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♦	Az	 országon	 átvonuló	 viharok	 bennünket	 sem 
kíméltek,	igaz	sokkal	kisebb	a	kár	mint	országszerte.	
Az	 Erzsébet	 parkban	 kidőlt	 fák	 megrongálták	 a	
20	 kV-os	 primer	 hálózatot,	 emiatt	 hosszabb	 volt	
az	 áramszünet.	 Az	 e-on	 szakemberei	 felhívták	 a	
figyelmet	a	még	veszélyes	fákra	a	Major	u.	sarkánál.		
Ezek	a	fák		a	primer	és	szekunder	hálózat	közötti	sávon	
találhatók.	Kivágásuk	csak	bejelentett	és	jóváhagyott	
kikapcsolással,	 emelőkosaras	 autó	 alkalmazásával	
lehetséges.	 Az	 árajánlat	 megjött,	 a	 kikapcsolási	
engedélyre	kb.	1	hónapot	kell	várni.	A	kivágott	 fák	
helyett,	új	alacsonyabb	növésű	fákat	ültetünk.

♦	Komplett	 tűz-és	 munkavédelmi	 tényfeltáró	
vizsgálatra	 kötöttünk	 szerződést	 a	 D-M-M-D	
Szolgáltató	 Társulással.	 A	 szerződés	 értelmében	
a	 cég	 vállalja	 a	 felmérést	 és	 a	 hiánypótlást	 is,		
minden	 intézményünkben,	 illetve	 ajánlatot	 tesz	 a 
hiányosságok	megszüntetésére.

	 (Kapcsolattartó	Makovics	Zoltán	képviselő	úr	volt)

♦	A	 Magyar	 Közút	 Kht.	 Kihelyezte	 a	 70	 km-es	
sebességkorlátozó	 táblákat	 a	 kesztölci	 bejárathoz	
(törpés);	kihelyezte	a	régi	bekötőút	Major	előtti-utáni	
kanyarba	a	veszélyre	figyelmeztető	piros	nyilakat;	a	
10-es	út	Budapest	felől	érkező	forgalmi	tájékoztatására	
a	turisztikai	előjelző	táblát;		dolgozóink	kihelyezték	a	
30-as	zóna	táblákat.

♦	A	 Szlovák	 Önkormányzattal	 közösen	 szervezve	
megkezdtük	a	Faluház	szolgalmi	útjának	-	bejáratok	
kialakításának	-	munkálatait.	A	munkákat	Kochnyák	
Sándor	képviselő,	és	kisebbségi	képviselő	koordinálja.	
A	muzeális	anyagok	felmérésében	dr.	Horváth	István	
úr	lesz	segítségünkre.

♦	Sasvári	Zoltán	úr,	a	Kesztölcért	Egyesület	környezet-
védelmi	témafelelőse	megkezdte	a	tervezett	tanösvény	
előkészítési	munkálatait.	

♦	Köszönet	 a	Pávakörnek	és	 az	Egyházi	Önkormány-
zatnak	a	Passió	magyar	és	szlovák	nyelvű	előadásának	
megszervezéséért,	lebonyolításáért.

♦	Köszönet		a	Művelődési	Ház,	a	Szlovák	Önkormány-
zat	 és	 a	Kesztölcért	Egyesület	 közös	 szervezésében	
lezajlott	 virágvasárnapi	 húsvéti	 készülődés	 szerve-
zőinek	és	lebonyolítóiknak.

Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:
♦	Befejeződött	 az	 asztalitenisz	 házibajnokság	 a	
Sportegyesület	 és	 a	 Műv	 Ház	 szervezésében.	 A	
szervezők	 jónak	 értékelték	 a	 versenyt.	 Keddi	 és	
csütörtöki	napokon	állandóan	teltház	volt.	Köszönet	a	
fő	szervezőknek:	Kara	Lajosnak,	Bakos	Györgynek		
és	Gaálné	Kara	Valériának.

	 Felnőtt		férfi	kategóriában:
	 	 1.	helyezett:	Kochnyák	Sándor
	 	 2.	helyezett:	Hertlik	András
	 	 3.	helyezett:	Bakos	György
	 Ifjúsági	kategóriában:
	 	 1.	helyezett:	Hamvas	Kornél
	 	 2.	helyezett:	Málnai	Balázs
	 	 3.	helyezett:	Mészáros	Krisztián	

♦	Lezajlott	 a	 tavaszi	 lomtalanítás.	 Sajnos	 a	
hulladékgyűjtők	 miatt	 többször	 kellett	 hívni	 a	
rendőrjárőrt.	A	Saubermacher	pontatlan	kiírása	miatt	
vissza	 kellett	 rendelni	 a	 begyűjtőket.	A	 	 következő	
évi		lomtalanítás	kiírásánál	pontosítani	kell	a	céggel	
az	elszállítás	időpontját.

♦	Március	 29-én	 	 Gazdinky	 fogadás	 volt	 a	 szlovák	
követségen,	 ahol	 a	 nagykövet	 úrnak	 a	 két	 önkor-
mányzat		nevében		ajándékokat	adtunk	át.

♦	A	 Sportegyesület	 kérésére	 Kesztölc	 Kőbányából	
agyagos	 meddőt	 és	 murvát	 szállítottunk	 az	 öltöző	
mögötti	 parkoló	 és	 út	 javítására.	 A	 szállítást	 és	
tereprendezést	az	egyesület	szervezte.

♦	A	 Szemünk	 fénye	 országos	 program	 keretében		
díjtalan	 fűtéskorszerűsítési	 vizsgálatot	 végeztek	 az	
óvodában,	iskolában	és	a	művelődési	házban.

♦	Saját	 anyagból	 és	 részben	 ledolgozandó	 munkából	
elkészült	a	Szabadság	téren	a	szelektív	hulladékgyűjtő	
sziget.

♦	Községünk	 adott	 helyet	 a	 Magyarországi	 Szlovák	
Tájházak	 Országos	 Konferenciájának.	 Házigazda	 a	
Kesztölci	Szlovák	Önkormányzat	volt.

♦	A	 Föld	 Napja	 alkalmából	 a	 Község	 közterületein		
(Tavasz	 u.,	 Bányász	 u.)	 a	 lakók	 35	 db	 vérszilvafát	
(díszfát)	 ültettek	 el,	 amit	 részben	 az	 önkormányzat	
biztosított,	 részben	Kmetth	 Sándor	 (20	 db)	 ajánlott	
fel.	 A	 temetőben	 35	 db	 hárscsemetét,	 a	 Plesina	
oldalán,	önkormányzati	területen	100	db	akáccsemetét	
ültettünk	 el.	 A	 Föld	 Napja	 alkalmából	 tervezett	
takarítási	 akciót	 a	 rossz	 időjárás	 miatt	 későbbre	
halasztottuk.	
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♦	A	megyei	földhivatallal	kötött	megállapodás	alapján	
a	 rendezési	 tervhez	megvásároltuk	a	község	kül-	 és	
belterületi	 valamint	 zártkerti	 digitális	 állományát	
970.000	Ft-ért,	 és	 a	 szerződés	 alapján	 az	 állományt	
évi	 két	 alkalommal	 50-50.000	 Ft-ért	 frissítik.	 Az	
állományt	a	képviselők	CD-n	megkapják.

♦	A	 Rózsafüzér	 Társulat	 új	 drapériákat,	 szőnyeget	
és	 székeket	 vásárolt	 s	 így	 több	 mint	 félmillió	
forint	 értékben	 felújította	 a	 ravatalozót.	 Köszönet	
a	 Rózsafüzér	 Társulat	 tagjainak	 és	 vezetőjüknek	
Radovics	Gáspárné	„	Bözsi	néninek”.

♦	Május	 12-én	 Tarnóczi	 Ferenc	 főtisztelendő	 atya	
felszentelte	 az	 Árpád-kori	 templom	 és	 település	
emlékére	 állított	 keresztet,	 amelyet	 György	 Sándor	
építész	készített	el.	A	felállításban	segítséget	nyújtott	
Makovics	Zoltán	vállalkozó	(képviselő).

♦	Szlovák	 Nemzetiségű	 Óvodák	 megyei	 találkozóján			
8	 település	 80	 óvodását	 látta	 vendégül	 a	 kesztölci	
óvoda.	 Köszönet	 az	 óvónőknek,	 és	 az	 óvoda	
dolgozóinak	a	színvonalas	műsorért	és	a	szervezésért.	
Önkormányzatunk	 a	 kis	 színpad	 (4x5	 m)	 felállítá- 
sával	 és	 új	 padlózatával	 járult	 hozzá	 a	 rendezvény	
sikeréhez.

	 Anyagi	támogatást	nyújtott		a	Magyarországi	Nemzeti	
és	Etnikai	Kisebbségekért	Közalapítvány,	Komárom-
Esztergom	 Megyei	 Szlovák	 Önkormányzat, 
Kesztölci	Szlovák	Önkormányzat.	

 
♦	Köszönet	 Velmovszki	 Józsefnek	 és	 feleségének	 a	
hagyományos	 	 Mária	 zarándoklat	 lebonyolításában	
nyújtott	segítségéért.

