor rendezett falunapokon szintén 
jelen volt néhány képviselő, és ápolta az eddig kialakított 
jó kapcsolatokat.

A Kossuth és a Klastrom útra vonatkozó Vis Maior pályá-
zatunkat elfogadták. A pozitív bírálat a megállapított ön-
rész kifizetése után, közel hét millió forintot hozott a károk 
helyreállítására. A munkák elkezdődtek.

Újabb pályázatot adtunk be a vízmosás okozta károk meg-
szüntetésére Klastromban.

Bírálati szakaszban lévő pályázataink a következők: útfel-
újítás (Jószerencsét utca), óvoda bővítés, községi főzőkony-
ha kialakítása, energetikai pályázatok

Anyagi lehetőségeinket figyelembe véve, megkezdődött a 
legkritikusabb helyeken az utak kátyúzása.

#  Önkormányzati  hírek
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# Az  önkormányzat  2014. évi  gazdálkodása

Kesztölc Község Önkormányzat és intézményei 2014. évi 
költségvetésének végrehajtása 221 177 ezer forint kiadás-
sal, és 237 251ezer forint bevétellel teljesült. Az összevont 
maradvány 16 074 ezer forint.

A működés kiadások a tervezettnek megfelelően alakul-
tak, rendkívüli esemény nem történt. Időnként előfordult 
átmeneti likviditási nehézség, melynek oka, hogy az adó-
bevételek fele március, másik fele szeptember végéig folyik 
be, a köztes időszakban szükség volt az egyébként tervezett 
kiadások visszatartására. Közüzemi számláinkat sikerült 
maradéktalanul kiegyenlítenünk, a foglalkoztatottjaink is 
pontosan kapták az illetményüket, az önkormányzatnak 
adó- és járulék tartozása, továbbá hitelállománya nincs. A 
segélyek kifizetése rendben, időben megtörtént, a civil szer-
vezetek részére folyósítottuk a megítélt támogatásokat. 

Bevételeink 68 %-a az állami támogatásokból folyik be.

Közhatalmi bevételeink közül az iparűzési adóból az ere-
detileg tervezettnél 3.498 ezer forinttal, a talajterhelési 
díjból 2.071 ezer forinttal, bírságból, pótlékból 267 ezer fo-
rinttal kevesebb, a kommunális adóból 93 ezer forinttal, a 
gépjárműadóból 1.160 ezer forinttal több folyt be, ez össze-
sítve 4.583 ezer forint bevétel kiesést eredményez. Jelentős 
összegű az adóhátralékok állománya.

Működési és felhalmozási bevételeink az eredetileg ter-
vezettnél 6.934 ezer forinttal jobban teljesültek, ennek és 
egyes kiadás elmaradásoknak köszönhetően a 2014. év 
végét sikerült 9.366 ezer forint pénzeszköz állománnyal 
zárnunk.

Felhalmozási

kiadások

alakulása

2005-2014.

Önkormányzat

költségvetési

főösszegek

2000-2014.
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# Önkormányzati  rendelet 

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazga-
tásról és a szociális ellátásokról

Kesztölc község Önkormányzata Képviselő-testülete a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény 58/B.§ (2)és 132.§.(4) bekezdésében, a Közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai-
ról szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) 8. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1.§ 
Kesztölc község önkormányzata a következő támogatáso-
kat nyújtja Települési támogatásként:
a) Rendszeres települési támogatás
b) Rendkívüli települési támogatás

(Az önkormányzati rendelet teljes szövege megtalálható a 
község honlapján.)

A rendelet megállapítja, hogy Települési támogatást a kö-
vetkező módon nyújt az Önkormányzat:

Rendszeres települési támogatások

▪	 Gyógyszertámogatás: alkalmanként 3000-6000 Ft. 
 Adható, ha a családban az egy főre eső jövedelem  
 kevesebb, mint 71250 Ft, egyedülálló személy esetén  
 79800 Ft és a háziorvos által igazolt havi rendszeresség 
 gel szedett gyógyszereinek költsége 5700 Ft.

▪ Lakásfenntartási támogatás: 4000 Ft/hó egy éven át,  
 lakásonként függetlenül az ott élő személyek, családok  
 számától. Adható, ha a családban az egy főre eső  
 jövedelem kevesebb, mint 71250 Ft, egyedülálló személy  
 esetén 85500 Ft. Feltétel: a kérelem benyújtását meg- 
 előző havi, befizetett közüzemi számlák bemutatása,  
 melyeknek a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának  
 nevére kell szólnia.

Rendkívüli települési támogatások

▪ Adható, ha az egy főre eső jövedelem kevesebb, mint  
 74100 Ft
▪ Maximális mértéke: 28500 Ft.
▪  3 havonta igényelhető
▪  Elemi kár esetén a mértéke: 99750 Ft.
▪  Elhunyt személy eltemettetése esetén, ha a családban az  
 egy főre eső jövedelem kevesebb, mint 71250 Ft,  
 egyedülálló személy esetén 85500 Ft.
 Feltételei: halotti anyakönyvi kivonat, a segélyt kérő  
 nevére kiállított számla
▪ Köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesség  
 (részben vagy egészben):
 az egy főre eső jövedelem kevesebb, mint 74100 Ft.
 a hagyaték értéke nem fedezi a kiadásokat
 a költségek veszélyeztetik az annak viselésére kötelezzett 
 családnak a létfenntartását

Megkérünk minden kedves lakost arra, hogy az elbírálás 
gyorsasága érdekében a feltételeket tartsák szem előtt, 
ugyanis hiányzó igazolások esetén a Bizottság nem tud a 
kérelmező számára megfelelő határozatott hozni.
(Kara József - bizottsági elnök)

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ünnepélyes keretek között ünnepelte fennállásának 12O. évfordulóját. Az ünnepségen 
megjelent megyei vezetők nagy elismeréssel szóltak az önkéntesek munkájáról, amely napjainkban még több követelmény 
elé állítja az ÖTE tagjait.

Siska Gábor ÖTE parancsnok 25 év szolgálatáért kitüntetést kapott Dobson Tibor dandártábornoktól.

#  Tűzoltósági  hírek
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# Felhívás  az  értéktárba 
       történő  felvételre

A Kesztölci Települési Értéktár Bizottság az alábbi fel-
hívás közzétételével kéri a kesztölci polgárokat civil és 
társadalmi szervezeteket, hogy lakókörnyezetükben a 
települési értéktárba felvételre érdemes helyi értékeket 
gyűjtsék össze és javaslataikat terjesszék a Bizottság 
elé. Az öttagú testület örömmel fogad minden javasla-
tot, elképzelést és a kesztölci lakosság támogató együtt-
működését. 

A helyi értéktár létrehozásának célja, a térség természeti 
környezetének, szellemi, anyagi művészeti alkotásainak, 
hagyományainak, összegyűjtése, bemutatása, ezen ke-
resztül az összetartozás erősítése. A Kesztölci Települési 
Értéktár Bizottság a község területén fellelhető helyi, 
megyei nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. 
A község közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt 
létrehozott helyi értékek felvételét a Kesztölci Települési 
Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a melléklet-
ben található adatlap kitöltésével. A javaslattevő a be-
nyújtani kívánt értéket a mellékletben található adatlap 
és fénykép felhasználási nyilatkozat kitöltésével írásos 
postai úton vagy személyesen folyamatosan benyújthat-
ja a Kesztölc Község polgármesteréhez.

Az Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizs-
gálja, kategorizálja és javasolhatja az egyes értékeknek 
a Megyei, illetve Magyar Értéktárba vételét, azt követő-
en hungarikummá nyilvánítását. 

A helyi értékek szakterületenkénti
kategóriái a következők: 

▪ Agrár és élelmiszer-gazdaság: borászat, mezőgazdasági  
 termékek, élelmiszerek
▪ Egészség és életmód: gyógyászat, népi megelőzés,  
 természetgyógyászat, gyógynövények és gyógynövé- 
 nyekből készült, gyógyhatású készítmények.
▪ Épített környezet: a környezettudatos építési munka  
 eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített  
 része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét  
 feltételeinek megteremtését szolgálja. 
▪ Ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség  
 szellemi termékei és tárgyi javai, egyes technológiák,  
 technikák
▪ Kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és  
 tárgyi javai az irodalom, a tudomány a népművészet,  
 néprajz továbbá a védett ingatlan értékei különösen a  
 nemzeti vagyon körébe tartozó kiemelkedő értékű  
 műemlékek és régészeti lelőhelyek 
▪ Természeti környezet: az ember természetes környeze- 
 tének tárgyi javai, fizikai és biológiai képződmények, geo- 
 lógiai, ökológiai rendszerek,  természeti tájak, termé- 
 szeti területek
▪ Turizmus és vendéglátás: szellemi és tárgyi termékei,  
 turisztikai szolgáltatások, étel és italkészítési eljárá- 
 sok.

# A  Kesztölci  Települési  Értéktár
       Bizottság  által  befogadott  értékek

1/2015.(05.13.) sz. bizottsági határozat: a Kesztölci Te-
lepülési Értéktár Bizottság befogadja a Kesztölc Klast-
rompuszta Pálos kolostor régészetileg feltárt területére 
vonatkozó javaslatot, mint nemzeti érték és kezdemé-
nyezi a megyei értéktárba történő felvételét. 

2/2015.(05.13.) sz. bizottsági határozat: a Kesztölci Tele-
pülési Értéktár Bizottság befogadja a Petrik József Fa-
luházról és Tájházról tett javaslatot, mint nemzeti érték 
és kezdeményezi a megyei értéktárba történő felvételét.

3/2015.(05.13.) sz. bizottsági határozat: a Kesztölci Tele-
pülési Értéktár Bizottság befogadja a Kisiskolai Helytör-
téneti és Bányászati Gyűjteményt, mint nemzeti érték és 
kezdeményezi a megyei értéktárba történő felvételét. 

4/2015.(05.13.) sz. bizottsági határozat: a Kesztölci Te-
lepülési Értéktár Bizottság befogadja a Római Katolikus 
Templomot a Szent Kelemen védőszent életeket mentő 
csodatevését bemutató mozaik oltár képére vonatkozó 
javaslatot, mint nemzeti értéket és kezdeményezi a me-
gyei értéktárba történő felvételét.

5/2015.(05.13.) sz. bizottsági határozat: A Kesztölci Te-
lepülési Értéktár Bizottság befogadja a Klastrompuszta 
felé haladó út mentén lévő Pincesort, mint helyi értéket 
és kezdeményezi a helyi értéktárba történő felvételét. 

6/2015.(05.13.) sz. bizottsági határozat: a Kesztölci Te-
lepülési Értéktár Bizottság befogadja a Mély úti Mária 
Szobrok Kegyhelyet és javasolja a helyi értéktárba való 
felvételét. 

7/2015.(05.13.) sz. bizottsági határozat: a Kesztölci Tele-
pülési Értéktár Bizottság befogadja a Plébánia épületét 
és javasolja a helyi értéktárba való felvételét.

8/2015. (05.13.) sz. bizottsági határozat: a Kesztölci Te-
lepülési Értéktár Bizottság befogadja a Szent Orbán és 
a Plébánia alatti Szent Kereszt Szobrokat és javasolja a 
helyi értéktárba való felvételét.
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# Javaslati  lap  értéktárba  való  felvételhez 

Javaslat „Klastrompuszta Szent Kereszt Pálos kolostor 
romjainak” a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba tör-
ténő felvételhez.