♦	Május	 18-án	 a	 Ljubljanai	 Magyar	 Klub	 	 tagjai		
látogatattak	 Kesztölcre,	 akiket	 a	 két	 önkormányzat	
látott	vendégül.

♦	Május	 24.	 Községi	 gyermeknap	 	 -	 jól	 sikerült	
rendezvényünkön	 168	 gyermeket	 regisztráltunk.	
Mivel	 ez	 volt	 az	 első	 községi	 szintű	 gyermeknap,	
viszonyítási	 alapunk	 nincs.	A	 programban	 szerepelt	
sárkánykészítés	 -	 családoknak,	 akadályverseny,	
kisvonatozás,	 labdajátékok.	 A	 jelenlévők	 megnéz-
hették	 a	 Dakar	 versenyről	 ismert	 kamiont,	 és	
versenyzőjét,	 Szaller	 Zoltánt,	 aki	 az	 idei	 Central	
Europ	 verseny	 legjobb	 magyar	 helyezettje	 volt.	
Kipróbálhatták	 a	 gyerekek	 a	 rendőrautó	 szirénáját,	
a	 nyitott	 lovarda	 program	 keretében	 szombaton	
és	 vasárnap	 mehettek	 az	 érdeklődők	 a	 lovardába. 

♦	Este	 az	 iskolások	 rendhagyó	módon	köszöntek	 el	 a	
nyugdíjba	 vonuló	 igazgatónőtől.	A	 Rómeó	 és	 Júlia	
című	darabot	adták	elő	meghívottaknak.	Betanította	
az	 iskola	 magyar	 tanára:	 Radovics	 Andrea. 
21-23	óráig	tábortűz,	majd	23	órától	éjszakai	túrával	
zártuk	 a	 gyereknapot.	 A	 Községi	 CBA	 vezetője	 2	
doboz	 csokis	 nápolyit	 ajánlott	 fel	 a	 gyerekeknek,	
az	ERIKA	Cukrászda	pedig	 szombaton	és	vasárnap	
kedvezményes	áron	adta	a	gyerekeknek	a	fagylaltot.

♦	Az	idei	évben	Felsőkirályi	rendezte	a	hagyományos	
Polgármesterek	Kupájáért	kiírt	labdarúgó	villámtornát	
öregfiúk	korosztálynak.	 A	végeredmény:

	 1.	Felsőkirályi,	2.	Kesztölc,	3.	Búcs	község	csapata.

♦	Az	 intézményvezetői	 állásra	 kiírt	 pályázatra	 	 két	
pályamunka	 érkezett	 be.	 	 Óvodavezetői	 álláshelyre	
Feketéné	Kain	Magdolna,	iskolaigazgató	álláshelyre	
Tordáné	 Petrik	 Etelka	 nyújtott	 be	 pályázatot.	 A	
képviselő	 testület	 2008.	 július	 2-i	 ülésén	 az	 alábbi	
döntést	hozta:

	 Óvodavezető	pályázat:	 igen	-	3	
	 	 	 	 nem	-	2
	 	 	 	 tartózkodott	-	4

	 Igazgatói	pályázat:	 igen	-	3
	 	 	 	 nem	-	4
	 	 	 	 tartózkodott	-	2

♦	A	 képviselő	 testület	 2008.	 július	 9-i	 rendkívüli 
ülésén	 a	 Napköziotthonos	 Óvoda	 vezetői	 munka	
ellátására	Feketéné	Kain	Magdolnát,	a	Kincses	József	
Általános	 Iskola	 igazgatói	 teendőinek	 ellátására	
Katona	Valériát	bízta	meg	1	éves	időtartamra.
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A Pálos Rend megalakulásának 700 éves évfordulója alkalmából
a község lakossága nevében köszöntöttük a Pálos Rend tagjait.

Tisztelt Generális Atya! 

Kesztölc község lakossága nevében köszöntjük Önt és a Pálos Szerzetesrend tagjait a rend megalakulásának 
700 éves évfordulója alkalmából! Nagy örömünkre szolgált, hogy a magyarországi kedvezőtlen politikai helyzetben 
sem oszlott fel a rend, hisz’ Önök Lengyelországban tovább folytatták Boldog Özséb életművét. Most, hogy a 
Klastrompusztán található anyakolostor újra jogos tulajdonosához került, fogadja el a kolostor egy kövét, ami 
jelképezze a rend, a kolostor és a település jövőbeni együttműködésének alapját.

Engedje meg, hogy itt köszönjük meg mindazok közbenjárását, akik segítségével e találkozó létrejött!

Kesztölc, 2008. június 18.

 
 Tisztelettel, 
 
   Gaálné Kara Valéria Gaál Lajos
  Szlovák Önkormányzat Elnöke polgármester

Népesség nyilvántartás

2007.	év	végére	Kesztölc	állandó	lakosságának	száma	
az	előző	évhez	képest	10	fővel	nőtt.	

Az	elhunytak	száma	40	fő,	az	elköltözöttek	száma	pedig	
84	fő	volt.	Az	ingatlanok	tulajdonosainak	kérelmére	5	
lakos	 lakóhelyének	 fiktíválása	 történt	 meg.	 2007-ben	
26	gyermek	született,	108	személy	költözött	ide,	így	év	
végére	az	állandó	lakosok	száma	2667	főre	emelkedett.

A	 Közigazgatási	 és	 Elektronikus	 Közszolgáltatások	
Központi	Hivatala	(KEKKH)	2007.	április	2-től	vezette	
be	-	az	ASZA	rendszeren	keresztül	elérhető	új	cím-	és	
körzetnyilvántartási	rendszer	első	ütemét,	mely	a	jegyzők	
és	 munkatársaik	 részére	 a	 helyi	 címnyilvántartások	
vezetéséhez,	 a	 számítógépes	 címnyilvántartásban	
megtalálható	 hibák	 felfedezéséhez	 és	 a	 hibás	 címek	
javításához	 nyújt	 országosan	 egységes	 informatikai	
támogatást.	 A	 címnyilvántartás	 segítségével	 a 
jegyzőnek	lehetősége	van	arra,	hogy	a	lakcím-bejelentési	
eljárás	 során	 számítógép	 segítségével	 ellenőrizze 
a	 bejelenteni	 kívánt	 lakcím	 létezését	 és	 helyességét.	
A	 személyi	 adat	 –	 és	 lakcímnyilvántartás	 (SZL)	
online	 rendszerében	 ezzel	 egyidejűleg	 végrehajtott 
változások	megteremtették	 annak	 lehetőségé	 is,	 hogy	
csak	létező	címre	történhessen	lakcímbejelentés.

Sándorné Farkas Krisztina igazgatási főelőadó beszámolója
2007.	 július	 2-ától	 ugyanezen	 rendszeren	 belül	
bevezetésre	 került	 a	 körzetkezelő	 rendszer,	 melynek	
segítségével	 lehet	 elvégezni	 a	 településen	 belüli	
körzetesítési	 feladatokat	 (választási,	 népszavazási,	
iskolai	körzethatárok	megadása),	és	a	címnyilvántartási	
funkciók	 bővülésének	 következtében	 az	 intézményi	
címek	 esetén	 az	 intézmény	 elnevezésének	 
nyilvántartásba	 vételére	 is	 lehetőségünk	 van	
(CBA	 Áruház,	 X.Y.	 Panzió,	 K.J.	 Általános	 Iskola,	
Napköziotthonos	Óvoda).

Az	 ASZA	 fórumhoz	 hasonlóan	 létrehoztak	 egy	
KEKKH	felhasználói	fórumot	is	melynek	segítségével	
lehetőség	 van	 az	 új	 címnyilvántartó	 rendszerrel	
kapcsolatos	 kérdések,	 és	 válaszok	 gyors	 és	 hatékony	
közlésére,	szakmai	 tájékoztatók,	állásfoglalások	minél	
hatékonyabb	és	gyorsabb	közzétételére,	elterjesztésére,	
stb.	

Életkor Férfi Nő Összesen
0-6 88 85 173
7-14 120 121 241
15-18 77 82 159
19-100 1009 1085 2094

Összesen 1294 1373 2667
A lakosság megoszlása korcsoportos bontásban
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Anyakönyvi ügyintézés

Az	 elmúlt	 évben	 a	 születések	 száma	 3-mal	 kevesebb	
volt	 községünkben,	 mint	 2006-ban,	 a	 26	 gyermekből	
13	 fiú	 és	 13	 leány.	 Születés	 újbóli	 anyakönyvezése	
egy	 esetben	 történt	 községünkben	 apaság	 vélelmének	
megdőlése	miatt.
Az	 elmúlt	 év	 folyamán	 9	 pár	 kötött	 házasságot	
Kesztölcön,	a	házasságot	felbontó	ítélet	bejegyzésére	3	
esetben,	teljes	hatályú	apai	elismerésre	pedig	8	esetben	
került	sor.	A	születési	anyakönyvekbe	40	alkalommal,	a	
házassági	anyakönyvekbe	27	alkalommal	teljesítettünk	
utólagos	 bejegyzést	 (haláleset,	 válás,	 névváltozás	
bejegyzése).

2007-ben	 40	 személy	 hunyt	 el	 községünk	 lakói	
közül,	ezek	közül	13	személy	anyakönyvezése	 történt	
helyben.