A Kesztölci Települési Értéktár Bizottság alábbiakban fel-
terjesztett javaslatát, a következő dokumentációval igazo-
lom, illetve a bennük felsorolt és bizonyítást nyert tények 
alapján, kérem a megyei, majd az Önök értékelése alapján, 
reményeink szerint,  a Nemzeti Értéktárba való felvételét.

Méri István: A Klastrompusztai legendák nyomában Meg-
szólalnak az évszázados romok

Különlenyomat az Esztergom évlapjai 1981-es kötetéből

Dr. Horváth István: A klastrompusztai rom eredete (Adatok 
a pálos rend történetéhez)

(Melléklet a 114/2013.(IV.16) Korm. rendelethez)

▪ A javaslatot benyújtó neve:
 Kesztölci Települési Értéktár Bizottság 

▪ A javaslatot benyújtó személy adatai:
 Kesztölci Települé si Értéktár Bizottság Elnöke: Radovics Istvánné

▪ Levelezési cím:
 2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. Polgármesteri Hivatal
 Telefonszám: 33/484-003
 E-mail cím: info@kesztolc.hu

▪ A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti  
 besorolása: kulturális örökség

▪ A nemzeti érték megnevezése:
 Szent Kereszt Pálos kolostor régészetileg feltárt területe  

▪ A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
 Kesztölc, Klast rompuszta

▪ Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti, megyei, helyi  
 érték felvételét kezdeményezik:
 Komárom-Esztergom Megyei Értéktár

▪ A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jel- 
 lemzőinek és történetének leírása:

A 13. század elején a Pilis erdeiben egyre több remete hú-
zódott meg, az erdő sűrűjében, és az ott található barlan-
gok védelmében.

Megélhetésük biztosítása érdekében, gazdálkodáshoz 
szükséges eszközöket, vesszőből font kosarakat, fából fa-
ragott használati tárgyakat készítettek, amelyeket rend-
szeresen Özséb kanonok esztergomi vendégszeretetéről 
és a szegények megsegítéséről híres házába vittek, és 
élelemre vagy ruházatra cseréltek. Eközben sokat beszél-
gettek remetéségükről a vallás iránti elhivatottságukról, 
a műveltségéről és a közösségek iránti érdeklődéséről is-
mert Özséb kanonokkal. A tatárjárás utáni pusztítás arra 
késztette a kanonokot, hogy felossza a meglévő javait a 
szegények között, lemondjon az egyházban betöltött tiszt-
ségéről, és Váncsai István érsek hozzájárulásával, elvo-
nuljon a Pilis rengetegébe,és maga köré gyűjtse azokat 
a remetéket, akiket már régről ismert. A legenda szerint 
egy éjszakai látomás,( amelyben a társai által gyújtott sok 

apró láng egyesült és végül Özséb atya keresztje előtt tü-
zes fénynyalábbá olvadt össze) ráébresztette, küldetése az, 
hogy az eddig szétszórtan élő remetéket egy közösségbe 
gyűjtse.

Templomot építettek és kolostort alapítottak a Szent Ke-
reszt tiszteletére. A szerzetesrendet „Első Remete Szent 
Pál testvéreinek „nevezték el, azért mert közösségük égi 
patrónusának Remete Szent Pált tették. meg A monostort 
a remeték korábbi lakóhelye a „”Hármas barlang”alá épí-
tették: a Legény,- Leány és a Bivak barlangban a koráb-
bi kutatások emberi lakóhelyre alkalmas részeket és ár-
pád-kori leleteket találtak. A templomot gótikus stílusban 
építették, hossza 26 méter szélessége 8 méter. A szentély 
igen hosszú a szélességéhez képest, ennek oka az lehet, 
hogy a szerzetesek az egyházi szertartások alatt a szen-
télyben két oldalt helyezkedtek el. A templomot és a köréje 
épített monostor széles kerítőfallal vették körül. Az ásatá-
sok során előkerült embercsontok arról árulkodtak, hogy 
a templom belsejében temetkeztek.

Rend központja 1250-1304-ig Klastrompuszta volt. Az 
1256.évi esztergomi zsinaton Özséb a rend főnökeként je-
lent meg. Pál veszprémi püspök, 1263-ban a pápa felha-
talmazása alapján, maga adott nekik regulát, melyben 
megszabta böjtjeiket, és a rend működésére vonatkozó 
szabályokat. Az istentiszteletekre a székes káptalanok ka-
nonokjainak reguláját írta elő. Egyházjogilag a megyés-
püspökök joghatósága alá rendelte őket. Kötelező lett a 
számukra az egyházmegyei zsinaton való részvétel. A szer-
zetesrend központja a Szent Kereszt kolostor lett. A napja-
inkban egyre aktívabban működő Pálos rend „bölcsőjének” 
tekinti a klastrompusztai templom, és a körülötte feltárt 
egykori kolostor romjait. Özséb 1270. január 20-án halt 
meg az általa alapított monostor falai között.

▪ Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Dokumentumok, régészeti ásatások eredményei igazolják, 
hogy Klastrompuszta az első, és az egyetlen magyar alapí-
tású szerzetesrend történetének a kezdete. Hagyományo-
san minden év szeptember közepén a kolostor templomá-
nak romjain az alapítókra emlékező szentmisét tartanak. 
Ilyenkor az egykori kolostorrom újra a Pálos rend központ-
jává válik, hiszen az ország minden részéből érkeznek láto-
gatók, és emlékeznek az alapítókra.
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Dokumentumok, régészeti ásatások eredményei igazolják, hogy Klastrompuszta az első, és az egyetlen magyar alapítású 
szerzetesrend történetének a kezdete. Hagyományosan minden év szeptember közepén a kolostor templomának romjain 
az alapítókra emlékező szentmisét tartanak. Ilyenkor az egykori kolostorrom újra a Pálos rend központjává válik, hiszen az 
ország minden részéből érkeznek látogatók, és emlékeznek az alapítókra.

Warsányi Pál a monostor egykori lakója véste kőbe a következő verset. 

….” Egykor az úttalan pusztáknak útjain járva
Nagy hegyek alján kis kunyhókban laktak atyáink,

S barlangok rejtették el a világtól.
Boldog Özséb, ez a szent ember, remete, pap, emelte

Itt a keresztnek tiszteletére ezt a monostort,

Jöttek is ide hozzá a testvérek seregestől,
S elhagyva a magányt kezdtek közös élete élni.

Innen terjedt szét a világra Remete Szent Pál
Rendje, amelynek hófehér a ruhája s a lelke,

Nagy folyamok is ilyen kicsi forrásból fakadnak.”

A pálos rend történetéről és kialakulásáról részletesen beszámol Gyöngyösi Gergely pálos rendfőnök 1520 táján összeál-
lított okleveles adatgyűjtése.

# Támogató  nyilatkozat

Örömmel értesültem arról, hogy kezdeményezik a Kesz-
tölc község melletti klastrompusztai Szent Kereszt Pálos 
kolostor és templom romjainak a Megyei Értéktárba, illet-
ve a Nemzeti Értéktárba történő felvételét.

A klastrompusztai templom és kolostor létrehozása Eszter-
gomi Boldog Özséb nevéhez fűződik, aki a Pilisben élő re-
metéket összegyűjtve a XIII. század közepén megszervezte a 
ma is működő egyetlen magyar alapítású szerzetesrendet, 
a Pálos Rendet. Szerzetesrendünk éppen ezért ezt a helyet 
tekinti a bölcsőjének, és minden esztendőben szeptember-
ben, az egykori templom búcsúünnepén ezen a helyen em-
lékezik meg ünnepélyesen az első pálos szerzetesekről.

A Pálos Rend számára különösen is fontos - tekintettel a 
magyar alapítására és az elmúlt közel nyolc évszázadban 
a magyar történelemben és kultúrában betöltött egyedül-
álló szerepére hogy a rend létrejöttéhez fűződő emlékeket, 
így a rend épített örökségének a részeit is az értéktárakba 
felvegyék és nyilvántartsák.

Mindezek alapján örömmel támogatom a Kesztölci Telepü-
lési Értéktár Bizottság javaslatát és ajánlom a klastrom-
pusztai Szent Kereszt Pálos kolostor és templom romjai-
nak az értéktárba történő felvételét.

(Csóka Péter János - tartományfőnök - Magyar Pálos Rend)

# Az  értékpiramis  szilárd alapja - Értéktár  nap  Kesztölcön

2015. június 12-én, Kesztölcön a települési önkormányzat 
Értéktár Bizottsága és a Nemzeti Művelődési Intézet Ko-
márom-Esztergom Megyei Irodája szervezésében került 
sor a helyi Értéktár napra. 

Megrendezését a közelmúlt több eseménye is időszerűvé 
tette. A Települési Értéktár Bizottság felterjesztette a falu-
hoz tartozó Klastrompuszta műemlék-együttest a megyei 
értéktárba. Nemrég üzembe helyezték a Komárom-Esz-
tergom Megyei Értéktár honlapját, amelynek működése 
önmagában is bemutatásra és ismertetésre méltó megyei 
érték. Irodánk a községet is igyekezett bevonni és érdekelt-
té tenni a honlap működésének megismerésében: az erre 
szolgáló internetes felületen keresztül felterjesztettük a 
Települési Értéktárba a falu templomának nagyméretű, 
mozaikból készült oltárképét, amit Nyilasi Tibor kesztölci 
származású, Kanadában élő képzőművész készített szülő-
falujának 1987-ben. 

Az alkotás Szt. Kelemen vízfakasztását ábrázolja egy krí-
mi márványbányában, ahová Traianus császár száműzte; 
ott halt mártírhalált is. A Felvidék és az ország több bá-
nyász-településén szenteltek neki templomot, mellékol-
tárral a szlovák falvakban Barborkának nevezett Borbálá-
nak, aki a hirtelen haláltól óvott. Kelemen pápa kultuszát 
Szt. Konstantin-Cirill és bátyja Szt. Metód is szolgálták, 
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akik Bizáncból küldetvén a honfoglalás idején éppen a 
Morva birodalom legfőbb egyházi méltóságait töltötték be 
és küzdöttek a szláv nyelvű liturgia pápai elfogadtatásá-
ért. Ennek érdekében alkotott Cirill írást – a glagolitát –  és 
fordította, fordíttatta le az egyházi alapműveket szlávra. 
Közben a testvérek 867-ben, utolsó pápai audienciájukra 
Rómába szállították a korábbi, kazárok között végzett té-
rítő tevékenységük közben fellelt Szt. Kelemen ereklyék 
egy részét is. (II. Adorján pápa engedélyezte a szláv nyelvű 
istentiszteletet, később az 1054-es nagy egyházszakadás 
megoldotta a kérdést, kölcsönösen kizárták és kiátkozták 
egymást a katolikusok és az ortodoxok.) Cirillt és Metó-
dot viszont szentként tiszteli az összes keresztény egyház, 
amelynek vannak szentjei. II. János Pál, a lengyel pápa 
1980-ban Európa társ-védőszentjeivé avatta őket. Nekik is 
szenteltek két kisebb mozaik képet a kesztölci templomban 
a Duna kavicsaiból kirakva. Kelemen tisztelete a községbe 
a 18. sz. elején a felvidéki bányász-települések felől bete-
lepülő szlovák népesség számára is ismert lehetett, de a 
Pilisben kőbányászattal a római kor óta szintén foglalkoz-
tak a terület lakói. A szent legendáját pedig ismerteti, tehát 
tiszteletéről tanúskodik legjelentősebb középkori nyelvem-
lékünk, az Érdy kódex. A kódex utolsó sorának tanúsága 
szerint összeállítását 1527-ben Szent Kelemen napján, azaz 
november 23-án fejezte be egy karthausi (néma) szerzetes.