Honosítási	 kérelmet	 2	 lakosunk	 részére	 nyújtottunk	
be	a	köztársaság	elnök	úrhoz,	egy	fő	visszahonosítása	
történt	meg	az	elmúlt	évben.

9	fő	kért	névmódosítási	kérelmet,	ebből	4-en	születési	
családi	 nevüket	 kérték	 megváltoztatni,	 melyet	 az	
Igazságügyi	 és	 Rendészeti	 Minisztérium	 jóvá	 is	
hagyott,	 5-en	 házassági	 nevük	 módosítását	 kérték,	
melyet	helyben	jegyzőkönyv	felvételével	és	a	házassági	
anyakönyvben	történő	átvezetéssel	intéztünk	el.

Életkor Férfi Nő Összesen
0-49 3 0 3
50-59 5 2 7
60-69 3 2 5
70-79 7 3 10
80-90 2 11 13
90	felett 0 2 2
Összesen 20 20 40

Az elhunytak életkor és nemek szerinti megoszlása

Beszámolómban	 Kesztölc	 község	 gyermek- 
egészségügyi	helyzetéről	nyújtok	tájékoztatást	Önöknek. 

Munkámat	immáron	13.	éve	végzem	a	községben.	Azon	
gyermekek	 akik	 már	 „nekem	 születtek”	 iskolások.	
Ismerem	a	gyermekeket,	én	követem	őket	születésüktől	
fogva,	 ismerem	 a	 szülőket,	 a	 körülményeket	 ahogy	
élnek.	Ez	megkönnyíti	a	munkámat	és	úgy	gondolom	a	
gyermekek	és	a	szülők	szempontjából	is	jó.

Néhány	adat	az	elmúlt	egy	évben	végzett	munkámról.

Jelenleg	 az	 általam	 ellátottak	 száma	 896	 fő.	 Ez	
2007.	 december	 végi	 adat.	 Sajnos	 a	 gyermeklétszám	
csökkenése	figyelhető	meg.

Kor szerinti megosztásban:
	 0-11	hónapos	 		38	fő
	 1-4	évesig	 124	fő
	 5-14	éves	 495	fő
	 15-18	éves	 239	fő

0-3 éves korig
Ezen	 korosztály	 folyamatos	 követése,	 a	 szaktanácsa-
dáson,	 a	 védőnővel	 közösen	 történik.	 Féléves	 korig	
kéthetente,	 majd	 egyéves	 korig	 havonta	 jelennek	
meg.	 Kórházból	 való	 hazaérkezésükkor,	 3	 hónapos, 

Dr. Kéninger Anna gyermekorvos beszámolója (kivonat)

6	 hónapos.	 1,	 2,	 3,	 6	 éves	 korban	 statusz,	 (súly,	
magasság,	 mell-	 és	 fejkörfogat,	 belszervi	 fizikális	
vizsgálat,	 mozgásszervek	 vizsgálata,	 vérnyomás,	
vizelet)	vizsgálatukat	végezzük.

2;	 3;	 4,	 15	 hónapos	 és	 18	 hónapos	 és	 6	 éves	 korban	
kötelező	védőoltásokat	(InfanrixIPV	HIB,	InfanrixIPV,	
MMR)	 kapnak.	A	 gyermekek	 vizsgálata	 során	 észlelt	
bármilyen	 eltérés	 (szívzörej,	 csípő-rendellenesség,	
urológiai,	 sebészeti,	 bőrgyógyászati)	 esetén	megfelelő	
diagnosztikai	és	szakorvosi	vizsgálatra	irányítom	őket.
Ennek	a	betegségek	korai	felismerésében	így	az	időben	
elkezdett	kezelésnek	nagy	jelentősége	van	a	gyógyulás	
szempontjából.	 Gondolok	 itt	 pl.:	 csípőficamra,	 rejtett	
heréjűségre.	

Tanácsadáson	2007-ben	450	gyermek	jelent	meg.	

3-6 éves korig
Az	 óvodás	 korosztály	 szűrővizsgálatát	 az	 óvodában,	
évente	 a	 védőnő	 segítségével	 végzem.	 2007-2008-
as	 tanévben	 84	 óvodás	 vizsgálatát	 (súly,	 magasság,	
belszervi	fizikális,	mozgásszervek,	vizelet,	vérnyomás)	
végeztük.	Ezen	 gyermekek	 közül	 ötvennégy	 gyermek	
lett	 kiszűrve	 fogászati,	 kardiológiai,	 ortopédiai,	
szemészeti	elváltozások	és	túlsúly	és	értelmi	elmaradás	
miatt.	Az	első	helyen	a	fogszuvasodás	áll.
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6-14 éves korig
Az	 iskolás	 korosztály	 szűrését	 módszertani	 levélben	
előírt	program	szerint	végezzük.	Itt	már	2007/2008-as	
tanévben	elvégzett	vizsgálatokról	tudok	beszámolni	97	
gyermeket	(1;	3;	5;	7,	8)	vizsgáltam	meg.	Ez	a	magasság,	
súly,	 vérnyomás,	 belszervi	 fizikális,	 mozgásszervek,	
vísus,	színlátás,	vizelet	általános	vizsgálatából	áll.

Ezen	gyermekek	közül	47	főt	szűrtem	ki	és	lett	további	
vizsgálatra	utalva.	Az	iskolásoknál	is	a	fogszuvasodás,	
ortopédiai,	 szemészeti,	 kardiológiai	 elváltozások,	
a	 túlsúly	 jelentik	 az	 elsődleges	 problémákat	 és	 már	
megjelenik	a	magas	vérnyomás	is.	

A	hatodikosok	kétszerre	Di-Te	 és	Trivalnes	 (kanyaró,	
mumpsz,	 rózsahimlő)	 a	 nyolcadikosok	 kétszerre	
Hepatitisz	B	elleni	kötelező	védőoltásban	részesültek.

Itt	 jegyezném	 meg,	 hogy	 mindkét	 intézmény	
óvoda	 és	 iskola	 vezetőjétől	 és	 dolgozóitól	 minden	
segítséget	 megkapunk	 a	 szűrővizsgálatok	 zavartalan	
lebonyolításához.	Ezért	köszönet	nekik.

Az	előzőekben	elmondott	adatok	is	alátámasztják,	hogy	
már	 a	 gyermekek	 körében	 is	 jelentkeznek	 a	 magyar	
felnőtt	 lakosságra	 jellemző	 betegségek	 éspedig	 az	
elhízás,	a	rossz	fogak	és	az	orthopédiai	elváltozások.	

2007-ben	 30	 gyermek	 részesült	 az	 ÁNTSZ-től	
ingyenesen	kapott	influenza	elleni	védőoltásban.

A	 betegrendelést	 napi	 két	 órában,	 váltogatva	 délelőtti	
és	 délutáni	 időben	 végzem.	 A	 csecsemő-tanácsadást	
csütörtök	 délelőtt	 egy	 órában,	 az	 iskola-egészségügyi	
munkát	csütörtök	reggel	két	órában	végzem.

2007-ban	 6548	 gyermek	 jelent	 meg	 a	 rendelésen,	
lakáson	 159	 gyermeket	 láttam	 el.	 Szakrendelésre	
118,	kórházba	23	gyermeket	utaltam	és	36	gyermeket	
kezeltek	kórházban.

A	 betegrendeléseket	 főleg	 az	 óvodás	 és	 az	 kisiskolás	
korosztály	látogatja.	Jelentősebb	betegforgalom	a	késő	
őszi,	 téli	 és	a	kora	 tavaszi	 időszakban	van.	A	betegek	
jelentős	 része	 felső	 és	 alsó	 légúti	 hurutos,	 valamint	
gyomor-	 bélrendszeri	 panaszok	 miatt	 keresnek	 fel.	A	
tavaszi	 hónapokban	 pedig	 egyre	 szaporodik	 a	 légúti	
allergiás	panaszok	miatt	jelentkezők	száma.

2001.	 június	 óta	 hétköznapokon	 is	 beindult	 a	 dorogi	
székhelyű	 központi	 ügyelet,	 amely	 délután	 16	 órától	
másnap	 reggel	 8	 óráig	 látja	 el	 a	 betegeket.	A	 hétvégi	
ügyelet	 változatlanul	 péntek	 délután	 15	 órától,	 hétfő	
reggel	 8	 óráig	 folyamatosan	 működik.	 Ebben	 a	
munkában	 én	 is	 részt	 veszek.	 Munkatársaimmal	 a	
kapcsolatom	jó,	munkájukkal	meg	vagyok	elégedve.	

2004.	ősze	óta	rendelőnkben	folyamatosan	elérhető	az	
internet	 hálózat,	 ez	 nagyban	 segíti	 a	 munkánkhoz	 az	
információszerzést,	köszönöm	az	Önkormányzatnak.

2007-ben	elkezdődött	a	rendelő	felújítása,	a	bejárati	ajtó	
és	az	ablakok	kerültek	kicserélésre.	A	munkálatok	alatti	
kellemetlenségekért,	kárpótol	bennünket	a	nyílászárók	
működése	és	szépsége.	Köszönjük,	hogy	ez	megvalósult	
és	 reméljük,	 hogy	 az	 anyagi	 keretek	 lehetővé	 teszik	
a	későbbiekben	 ,	hogy	a	vizes	helyiségek	és	az	udvar	
felőli	ajtó	is	felújításra	kerüljön.	