Az Értéktár nap programját Vöröskői István polgármester 
köszöntője és Steindl Balázs, a Megyei Közgyűlés alelnö-
kének az Értéktár mozgalmat méltató beszéde nyitotta 
meg. Az események animátora Radovics Istvánné alpol-
gármester, a települési Értéktár Bizottság elnöke volt, aki 
felkérte a Kesztölcért, a Faluért Egyesületet, ill. annak el-
nökasszonyát, Dr. Borbíró Katalint, hogy nem helyi szüle-
tésűként mutassa be, ismertesse a település lakói számá-
ra sem mindig feltűnő értékeket. Ebben kapott szerepet a 
Duna – Ipoly Nemzeti Park „címerállata” a havasi cincér is.

Ezután az értékek közül a folklórt, közelebbről a népda-
lokat a felnőtt, a viseletet mind a felnőtt, mind az ifjabb 
Páva-kör tagok tárták a közönség elé.

A Megyei Értéktár honlap működését és a templom oltár-
képének a Települési Értéktárba való felvételére tett javas-
latot a Nemzeti Művelődési Intézet Komárom-Esztergom 
megyei Irodája részéről Lágler Péter prezentálta.

Az ízlelő bimbókra is ható helyi értékek bemutatására a 
szintén őshonos szőlőtermelés esetében a Szivek család 
közreműködésével került sor, és végül, de nem utolsó sor-
ban következett a káposztás lepény, a kapusník, ami, ha 
páratlanul jó is volt, de nem párhuzamok nélküli, mert a 
hazai szlovákság közös értékét is tisztelhettük benne, mint 
ezt a Békés megyei Kondorosról származó recept is mu-
tatja.

(Lágler Péter)

Hivatkozások:
▪ Klastrompuszta
 https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/tortenettudomanyi-intezet/regeszeti- 
 tanszek/kutatasi-programok/kesztolc-klastrompuszta 

▪ Komárom-Esztergom Megyei Értéktár
 http://www.kemertektar.hu/hu/fooldal

▪ Szt. Kelemen oltárkép
 http://www.nmi.hu/Nemzeti-Muvelodesi-Intezet-Komarom-Esztergom-Megyei-Irodaja/ 
 Ertektar-nap-Kesztolcon

▪ Szt. Kelemen és templomai: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium II.
 http://mek.niif.hu/04600/04657/html/unnepikii0100/unnepikii0100.html

▪ Szivek pincészet
 http://szivekpince.hu/index.php/hu/ 

▪ Káposztás lepény, kapusník: 235.
 http://www.kesztolc.hu/images/pdf/SzKonyha.pdf

▪ Kondorosi káposztás kapusznyika
 http://www.federto.eu/hu/node/19?q=hu/node/815
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# Életképek  a  Kesztölci  Szent  Kelemen  Egyházközség  életéből

Ferenc pápa a 2015-ös évet a megszentelt élet évének nyilvánította. A mi falunkban sajnos nem élnek szerzetesek, bár Klast-
rompuszta hallatán mindannyian büszkén gondolunk a pálos rendre. László atya és István atya ezért úgy gondolták, jó lenne, 
ha megismerhetnénk egy-egy szerzetest. Így a hivatások vasárnapján Lúcia nővér mesélt nekünk arról, hogy miért is válasz-
totta a ferences szegénygondozó nővéreket. Bemutatta azt, hogy hogyan élnek a rendben és azt is mivel foglalkoznak. Lúcia 
nővér után egy újmisés piarista atyával volt módunk találkozni.

Május, Szűz Mária mellett, a zarándoklatok hónapjává is vált. Kilencedikén a mélyútnál volt hagyományos szlovák processzió. 
A híveket- az együtt imádkozás után- szokásosan a Velmovszki család látta vendégül. Ugyan ezen a napon, sokan indultak el 
Péliföldszentkeresztre a búcsúra, amelyen most, Don Bosco születésének kétszázadik évfordulóját ünnepelték. A szentmise 
után, az érdeklődők megnézhették, a szalézi rend alapítójáról szóló rockoperát. Huszonharmadikán az esős időjárás miatt 
kocsikkal, majd gyalogosan zarándokoltak községünkből Pilisszántóra a pünkösd szombati misére, mely a mai kor techniká-
jának köszönhetően összeköttetésben volt a csíksomlyói búcsúval. A hónap utolsó vasárnapján pedig, a nagy távolság miatt, 
busszal zarándokoltunk Körömre a pálos települések találkozójára. A falunkat Vöröskői István polgármester, valamint a 
Pávakör mutatta be a többi résztvevőnek. Szerencsések vagyunk, hogy itt lehettünk és megismerkedhettünk, egy tőlünk oly 
távol fekvő- és csodálatos egykori pálos vendégházzal (ma plébánia) rendelkező- borsodi településsel.

Mennybemenetelkor (május 17.) hét gyermek járulhatott először szentáldozáshoz. Orbán napján pedig hívtuk e szent pápa 
segítségét, hogy októberre szőlőből jó termés váljon.

Június hetedikén pedig az Úr napját ünnepeltük. A többi környékbeli faluval és várossal összetéveszthetetlen gazdag virágdí-
szbe öltöztetett oltáraink szépsége mindenkit elgondolkoztatott és elvarázsolt. Itt szeretnénk megköszönni, mindazok mun-
káját, akik e csodában részesítettek bennünket. Segítségükkel méltón tudtuk, idén is megünnepelni, Urunk, Jézus Krisztus 
értünk adott testét és vérét.

A plébánián tovább folyik a munka, amely keretében a konyha teljes egészében elkészült, a felújítás összegét köszönjük a 
felajánlónak és kivitelezőnek.

(Bujna Veronika és Krázsik Róbert)

# „Bodzási” hamvasztó  létesítése

Az alábbiakban tesszük közzé azt a levelet, melynek tárgya 
egy beruházás, amely Kesztölc község esztergomi hatá-
rán, falunk központjától kb. 7 km-re épülne. A levél célja 
a lakosság tájékoztatása. Kérjük tanulmányozzák, majd a 
létesítményről tervezett lakossági tájékoztatón mondják el 
véleményüket.

Engedjék meg, hogy a tervezett ,,Bodzási” hamvasztó lé-
tesítése előtt, egy rövid ismertetővel szolgáljunk az ilyen 
tevékenységet folytató létesítmények környezetéről.
 
Mint személyes találkozásunkkor tájékoztattuk Önöket, 
szeretnénk a településük mellett húzódó, 117 számú út 
mellé építtetni a hamvasztóüzemet. Azért is szeretnénk ott 
építkezni, mivel a terület elhelyezkedése megfelel minden 
hatósági elvárásnak.

E miatt is vettük örömmel, az elvi hozzájárulásukat, a léte-
sítéssel kapcsolatban. 

Elkészülte után kb. 20 fő foglalkoztatására lesz igény. Sze-
retnénk azon környezetből foglalkoztatni a jövendő mun-
katársakat, akik közül többeket, még a tényleges üzem 
előtt, tanfolyamra szeretnénk küldeni.

Itt elsősorban a már temetkezésben jártas, a hamvasztást 
felvállalni tudó egyénekre gondolunk.

Mellettük természetesen egy komplett személyzetre lesz 
szükség, akik az adminisztrációban, szállításban, karban-
tartásban és az üzemeltetésben vesznek részt.
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Magát a hamvasztást olyan hazai fejlesztésű és gyártású 
kemencékkel képzeljük, melyek a legszigorúbb nemzetközi 
elvárásokat is felülmúlják. Kérdésként fel szokott merülni 
a légszennyezés és a várható illatok. Minket is maradék-
talanul megnyugtatott a gyártó, hogy a technológia és a 
hozzá szervesen kapcsolódó szűrőberendezés, csak tiszta 
hőt enged a környezetbe. 

Az embereknek igazából a puszta gondolat telepszik meg 
a lelkükben, hogy egy nemrég még élő, érző társuk porrá 
lesz. A testek hamvasztását már több ezer éve alkalmazza 
az emberiség. Vannak helyek, vallások, amik a búcsú csak 
ezen formáját alkalmazzák. Nem kevés példát ismerünk a 
történelem folytán, járványokról, háborúkról, mikor min-
den ellenérzést félretéve, a hamvasztás volt a túlélés esz-
köze.  

A legközelebbi hamvasztó Tatabányán működik, a Síkvöl-
gyi temetőben. Ez, Tatabánya külterületén létesült, zöldö-
vezetben, kirándulóhelyekkel  és halastavakkal. Tudomá-
som szerint, csupán néhány száz méter van a legközelebbi 
lakóházig.

Győr a következő állomás, ahol szintén közel van a sza-
badhegyi hamvasztó a lakókhoz. Arra járva, ha valaki nem 
tudja hogy az a modern építmény egy hamvasztóüzem, ak-
kor fel sem merül benne.

Siófoktól kicsit délre fekszik a Ságvári hamvasztó, ami lát-
ványában szinte beleolvad a tájba. Nagyon forgalmas he-
lyen létesült. Útban a Balaton felé, érdekességként tekint 
rá az az autós, aki észreveszi.

Végezetül hadd említsem a Csömöri hamvasztót, ami az 
eddigi legmodernebb. Szintén közel fekszik a lakóterület-
hez, ami szinte beleolvadt a környezetébe. Itt évente több-
ször is tartanak nyílt napot, ahol az érdeklődők megismer-
kedhetnek a folyamattal.

A „Bodzási” hamvasztót szeretnénk a lehető legzöldebb 
környezetbe ültetni, ügyelve arra, hogy látványa az arra 
járókban, össze fonódjon a területtel.

(Tóth György és Kiss Szilárd, a kép csak illusztráció)

# Komárom-Esztergom  megyei  óvodai  szlovák  szakmai  nap

Idén óvodánkban került megrendezésre megyénk szlovák 
nemzetiségi óvodásainak, óvodapedagógusainak hagyo-
mányos találkozója, melyet a Komárom-Esztergom Megyei 
Szlovák Önkormányzat rendezett, társrendezője pedig a 
Kesztölci Szlovák Önkormányzat volt.

A programot a az Országos Szlovák Önkormányzat Kulturá-
lis Központja kézműves foglalkozásokhoz szükséges anya-
gok vásárlásával támogatta. Óvodánk dolgozói is kivették 
részüket a munkából, meghívókat, ajándékokat készítettünk, 
szépítettük az udvart, berendeztük a csoportszobákat. An-
navölgy, Dorog, Mogyorósbánya, Pilisszentlélek, Piliscsév, 
Sárisáp, Tardos, Tatabánya és Vértesszőlős szlovák önkor-
mányzatainak képviselőit, a településeken működő óvodák 
óvodapedagógusait, a Megyei Szlovák Önkormányzat képvi-
selőit, Kesztölc polgármesterét, alpolgármesterét, iskolánk 
igazgatónőjét, Szemere István atyát, Tardos és Mogyorós-
bánya óvodásait láttuk vendégül. A résztvevőket a Komá-
rom-Esztergom Megyei Szlovák Önkormányzat elnöke, Sza-
bó István Lajosné és Vöröskői István Kesztölc polgármestere 
köszöntötte. A rendezvényen tardosi, mogyorósbányai és 
kesztölci gyermekek mutatták be gyönyörű népviseletüket, 
szlovák gyermekdalokat, mondókákat, énekes játékokat 
hallhattunk, a tardosi gyerekek egy mesét is eljátszottak. A 
gyermekek jókedvűen, vidáman daloltak, táncoltak, figyel-