Az	 alábbi	 beszámolómban	 Kesztölc	 község	
alapellátásának	utolsó	egy	évét	és	a	jelenlegi	helyzetet	
kívánom	ismertetni.	Működésünk	személyi	feltételeivel	
nincs	 gond.	 Köszönjük	 az	 Önkormányzat	 önzetlen	
segítségét.	 Jelentős	 fejlesztésünk	 a	 múlt	 évben	 nem	
volt.

Néhány statisztikai adat:
Halálozás	 2007-ben	 37	 volt,	 ebből	 körzetben	 13,	
kórházban	24	fő.	A	kórházi	orvosokkal	a	kapcsolatunk	
jó,	 nem	 ők	 tehetnek	 a	 szűkös	 kórházi	 kapacitásról.	
Nemegyszer	 előfordul,	 hogy	 a	 még	 rossz	 állapotú	
beteget	 hazaküldik,	 hogy	 az	 ágyakkal	 gazdálkodni	
tudjanak.	Az	igazán	súlyos	állapotú,	még	megmenthető	 

Dr. Bús János háziorvos beszámolója
betegek	 esetében	 a	 sürgősség	 eddig	 sem	 szenvedett	
kárt,	de	az	idős,	rossz	állapotú	betegek	esetén	sokszor	
szomorú	 a	 helyzet.	 A	 községben	 sok	 idős	 ember	 él,	
hozzátartozójuk	 vagy	 nincs,	 vagy	 nem	 törődik	 velük.	
Az	 emberek	 mozgékonyak,	 sokan	 máshol	 keresnek	
munkát.	 Ilyen	körülmények	közt	nem	könnyű	beteget	
ápolni.	 Az	 ÖNO	 dolgozói	 nagyon	 sokat	 dolgoznak,	
gyakran	 hétvégén	 is,	 ami	 nem	 kötelességük.	
Nemegyszer	betegmegőrzés	igénye	is	felmerülne,	ami	
megoldhatatlan.
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Közvetlen halálokokat tekintve: 
♦	szív-és	érrendszeri	ok	32%-ban,	
♦	daganat	20%-ban,	
♦	elöregedés	28%-ban,	
♦	alkoholizmus	16%-ban	szerepelt.

A	cukor-betegség	és	a	magas	vérnyomás	már	évek	óta	
népbetegség.	 Sajnos	megjelent	 a	 faluban	 a	 kábítószer	
is,	szerencsére	még	csak	esetenként.

Jelenlegi	 betegszámunk	 1805	 fő,	 valamivel	 az	 átlag	
feletti.	 2007.-ben	 9980	 beteget	 láttunk	 el,	 havi	
átlagban	 831-et	 (2006-ban	 11449	 volt).	 A	 csökkenés	
oka	 nyilvánvalóan	 a	 vizitdíj	 volt.	 A	 9980	 betegből	 
680-at	lakáson.	Szakrendelésre	710	főt	irányítottunk.	A	
betegforgalmat	 növelő	 tényező	 a	 gondozás,csökkentő	
tényező,	hogy	még	mindig	sok	a	feketemunka.

A	körzeti	ápolónő	2007-ben	489	esetben	látogatott	220	
beteget.

A táppénzes helyzet alakulása:
♦	2007-ben	 12070	 táppénzes	 napot	 utalványoztunk. 
	 (2006-ban	14185	volt).
♦	Leszázalékolás	12	esetben	volt	(előző	évben	13).

Körzetemben	 folyamatosan	 végezzük	 a	 krónikus	
betegek	gondozását.

Eszerint jelenleg :
♦	300	magas	vérnyomásos	ill.	szív-és	érrendszeri,	
♦	32	légzőszervi,	
♦	81	mozgásszervi,	
♦	33	emésztőszervi,	
♦	138	cukorbeteg,	
♦	24	idegrendszeri	és	
♦	11daganatos	beteg	szerepel	a	nyilvántartásunkban.

A	hétközi	ügyeletet	 a	betegek	megszokták.	A	 legfőbb	
panasz,	 hogy	 gyakran	 sokat	 kell	 várni	 az	 orvosra.	Ez	
nem	 csoda,	 hiszen	 40000	 emberre	 van	 egy	 ügyeletes	
orvos.	Az	ügyelet	parancsra	8	óráig	 tart,	ami	a	körzet	
érdekeit	semmiképpen	sem	szolgálja.

Mint	 azt	 mindenki	 tudja,	 a	 folyó	 év	 március	 9-i	
népszavazás	 eltörölte	 a	 vizit	 díjat.	Az	 adminisztráció	
egy	 kicsivel	 kevesebb	 lesz,	 viszont	 a	 bevételünk	 kb.	
1/5-e	 ezzel	 elveszett.	 Kompenzációt	 még	 konkrétan	
senki	nem	ígért.	Optimizmusra	túl	sok	okunk	nincs.	Ez	
egy	nehéz	év	lesz.

A	 megkezdett	 munkát	 folytatjuk,	 ahogy	 anyagi	 és	
akaraterőnkből	telik.	

Településünk	 szociális	 helyzetének	 jellemzői,	
igényelhető	támogatások	2007-ben.

Kesztölc	állandó	lakosainak	száma:	2657	fő

A	segélyezettek	száma	az	állandó	lakosok	átlag	1-3%-a.

Rendszeres támogatások:

♦ Rendszeres szociális segély 
A	 munkanélküli	 ellátásból	 kikerülők	 részére	 
rendszeres	 szociális	 segélyt	 biztosítunk,	 ha	 a	
családban	 az	 egy	 főre	 eső	 jövedelem	 nem	 haladja	
meg	az	öregségi	nyugdíjminimum	90%-át.	

2007.	 évben	 12	 fő	 kapott	 hosszabb,	 rövidebb	 ideig	
rendszeres	segélyt.	A	segélyezettek	nagy	részét	sikerült	
bevonni	 a	 foglalkoztatásba,	 és	 mint	 közmunkások	
szépítették	a	település	közterületeit.

A	megállapítás	a	jegyző	hatásköre.

Horváth Zoltánné szociális és gyámügyi ügyintéző beszámolója
♦ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Azoknak	a	családoknak	kerül	megállapításra,	ahol	a	
család	egy	főre	eső	jövedelme,	nem	haladja	meg	az	
öregségi	 nyugdíjminimum	 120%-át,	 egyedülállónál	
130%-át.

A	 rendszeres	 kedvezményben	 részesülő	 gyermek	
után	nem	kell	étkezési	térítési	díjat	fizetni	az	óvodai	
ellátásnál,	 illetve	 az	 ált.	 iskola	 alsó	 tagozatán.	
Ezen	 kívül	 az	 iskolás	 gyermek	 ingyen	 kapja	 meg	
a	 tankönyveket.	 A	 rendszeres	 gyermekvédelmi	
kedvezményben	 részesülő	 gyermekek	 évente	 két	
alkalommal	pénzbeni	ellátásban	részesülnek.	(5.000,-	
Ft	-	július,	5.000,-	Ft	-	november	/	gyermek.)	2007-
ben	63	gyermek	részesült	ebben	a	támogatásban.

A	megállapítás	a	jegyző	hatásköre	
 
♦ Lakásfenntartási támogatás
Normatív	 lakásfenntartási	 támogatásban	 16	 fő	
részesült	2007,-ben.	A	támogatott	családok	771.000,-
Ft	 lakásfenntartási	 támogatást	 vehettek	 fel.	 Az	
egyénileg	 megállapítható	 összeg	 családonként 
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változó.	 Függ	 a	 család	 egy	 főre	 eső	 jövedelmétől.	
Átlagosan	2.500,-	és	6.500,-	Ft	került	megállapításra.	
Az	 összeg	 10%-a	 terheli	 az	 önkormányzatot,	 a	
90%	 a	 központi	 költségvetésből	 visszaigényelhető. 
16	fő	igényelte	a	lakásfenntartási	támogatást.

A	megállapítás	a	bizottság	hatásköre

♦	Ápolási díj
Alanyi	 jogon	 járó	 ápolási	 díj	 4	 fő	 részére	 került	
megállapításra.	 Ebből	 2	 fő	 magasabb	 összegű	
ápolási	 díjban	 részesült,	mivel	 súlyosan	 fogyatékos	
hozzátartozóját	ápolta.

A	megállapítás	a	jegyző	hatásköre.

Méltányos	 ápolási	 díj	 2007-ben	 nem	 került	
megállapításra.

 
♦ Közgyógyellátási igazolvány 
A	 közgyógyellátási	 igazolványt	 három	 módon 
adhat	ki	a	jegyző.

Alanyi jogon	 részesülő	 személyek:	 azok	 akik	 a	
szociális	törvény	alapján	alanyi	jogon	kapják	meg	az	
igazolványt.	 (	 pl.:	 I-II	 rokkantak,	 akik	 után	 a	 szülő	
magasabb	összegű	családi	pótlékban	részesül,	..)		39	
fő	kapja.	

Normatív alapon	 az	 a	 személy	 részesülhet	
közgyógyellátásban	 akinek	 a	 családjában	 az	 egy	
főre	 eső	 jövedelem	 nem	 haladja	 meg	 az	 öregségi	
nyugdíjminimum	 összegét,	 egyedülállónak	 a 
150%-át.	3	fő	kapja	

Méltányos közgyógyellátást	 igényelhet	az	a	személy	
aki	 szociálisan	 rászorult,	 és	 gyógyszerköltsége	
meghaladja	 a	 helyi	 rendeletben	 szabályozott	
összeget.	 Az	 így	 kiállított	 igazolványok	 után	 az 

önkormányzatnak	 fizetési	 kötelezettsége	 van.	 Ez	 az	
összeg	 maximálisan	 45.000,-	 Ft	 igazolványonként. 
(megállapított	gyógyszerkerettől	függ)	18	fő	kapja.

Az	 igazolványok	 mindegyike	 egy	 évre	 kerül	
megállapításra.	A	megállapítás	a	jegyző	hatásköre.

♦ Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedésével  
 kapcsolatos támogatás 
Közlekedési	támogatás	évente	egy	alkalommal	kerül	
kifizetésre.	Azok	 a	 személyek	 igényelhetik	 akik	 az	
orvos	igazolása	alapján	jogosultak	erre	a	támogatásra.	
Településünkön	9	fő	részesült	benne.

A	támogatás	alap	összege	7.000.-	forint.

Alkalmanként fizethető segély 

♦ Átmeneti segély
Átmeneti	segélyt	62	esetben	fizettünk	ebből	:
	 egyszer	részesült	segélyben:	 40	fő
	 kétszer	részesült	segélyben:	 18	fő
	 háromszor	részesült	segélyben:	 		4	fő
 
A	kifizetett	összeg	:	518.000,-	Ft

Megállapítás	a	bizottság	hatásköre.

♦ Temetési segély 
Temetési	 segélyt	 16	 lakos	 részére	 fizetett	 az	
önkormányzat.	Ennek	összege	alap	esetben	10.000,-	
Ft/fő.	A	kérelmező	anyagi	helyzete	miatt	több	esetben	
került	 magasabb	 összeg	 is	 kifizetésre.	 Az	 összes	
kifizetés	337.000,-	Ft.

Megállapítás	a	polgármester	hatásköre.

Kesztölc	község	a	Dorogi	Rendőrkapitányság	működési	
területéhez	tartozik.

Kesztölcön,	 és	 a	 területhez	 tartozó	 Piliscséven	 illetve	
Leányváron	 1998.	 áprilisa	 óta	 Sortán	 Miklós	 r.zls.	
a	 körzeti	 megbízott,	 aki	 munkáját	 folyamatosan	 jó	
színvonalon	 végezte.	 A	 parancsnoki	 ellenőrzések	
hiányosságot	munkájával	kapcsolatosan	nem	tártak	fel.	
2008.	 április	 01-től	 Sortán	Miklós	 r.	 zls.	 áthelyezését	
kérte	a	kapitányság	bűnügyi	osztályára,	helyette	másik	
alkalmas	 körzeti	 megbízottat	 találni	 a	 jövő	 feladata	 

Málnás Zsolt rendőr őrnagy beszámolója Kesztölc község közbiztonsági helyzetéről
lesz.	Jelenleg	az	osztály	létszámhiánya	miatt	erre	nincs	
lehetőség.

Az	 elmúlt	 évben	 is	 igyekeztünk,	 hogy	 a	 körzeti	
megbízottat	 csak	 nagyon	 indokolt	 esetben	 vonjuk	
el	 a	 területéről.	 Ezek	 az	 esetek	 többnyire	 az	 osztály	
létszámhiánya	miatt	-	ami	az	elmúlt	évben	sajnos	tovább	
nőtt	-	a	folyamatos	közterületi	járőrszolgálat	biztosítása	
érdekében	 történtek.	 Ha	 a	 körzeti	 megbízottat	 el	 is	
kellett	 vonni	 a	 területről	 más	 feladat	 ellátására	 (pl.	
járőrszolgálatra,	átkíséréshez		ill.	sebességellenőrzéshez),	 
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a	 szolgálat	 tervezése	 során	 ügyeltünk	 arra,	 hogy	 a	
lehetőségekhez	 mérten	 ez	 esetekben	 is	 megjelenjen	
a	 területén.	 Ezen	 túlmenően	 az	 elmúlt	 évben	 -	
lehetőségeinkhez	mérten	-	 folyamatosan	vezényeltünk	
rendőri	 szolgálatot	 Kesztölcre	 közlekedési	 és	
közbiztonsági	feladatok	ellátására.	A	körzeti	megbízott	
területen	 történő	 szolgálat	 ellátását	 csökkentette	 az	 a	
tény,	hogy	2006.	szeptemberétől	az	osztály	állománya	
rendszeresen	 látott	 el	 csapatszolgálati	 feladatokat	
Budapesten,	 így	 társai	 helyett	 többször	 kellett	
járőrszolgálatot	teljesítenie.

A	 technikai	 ellátottságát	 tekintve	 Sortán	Miklós	 r.zls.	
Leányváron	 rendelkezik	 KMB	 irodával.	 Mivel	 az	
ügyek	feldolgozása	egy	speciális	számítógépes	program	
használatát	 igényli,	 ezért	 írásos	 tevékenységének	
elvégzéséhez	 minden	 esetben	 be	 kell	 jönnie	 a	
rendőrkapitányságra.	A	különböző	ügyirat	feldolgozások	
száma	 az	 elmúlt	 három	 évben	 ugrásszerűen	 megnőtt	
(körülbelül	a	négyszeresére),	ami	túl	azon,	hogy	nagy	
leterheltséget	 jelent	 a	 körzeti	megbízottnak,	 az	 írásos	
feladatai	 elvégzése	 érdekében	 szinte	 folyamatosan	
ingázott	a	községek	és	a	kapitányság	között.	Mindezek	
alapján	 egyre	 kevesebb	 ideje	 jutott	 egyéb	 szolgálati	
feladatokra.

Szolgálatát	 a	 saját	 tulajdonú,	 de	 szerződés	 alapján,	
szolgálati	célra	engedélyezett	személygépkocsival	látja	
el.	A	részére	térített	gépkocsi	futás	a	területhez	tartozó	3	
településre	havonta	összesen	800	km.	Többször	kellett	
szembesülnünk	 azzal	 az	 állampolgári	 jelzéssel,	 hogy	
nem	 látják	 a	 településükön	 a	 „helyi	 rendőrüket”.	 A	
vizsgálatok	rámutattak	arra	a	körülményre,	hogy	bár	a	
KMB	teljesítette	szolgálati	feladatait	a	községben,	mivel	
saját	civil	járművét	használta	nem	tűnt	fel	a	lakosoknak,	
hiszen	 ők	 a	 „rendőrautót”	 keresték.	 Amennyiben	
szükséges	volt,	minden	esetben	biztosítottunk	a	feladat	
végrehajtásához	 megkülönböztető	 jelzés	 használatára	
alkalmas	szolgálati	gépkocsit	a	körzeti	megbízott	részére.	
Sortán	Miklós	rendelkezik	rendőrségi	mobiltelefonnal,	
amelyet	 szolgálatai	 során	 jó	 hatásfokkal	 tudott	
alkalmazni.	

Sortán	 Miklós	 rendőr	 zászlós	 2003-ban	 146	 főt 
858.000,-	 Ft-ra,	 2004-ben	 118	 főt	 679.000,-	 Ft-ra, 
2005-ben	 100	 főt	 526.000,-	 Ft-ra,	 2006-ban	 70	 főt	
334.000,-	 Ft-ra,	 és	 2007-ben	 94	 főt	 432.000,-	 Ft-ra	
helyszínbírságolt	meg.	Arról	nem	vezetünk	statisztikát,	
hogy	ebből	mennyi	volt	kesztölci	lakos.	Szabálysértési	
feljelentést	 2003-ban	 54,	 2004-ben	 88,	 2005-ben	
79,	 2006-ban	 69,	 és	 2007-ben	 99	 fővel	 szemben	
kezdeményezett.

A	 település	 lakosainak	 jogkövetését	 vizsgálva	
megállapítható,	 hogy	 2006-ban	 32,	 2007-ben	 13	
kesztölci	 lakossal	 szemben	 tettünk	 szabálysértési	
feljelentést.	 A	 2007	 évi	 feljelentések	 közül	 5	 fővel	
szemben	ittas	vezetés,	3	alkalommal	lejárt	okmányokkal	
történő	 közlekedés	 és	 5	 fővel	 szemben	 egyéb	 kisebb	
fokú	 közlekedési	 szabálysértés	 miatt	 indult	 eljárás.	
A	 számok	 alapján	 megállapíthatjuk,	 hogy	 a	 település	
lakosainak	 körében	 javult	 a	 közlekedési	 morál,	 ami	
sajnos	nem	országos	jelenség	és	az	előző	évhez	képest	
csökkenő	 rendőri	 jelenlétnek	 is	 köszönhető.	 A	 fenti	
számok	 nem	 tartalmazzák	 a	 más	 hatóságok	 által	 az	
ország	különböző	területén	tett	feljelentéseket.	