mesen végig nézték a másik két óvoda műsorát, legfeljebb 
egy-egy repülő vonta el a figyelmüket néhány pillanatra. 
A tartalmas, rövid műsor után a gyerekek számára kézmű-
ves tevékenységeket biztosítottunk. Az óvoda dolgozói már 
korábban előkészítették (kivágták) a barkácsoláshoz szük-
séges anyagokat, melyekből szülői munkaközösségünk tag-
jainak segítségével a gyerekek kedvükre barkácsolhattak. 
Legnagyobb sikert a tágas udvarunk nyújtotta számtalan 
játék lehetőség nyújtotta, kesztölci és vendég gyerekek ját-
szottak együtt jókedvűen. Az óvodapedagógusoknak ez idő 
alatt Király Kata néptánc pedagógus tartott egy rövid tájé-
koztatást a szlovák tánctanítás mai helyzetéről, elemezte a 
látottakat, szakmai tanácsokkal látta el a jelen lévőket. 

Radovics Istvánné alpolgármester asszony kíséretében az 
érdeklődők megnézhették a Petrik József Faluházat. A meg-
hívottakat természetesen meg is vendégeltük. Köszönjük a 
segítséget a szülői munkaközösség jelen lévő tagjainak, a 
helyi szlovák önkormányzat képviselőinek, a művelődési 
ház stúdiósainak Gaál Lajosnak és Gaál Péternek, akik meg-
örökítették az eseményt, biztosították a technikai feltétele-
ket, és természetesen óvodánk valamennyi dolgozójának, 
akik rengeteget dolgoztak mind az előkészítés során, mind 
a találkozó napján.

Gyermek és felnőtt egyaránt élményekkel telve, kis ajándék-
kal tért haza Kesztölcről. Több gyermek is megkérdezte, jö-
hetnek-e máskor is hozzánk játszani, mert nagyon jól érez-
ték magukat. Számunkra ez volt az igazi elismerés, dicséret! 
2016-ban Annavölgyön kerül megrendezésre a következő 
találkozó.

(Nagyváriné Radovics Angelika)
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# Népességnyilvántartás  és  anyakönyvi  ügyintézés

2014. év végére Kesztölc állandó lakosságának száma a 
2013. december 31-i 2711 fő lélekszámhoz képest 2 fővel 
csökkent.  Az elhunytak száma 22 fő, az elköltözöttek szá-
ma pedig 60 fő volt. Lakcím fiktíválása 2014. évben nem 
történt. 2014-ben 23 gyermek született községünkben, 57 
személy létesített lakóhelyet, így év végére az állandó be-
jelentett lakóhellyel rendelkező lakosok száma 2709 főre 
változott. 

A lakosság megoszlása korcsoportos bontásban:

Életkor Férfi Nő Összesen
0-3 52 57 109
4-6 42 33 75
7-14 104 106 210

15-18 68 67 135
19-65 924 885 1809

66-100 131 240 371
Összesen 1321 1388 2709

A címnyilvántartás vezetése több mint 4 éve kizárólagosan 
elektronikus úton valósul meg, az új címek, utcák felvitele, 
régiek módosítása is az ASZA gépen futó címnyilvántartó 
alkalmazáson keresztül történik. 2013. január 1-től a já-
rási hivatalokban (okmányirodákban) vagy az ügysegéd 
hétfő délutáni fogadónapján van lehetőség a lakcímválto-
zások bejelentésére. 2012. június 13-tól az ASZA gépeken 
elindult a Települési Szolgáltató Rendszer mely az eddigi 
költségtérítéses Vizuál Regiszter programot hivatott he-
lyettesíteni. A TSZR rendszerben lehetőség nyílik személy- 
és címkeresésre, az időközi választások lebonyolításához 
szükséges névjegyzék előállítására, valamint a kötelezően 
előállítandó népmozgalmi statisztikákat is e program se-
gítségével tudjuk lekérdezni.

2014. július 1-től szakítva a majd 100 éves hagyománnyal 
végleg megszűnt a papír alapú anyakönyvi nyilvántartás 
és egy teljesen új elektronikus nyilvántartó rendszer lett 
kialakítva az anyakönyvi ügyintézésre. Az anyakönyvi ala-
piratok és okmányok előállítása kizárólagosan e rendszer-
ben lehetséges. A régi papír alapú anyakönyvekbe sem-
milyen utólagos bejegyzés nem tehető – azokat le kellett 
zárni. 

Az elmúlt évben községünkben otthon születés nem tör-
tént, az újszülöttek száma 9-el kevesebb volt mint 2013-
ban, a 23 gyermekből 9 a fiú és 14 a leány. 

A 2014-es év folyamán 9 pár kötött házasságot Kesztölcön, 
a házasulók közül 2 esetben volt mindkét fél kesztölci la-
kos. A házasságot bíróság által felbontó ítélet bejegyzé-
sére 6 esetben volt szükség. Teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozat felvételére 3 esetben került sor.  

Az 1980. december 31-ig vezetett születési illetve házas-
sági anyakönyvekbe 10 illetve 4 alkalommal teljesítettünk 
utólagos bejegyzést június 30-ig, melyek jegyzékét az esz-
tergomi levéltárnak küldünk meg minden tárgyévet követő 
január 31-ig.