A	 Dorogi	 rendőrkapitányság	 beosztottai	 2006-ban	
2007-ben	nem	hajtottak	végre	kesztölci	lakos	személyes	
szabadságának	 korlátozását.	 Sortán	 Miklós	 2003-ban	
19,	2004-ben	33	2005-ben	29,	2006-ban	28,	és	2007-ben	
26	fő	személyes	szabadságot	korlátozó	intézkedésében	
vett	részt.

2006 2007
Lopás 15 13
Betöréses	lopás 8 4
Testi	sértés 9 5
Magánlaksértés 0 2
Járművezetés	ittas	v.	bódult	állapotban 4 1
Jármű	önkényes	elvétele 1 0
Garázdaság 1 2
Rongálás 2 3
Tartás	elmulasztása 0 1
Közfeladatot	ellátó	szem.	ell.	erőszak 1 0
Csalás 1 0
Visszaélés	okirattal 1 1
Visszaélés	kábítószerrel 1 4
Zártörés 0 1
Közlekedés	biztonság	elleni	bűncs. 0 6
Visszaélés	lőfegyverrel,	lőszerrel 0 2
Önbíráskodás 0 1
Személyi	szabadság	megsértése 0 1
Kesztölc összesen: 44 47
Dorog Rk. illetékességi ter. összesen: 1223 1109

Bűncselekmények alakulása
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A	 bűncselekmények	 alakulását	 vizsgálva	 az	 előző	
évhez	 képest	 jelentős	 növekedés	 nem	 mutatható	 ki.	
A	 bűncselekmények	 nagy	 részét	 a	 vagyon	 elleni	
cselekmények	teszik	ki,	ezek	száma	azonban	csökkent	
az	előző	évhez	képest.	Talán	ezek	azok	a	 jogsértések,	
amelyek	a	kesztölci	lakosságot	leginkább	befolyásolják,	
és	ezért	a	jövőben	is	nagy	hangsúlyt	kell	fektetnünk	az	
ilyen	cselekmények	megelőzésére,	visszaszorítására.	

Szembetűnő	 az	 olyan	 –	 egyéb	 –	 bűncselekmények	
növekedése,	 amelyek	 a	 lakosság	 szűk	 körét	 érintik	
(tartás	 elmulasztása,	 sikkasztás,	 csalás,	 visszaélés	
okirattal,	 kábítószerrel	 stb.).	 Ezen	 cselekmények	
elkövetése	többségében	nem	jelent	a	társadalomra	nagy	
veszélyt,	 megelőzésüket	 a	 társszervek	 határozottabb	
feladat	ellátása	segítheti.

A	 Rendőrkapitányság	 mutatóinak	 vizsgálata	 során	 az	
ismertté	vált	bűncselekmények	 számában	kis	mértékű	
csökkenést	 tapasztalunk,	 ennek	 ellenére	 a	 bűnügyi	
mutatók	 pozitív	 tendenciát	 mutatnak.	 A	 nyomozás	
eredményesség	kis	változással,	folyamatosan	jó	szinten	
van.	 Ez	 a	 folyamatosan	 jó	 tendencia	 tapasztalható	 az	
ismeretlen	felderítési	mutató	vizsgálatakor	is.	2003-ban	
47,3%,	 2004-ben	 43,3%,	 2005-ben	 47,7%,	 2006-ban	
52,1%	2007-ben	53,8%	volt.	

A	bűnmegelőzéshez	kapcsolódóan	az	elmúlt	 tanévben	
a	 D.A.D.A.	 program	 oktatását	 a	 leányvári	 általános	
iskolában	is	megtartottuk	az	5-6.	osztályos	tanulóknak,	
mely	 előadáson	 a	 közlekedésbiztonsággal	 kapcsolatos	
témák	is	elhangzottak.	

A	 közlekedésbiztonsági	 helyzetről	 elmondható,	 hogy	
2006-ban	2	súlyos	sérüléses,	és	2007-ben	1	halálos,	1	
súlyos	és	3	könnyű	sérüléses	baleset	történt.

A	 személyi	 sérülés	 nélküli	 közlekedési	 baleset	 2006-
ban	7,	és	2007-ben	9	jutott	a	 tudomásunkra.	Mivel	az	
ilyen	 jellegű	 baleseteknél	 nem	 szükséges	 a	 rendőrség	
értesítése,	 ezért	 a	 látenciát	 is	 figyelembe	 véve	
következhetett	be	több	olyan	anyagi	káros	közlekedési	
baleset,	amiről	a	rendőrség	nem	szerzett	tudomást.	

A	 közlekedési	 balesetek	 vizsgálatánál	megállapítható,	
hogy	 azok	 a	 településen	 főként	 a	 nagy	 forgalmat	
lebonyolító	 117.	 sz.	 főúton	 Kesztölc	 külterületén	
történtek.	

Az	 elmúlt	 években	 jó	 kapcsolatot	 tartottunk	 fenn	 az	
Önkormányzattal,	és	ezt	az	idén	is	folytatni	kívánjuk.	

Összegzésként	 megállapítható,	 hogy	 Kesztölc	
község	 közbiztonsága	 mind	 a	 bűnügyi,	 mind	 a	
közlekedésbiztonsági	 adatokat	 figyelembe	 véve	
megfelelőnek	értékelhető.	A	körzeti	megbízott	feladatait	
az	elvárásoknak	megfelelően	végezte	az	elmúlt	évben.	A	
jövőben	továbbra	is	arra	törekszünk,	hogy	a	településen	
a	 lehetőségekhez	 mérten	 gyakoribb	 legyen	 a	 rendőri	
jelenlét	 visszaszorítva	 a	 jogsértéseket,	 de	 látni	 kell	
azt,	 hogy	 jelenleg	 a	 szolgálati	 feladatokra	 bevethető	
erőforrásaink	 jelentős	 csökkenést	 mutatnak	 és	 a	
közeljövőben	sem	várható	pozitív	változás.	A	rendőrség	
munkáját	 és	 a	 község	 lakóinak	 biztonságérzetét	
nagymértékben	 segíthetné	 a	 polgárőrség	 működése,	
ami	a	szomszédos	Piliscsév	 településen	példaértékűen	
látja	el	bűnmegelőzési	feladatait.

2008.	 januártól	 kaptam	 meg	 munkakörömként	 a	
szabálysértéseket.

Az	 elkövetett	 szabálysértések	 döntő	 többsége,	 az	
áruházi	 eltulajdonításokból	 származik.	 Ezen	 kívül	 az	
iskoláskorú	gyermekek	 szülei	 szabálysértést	 követnek	
el	 akkor,	 ha	 gyermekük	 	 igazolatlanul	 hiányzik	 az	
iskolából.	 A	 szabálysértések	 elkövetőiről	 hatóságunk	
akkor	 szerez	 tudomást,	 ha	 arról	 az	 elkövetés	 helye	
szerinti	 társhatóság,	 vagy	 oktatási	 intézmény,	 áruház	
értesít	minket.	Ha	az	elkövetés	településünkön	történik,	
az	eljárás	a	hivatal	kezdeményezésére	is	megindítható,	
illetve	a	lakosság	is	élhet	ezzel	a	lehetőséggel.

Horváth Zoltánné ügyintéző beszámolója a szabálysértésekről
Január 1-től június 15-ig az alábbi szabálysértési 
eljárások történtek:

Kis	értékű	áruházi	eltulajdonítás:	5	fő.	Ebből	két	főnek	
szabálysértési	 bírság	 megfizetését	 írtuk	 elő.	 Hárman	
figyelmeztetésben	részesültek.

Két	 szülő	 kapott	 figyelmeztetést	 gyermeke	 iskolai	
igazolatlan	hiányzása	miatt.	

Azóta	 mindkét	 gyermek	 rendesen	 jár	 iskolába.	 Egy	
gyermeknek	 -	 alapellátás	 keretében-	 	 gyermekjóléti	
szolgálat	családgondozója	segít	pótolni	kimaradásait.
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A	 rendőrség	 megkeresése	 alapján	 két	 lakos	
ellen	 kezdeményeztünk	 eljárást.	 Ebből	 az	 egyik	
magántulajdon	ellen	elkövetett	szabálysértés	volt,	míg	
a	 másik	 közerkölcsöt	 sértő	 viselkedése	 miatt	 kapott	
pénzbírságot.

Ismeretlen	 tettes	 ellen	 két	 esetben	 szüntettük	 meg	 a	
szabálysértési	eljárást.	

Egy	 főnél	 a	 szabálysértési	 eljárás	 lefolytatására	 nem	
voltunk	jogosultak,	mivel	az	elkövető	nem	rendelkezett	
kesztölci	 lakcímmel.	 Ilyen	 esetben	 az	 eljárás	
lefolytatására	 az	 állandó	 lakcím	 szerinti	 hatóság	 az	
illetékes.	

Több	 esetben	 történik	 meg	 jegyzőkönyv	 felvétele,	
amennyiben	 a	 szabálysértésben	 kesztölci	 lakos	 is	
érintve	 van,	 de	 az	 eljárás	 lefolytatására	 nem	 nem	mi	
vagyunk	illetékesek.

A	helyi	önkormányzatok	építésügyi	feladatai	az	épített	
környezet	 alakításáról	 és	 védelméről	 szóló	 LXXVIII.	
számú	törvényben	került	meghatározásra.	E-szerint	az	
önkormányzatok	építésügyi	feladata	különösen:	

♦	A	településrendezési	feladatkör	ellátása,
♦	Az	 épített	 környezet	 emberhez	 méltó	 és	 esztétikus	 
	 kialakítása,	 valamint	 a	 helyi	 építészeti	 örökség	 
	 védelme
♦	Az	építésügy	helyi	feladatainak	ellátásához	szükséges	 
	 anyagi	és	személyi	feltételek	biztosítása	

Az	Önkormányzat	a	helyi	építésügy	szabályozását	–	a	
hatáskörébe	és	feladatkörébe	tartozó	Településrendezési	
terv	 készíttetésével	 látja	 el.	 Ennek	 a	 feladatának	
tesz	 eleget	 az	 önkormányzat,	 egy	 új	 rendezési	 terv	
megrendelésével	és	elkészíttetésével.	

A	 helyi	 építés	 szabályozása	 a	 Településrendezési 
tervben	rögzítettek	alapján	történik	melynek	készíttetője	
és	 jóváhagyója	 a	 szakhatóságok	 és	 egyéb	 szervek	
kötelező	véleménye	figyelembevételével	–	a	Képviselő-
testület.

A	 településrendezési	 terv,	 a	 településfejlesztési	
koncepció,	a	településszerkezeti	terv	a	szabályozási	terv	
és	 a	 helyi	 építési	 szabályzatból	 áll	 és	 képez	 komplex	
egységet,	 aminek	 az	 első	 része	 a	 településfejlesztési	
koncepció	megalkotásával	már	elkészült.	

Az	 önkormányzat	 az	 építésügy	 helyi	 feladatainak	
ellátásához	a	személyi	 feltételeket	biztosította.	Hiszen	
építési	szakembert	foglalkoztat.

Személy	 szerint,	 szerencsémnek	 tartom,	 hogy	 akkor	
kerültem	 a	 Polgármesteri	 Hivatalhoz,	 amikor	 az	
önkormányzat	új	rendezési	terv	készítését	határozta	el.	
Így	már	a	koncepció	alkotás	során	megismerkedhettem	
a	 település	 irányítóinak	 a	 –	 település	 jövőjével	
kapcsolatos	–	elhatározásairól.

Kun János önkormányzati főépítész beszámolója (kivonat)

Feladatomnak	 tekintem	 a	 rendezési	 terv	 készítésével	
összefüggő	 egyeztetési	 és	 egyéb	 munkát	 annak	
indulásától	a	jóváhagyásig.

Ismert	a	Tisztelt	Képviselő	–	testület	tagjai	előtt,	hogy	
az	 igazi	 tervezési	 munka	 az	 érintett	 szakhatóságok,	
államigazgatási	és	egyéb	szervek	valamint	a	szomszédos	
települések	előzetes	véleményének,	a	rendezési	tervvel	
kapcsolatos	elvárásainak	beszerzése	után	indulhat.

Jelenthetem	a	Képviselő	–	testületnek,	hogy	az	előzetes	
vélemények	 beszerzése	 érdekében	 a	 jogszabályban	
előírt	 szervezeteket	 írásban	megkerestük.	Az	 előzetes	
vélemények	a	megkeresett	szervezetek	közel	90	%-tól	
már	beérkezett.		

A	 rendezési	 terv	 kapcsán	 szeretném	 ráirányítani	 a	 
Tisztelt	 –	 Képviselők	 figyelmét	 arra,	 hogy	 az	 építési	
törvény	a	településrendezési	feladatok	megvalósításához	
egy	sajátos	jogi	intézményt	biztosít	mégpedig:

♦	Építésjogi	lehetőségeket,	építési,	változtatási	tilalom	 
	 elrendelését	szükséges	esetekben,	
♦	Telekalakítási	tilalom	elrendelési	lehetőségét	bizonyos	 
	 célok	érdekében,
♦	Elővásárlási	lehetőséggel	élhet	az	önkormányzat,
♦	Kisajátítási	 jog	 is	biztosított	bizonyos	–	a	 rendezési	 
	 tervben	 megfogalmazott	 -	 célok	 megvalósítására 
	 (útlejegyzés,	stb.),
♦	Útépítési	és	közműfejlesztési	hozzájárulás	rendelettel	 
	 történő	megállapítása	mint	lehetőség,
♦	Település	 rendezési	 szerződés	 kötését	 adott	 
	 vállalkozók	jelentkezése	esetén	ahol	az	anyagi	és	egyéb	 
	 feltételek	kikötésére	is	módja	van	az	önkormányzat- 
	 nak,	stb.	
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A	szorosabban	vett	építésügyi	igazgatási	munkáról:	Az	
építési	engedélyezési	eljárás,	az	építéshatósági	munka	
alapja,	 -	 a	készülő	új	 szabályozási	 terv	elfogadásáig	 -	
a	 jelenleg	 érvényes	 szabályozási	 terv	 és	 helyi	 építési	
szabályzat.	 Ez	 azonban	 már	 nem	minden	 részletében	
felel	 meg	 a	 Képviselő-testület	 által	 elfogadott	
Koncepciónak.	 Ezért	 is	 szükséges,	 hogy	 mielőbb	
elkészüljön	az	új	rendezési	terv,	és	ennek	megfelelően	
történjen	az	építési	engedélyezési	eljárás.
 
A	községnek	nincs	úgynevezett	kiemelt	építési	hatósági	
jogköre.	Így	az	építésügyi	igazgatási	jogkör	„kurtított”	- 
an	jelentkezik.

♦	Ebben	a	körben	az	engedélyezésre	benyújtott	tervek	 
	 véleményezése	 és	 a	 kiemelt	 I.	 fokú	 építési	 hatóság	 
	 részére	 javaslattal	 történő	 megküldése	 jelentkezik	 
	 igazgatási	feladatként.
	 Eddig	 (2007.09.01-2008.05.20)	 mintegy	 35	 építési,	 
	 telekalakítási	és	használatbavételi	ügyet	regisztráltam.
♦	 Napi	 munkaként	 jelentkezik,	 a	 lakosság	 részéről	 a	 
	 megkeresés	tanácsadás	céljából,		építési	telekalakítási	 
	 és	 egyéb	 „szomszéd”	 ügyekben,	 amiknek	 
	 mindenesetben	 legjobb	 tudásom	 szerint	 segítően	 
	 igyekszem	eleget	tenni.
♦	Természetesen	 vannak	 bonyolult	 panaszügyek	 is,	 
	 azok	kivizsgálása	feladatként	jelentkezik.	Ezekhez	az	 
	 eddigiek	során,	a	Jegyzőnőtől	és	Polgármester	Úrtól	 
	 is,	 minden	 esetben	 konkrét	 segítséget	 is	 kaptam	 és	 
	 kapok.
♦		Jegyzői	 jogkör	 keretében	 történik	 az	 építési 
	 tevékenység	 nélküli	 RENDELTETÉS	 MEGVÁL- 
	 TOZTATÁSI	 engedélyek	 elbírálása.	 Ez,	 eddig	 két	 
	 esetben	történt.
♦	 Közvetlen	 életveszélyes	 épületek	 ügyében	 hatósági	 
	 intézkedés,	eddig	ugyancsak	két	esetben.	
♦		Jegyzői	hatósági	jogkörben	vannak	elsőfokú	ügyek	a	 
	 vízgazdálkodás	és	útkezelés	terén	is.
♦		Vízgazdálkodási	 hatáskörben	 eddig	 egy	 kútfúrási	 
	 engedély	kiadására	került	sor.
♦	Szinte	 mindennapos,	 de	 legalább	 is	 gyakori,	 a	 
	 közmű	bekötési	kérelmekkel	kapcsolatosan	szükséges	 
	 építésügyi	 szakhatósági,	 útkezelői	 és	 tulajdonosi	 
	 ügyekben	történő	intézkedés.

Az	 utóbbi	 ügyeknél	 már	 a	 hozzájáruló	 nyilatkozatok	
kiadása	 közterület-foglalási	 díj	 meghatározásával	
történik.	 Bekötésnél	 10.000,-Ft	 általány,	 vezeték-
építésnél	 méterenkénti	 ár	 meghatározásával.	 	 Egy	
telefonkábel	 építési	 ügyben	 60.000,-Ft.	 díj	 került	
meghatározásra	300,-Ft/fm.	díjjal.	A	díj	megállapítások	
jogszerűségének	 biztosítására	 rendelet	 alkotás	 vagy	
a	 közterület	 használati	 rendelet	 kiegészítése	 mielőbb	 
célszerű	és	szükséges	lenne.