2014-ben 22-en hunytak el községünk lakói közül, közülük 
5 személy anyakönyvezése történt helyben.

Az elhunytak életkor és nemek szerinti megoszlása a kö-
vetkező:

Életkor Férfi Nő összesen
40 alatt 1 0 1
40-49 0 0 0
50-59 6 0 6
60-69 5 0 5
70-79 2 1 3
80-89 0 4 4

90 felett 1 2 3
Összesen 15 7 22

2013. évtől a honosítási kérelmeket kizárólag a körzet-
központi (dorogi kormányablak) vagy az esztergomi járási 
hivatalban nyújthatnak be az érintettek. Állampolgársági 
esküt tett a polgármester előtt 2 polgárunk.

9 fő nyújtott be házassági névmódosítási kérelmet, melyet 
helyben jegyzőkönyv felvételével majd a házassági anya-
könyvben és az ASZA illetve az EAK rendszeren történő át-
vezetéssel intéztünk el. Társhatósági megkeresés alapján 
6 esetben állítottunk ki anyakönyvi kivonatot, másolatot 
illetve értesítőt. Személyes kérelem alapján 7 esetben szü-
letési, 25 esetben házassági, 9 esetben halotti anyakönyvi 
kivonat került kiadásra.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a 2009. évi 
XXIX. törvény értelmében már csak a járási hivatalban 
(Esztergom) kérhetik az érintettek.

(Farkas Krisztina)

# Meghívó

Augusztus 19-én este 18.30-kor rendezzük az új kenyér szentelésével együtt a Szent István napi ünnepséget, ahol átadjuk a 
Kesztölc Községért Emlékplakettet, Az év embere díjat, és a Példás porta, takaros ház címet, az arra érdemes kesztölci polgá-
roknak.. A műsorban fellép a helyi Pávakör, majd egy hangulatos zenei programmal köszöntjük az ünnepet és az ünnepelteket.
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A szőlő a fürtzáródás állapotában van, a korai, sőt itt-ott már a középérésű fajták 
(pl. Kékfrankos) bogyói is zsendülnek. Május vége óta 25-30 mm csapadék hullott, 
ami a szokásos mennyiség (120-130 mm) negyede–ötöde. A hőmérséklet viszont 
– különösen az utóbbi hetekben – lényegesen (több fokkal) magasabb az átlagos-
nál. Az időjárás a szőlő számára még mindig alapvetően kedvező, bár kétségtelenül 
vannak negatív megnyilvánulásai is.

Ez az év egyelőre teljesen más, mint a tavalyi. Tavaly például – a sok csapadék kö-
vetkeztében létrejött rothadásveszély miatt – nagyon hasznosnak bizonyult a fürtz-
óna július végi kilevelezése, a sorközökben pedig a takarónövények jelenléte. Az 
idén viszont – a kánikula miatt – még mindig nem célszerű kilevelezni a fürtzónát, 
a takarónövények pedig, mivel vizet vonnak el a szőlőtől, ugyancsak hátrányosak. 

A lisztharmatfertőzés a bogyókon július 10-e körül megállt, azóta a bevonat – a 
lappangó fertőzések miatt – még valamelyest gyarapodott. A továbbiakban újabb 
bogyófertőzéstől már csak az oldalhajtásokon képződött másodfürtökön kell tar-
tani, az elsődleges fürtöknek már csak a kocsányzata betegedhet meg. A lombozat 
a tenyészidőszak végéig fogékony a lisztharmatra, fertőződése október végéig is 
eltarthat. Ha a tavalyi évvel vetjük össze az ideit, megállapíthatjuk, hogy 2015-ben 
jelentősen elmaradt a fertőzési nyomás a 2014. évitől.  Az idén a fogékony fajtájú 
(Kékfrankos, Kadarka, Portugieser, Blauburger, Rizlingszilváni stb.) ültetvényeknek 
csak egy részét veszélyeztette számottevően a lisztharmat, a kevésbé fogékony faj-
tákra (Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Zweigelt, Chardonnay, Olasz-
rizling stb.) pedig az esetek többségében csak elenyésző veszélyt jelentett. 

A peronoszpórafertőzéshez továbbra is teljesen mostohák a föltételek. Fürtfertő-
zéstől már egyáltalán nem kell tartani, de a levélfertőzéshez is gyökeres időjá-
rás-változásra (sok és gyakori csapadékra) lenne szükség, aminek az esélye egyre 
csökken. Ha az augusztus sem lesz csapadékosabb az átlagosnál, a lombozat meg-
betegedését is megúszhatják ültetvényeink.

A szürkerothadás tünetei egyes ültetvényekben elvétve megjelentek a fürtökön, a 
betegség terjedésétől azonban egyelőre nem kell tartani. Hogy éréskor milyen fer-
tőzési nyomás alakul ki, az az augusztus–szeptemberi csapadékviszonyoktól függ. 
Ha az idő hirtelen csapadékosra fordulna (ahogy ez például május második felében 
történt egy hasonlóképpen aszályos 60-70 napot követően), akár két hét leforgása 
alatt járványhelyzet alakulhatna ki a „semmiből”.

Ha még nem tettük meg, a lisztharmat elhárítására egyelőre a Kén tartalmú nö-
vényvédő szereket permetezzük ki (a nagy meleg miatt lehetőleg a hajnali vagy a 
kora esti órákban).

A peronoszpóra elleni védekezést, mivel fertőzésveszély nincs, most tényleg csak 
az abszolút biztonságra való törekvés indokolja, réz tartalmú növényvédő szerek 
alkalmazása.

A fent említett hatóanyag tartalmú növényvédő szerek a bio művelésben is alkal-
mazhatóak.

(Forrás: Dr. Füzi István, fejlesztőmérnök)

A cikket az olvasók
figyelmébe ajánlja
SZIVEK PÉTER
borász, képviselő