Az	 építésügyi	 igazgatási	 feladatokhoz	 szorosan	
kapcsolódnak	 azok	 a	 műszaki	 feladatok,	 amelyek	 a	
település	életéhez,	működéséhez	tartoznak.	Feladataim	
jelentős	részét	ezek	képezik

Ennek keretében végzett munkák közül az alábbiakat 
emelném ki:

♦	A	 Bányászmúzeum	 kialakításának	 pályázatához	 az	 
	 épület	felmérése,	költségvetés	készítése,
♦	Az	 óvoda	 pályázathoz	 az	 épület	 felmérése	 több	 
	 variációs	költségszámítás	és	építészeti	műszaki	leírás	 
	 készítése,
♦		A	 lakó	 -	 zóna	 kialakítás	 	 tervezetének	 elkészítése	 
	 Vöröskői	képviselő	úr	segítő	közreműködésével,
♦		Temetői	vizesblokk	és	szennyvíztároló	 létesítésében	 
	 közreműködés	
♦		Buszváró	tervének	elkészítése,
♦		Idegenforgalmi	 jelzőtábla	 –	 a	 község	 térképének	 
	 elhelyezésére	 szolgáló	 állványzat,	 műhely	 tervének	 
	 elkészítése,
♦		A	PLESINA	terület	közvilágítási	terve	előkészítése,
♦		Kosári	 út	 pályázatra	 történő	 benyújtásának	 
	 előkészítésében	közreműködés
♦		Művelődési	ház	statikai	vizsgálatának	előkészítésében	 
	 közreműködés
♦	Jelenleg	 a	 pályázatra	 történő	 benyújtásához	 
	 költségvetés,	műszaki	előkészítse.

Egyéb:

Vöröskői	István	és	Szivek	Péter	képviselő	urak	kérésére	
vizsgáltam	 a	 község	 önkormányzati	 intézményeinek	
centralizálási	lehetőségét	és	költségkihatását.

Élve	a	beszámolás	adta	lehetőséggel	erről	is	tájékoztatom	
a	Tisztelt	Képviselő	-	testületet.	

Létesítmény 
funkciója

Hasznos 
alapter.

m2

Fajlagos 
értéke 
Ft/m2

Értéke 
mFt

Polgármesteri	Hiv. 330 80	000,- 26	400,-
Művelődési	Ház 370 65	000,- 24	050,-
Falumúzeum 40,7 70	000,- 2	849,-
Orvosi	rendelő 98 85	000,- 8	330,-
Idősek	napk.	otthona 100 65	000,- 6	500,-
Községi	klub 90 75	000,- 6	750,-
Összesen: 1028,7 - 74 879,-

Viszgált létesítmények
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Tehát	a	meglévő	épületek	értékesítése	kb.	75	-	80	millió	
forinton	volna	lehetséges	becslésem	szerint..

Figyelembe	 véve	 egy	 új	 komplex	 épület	 létesítésével	
kapcsolatos	 jogszabályi	 előírásokat,	 egyéb	
követelményeket	 (pl.	 akadály	 mentesség,	 stb.)	 a	 mai	
igényeket	 részletes	vizsgálat	nélkül	mintegy	1.500	m2 
hasznos	 alapterület	 létesítésével	 lehetne	 korszerűen	
formában	létrehozni...

Mai	 árakon	 nettó	 költséggel	 számolva	 250.000,-	 
Ft/m2	 áron	 lehet	 egy	 hasznos	 négyzetméter	 területet	
megépíteni.

A	szükséges	1.500	m2	nettó	költsége	375	millió	körüli	
összeget	jelentene.

A	 többször	 módosított	 1993.évi	 III.	 törvény	 (Sztv.)	
valamint	 a	 többször	 módosított	 1997.évi	 XXXI.	
törvény	 (Gyvt.),	 illetve	 a	 személyes	 gondoskodást	
nyújtó	 gyermekjóléti,	 gyermekvédelmi	 intézmények,	
valamint	 személyek	 szakmai	 feladatairól	 és	működési	
feltételeiről	szóló	többször	módosított	15/1998.sz.	NM	
rendelet	 rendelkezéseinek	megfelelően	 olyan	 szakmai	
fórumokat	kell	létrehozni	a	települési	önkormányzatnak,	
melyek	elősegítik	a	magasabb,	tartalmasabb	színvonalú	
szakmai	munkát	a	szociális-	és	gyermekvédelmi	ellátó
rendszerében.

Ennek	 értelmében	 szervezett	 Gyermekvédelmi	
Tanácskozáson	lehetőség	nyílik	a	települések	szociális	
és	 gyermekvédelmi	 tevékenységének	 elemzésére,	 a	
problémák	feltárására,	s	azok	kezelésére,	megoldására,	
amely	a	hatékonyabb	szakmai	munkát	alapozza	meg.

A	 tanácskozás	 elősegíti	 a	 gyermekjóléti	 alapellátás	
fejlődését,	a	gyermekvédelem	területén	a	szakemberek	
együttműködését,	továbbá	a	jelzőrendszer	összehangolt	
működését.	A	 	 Gyermekvédelmi	 Tanácskozáson	 részt	
vesznek	 mindazon	 személyek,	 szervezetek	 vezetői,	
civil	 és	 társadalmi	 szervezetek	 munkatársai,	 akik	
magasabb	szintű	jogszabály	értelmében	kötelesek	részt	
venni,	illetőleg	a	településen	a	gyermekvédelmi	munkát	
tevékenységükkel	segítik.

A	 szolgálat	 a	 jelzőrendszer	 tagjaitól	 a	 tanácskozás	
összehívását	 megelőzően	 írásbeli	 beszámolót	 kér,	
melyben	 összefoglalják	 éves	 gyermekvédelmi	
tevékenységüket.	 A	 gyermekjóléti	 szolgálat	 a	 saját	
tevékenységéről	 valamint	 a	 jelzőrendszeri	 tagokkal	
való	együttműködésről	és	a	beküldött	írásos	anyagokból	
összefoglaló	beszámolót	készít.

Szabó Laura családgondozó beszámolója a Térségi Gyermekjóléti Szolgálat
tevékenységéről Kesztölc község területén (kivonat)

A szolgálat gondozási tevékenysége:

Az	 év	 folyamán	 32	 gyermeket	 (20	 család)	 gondozott	
szolgálatunk.	30	gyermeket	(18	család)	alapellátásban,	
2	gyermeket	(2	család)	védelembe	vétellel.	

Az	 év	 folyamán	 6	 gyermek	 (4	 család)	 alapellátásban	
való	 gondozása	 szűnt	 meg	 a	 településről	 való	
elköltözése	 miatt.	 1	 gyermek	 esetében	 a	 családok	 az	
előírt	feladatokat	teljesítették,	a	gondozási	idő	alatt	az	
együttműködés	 megfelelő	 volt,	 ennek	 következtében	
életvezetési	 problémáik	 rendeződtek,	 a	 gyermek	
tanulmányi	 eredményében	pozitív	 irányú	változás	 állt	
be.	

Tárgy	 évben	 szolgálatunk	 a	 jelzőrendszer	 tagjainak	
jelzése	 alapján,	 illetve	 szülői	 kérésre	 16	 gyermeket	 
(8	család)	vett	gondozásba:	4	gyermek	esetében	iskolai	
hiányzások	és	magatartási	problémák	miatt,	9	gyermek	
esetében	 a	 szülők	 életmódja,	 illetve	 életvezetési	
problémáik	 miatt,	 3	 gyermek	 esetében	 a	 szülők	
különválásából	adódó	konfliktusok	miatt.

Szolgálatunkhoz	 4	 gyermek	 esetében	 érkezett	 jelzés,	
mert	 tankötelezettségüknek	 nem	 tettek	 eleget.	 Az	
iskolai	 hiányzásokról	 a	 szülők	 minden	 gyermek	
esetében	 tudtak.	Két	 gyermeket	 2006	 óta	magatartási	
problémák	miatt	 gondoztunk,	 egy	 gyermeket	 a	 jelzés	
nyomán	 alapellátásba	 vettünk,	 egy	 gyermek	 esetében	
nem	 találtuk	 indokoltnak	 a	 gondozásba	 vételt.	Az	 év	
során	három	szabálysértés	 történt	 (lopás).	Mindhárom	
gyermeket	 korábbi	 magatartási	 problémái	 miatt	
alapellátásban	 gondoztunk.	 Két	 gyermek	 esetében	
védelembe	 vételre	 tettünk	 javaslatot,	 mert	 tettükre	
megbánást	nem	 tanúsítottak.	Egy	gyermek	esetében	a	
lopás	 csekély	 értéke	 és	 a	 valós	 megbánás	 miatt	 nem	
tartottuk	szükségesnek	a	védelembe	vételt.	
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A	 községben	 végzett	 tevékenységünk	 során	 a	
következő	problémákkal	találkoztunk	a	leggyakrabban:		
magatartási-	 tanulási	 problémák,	 családi	 konfliktusok,	
anyagi	problémák,	életviteli	problémák,	gyermeknevelési	
nehézségek,	szenvedélybetegség.

A	 tárgyévben	 4	 fő	 vette	 igénybe	 a	 pszichológiai	
tanácsadást	 (magatartászavar),	 3	 gyermek	 vett	 részt	
felzárkóztató	korrepetálásokon.

Szolgálatunk	 jogászának	 segítségét	 9	 ügyfél,	 14	
alkalommal	 vette	 igénybe,	 válás,	 gyermektartásdíj	
megállapítása,	 gyermekelhelyezés,	 ingatlan,	 eltartási	
szerződés,	tulajdonjog,	OTP	tartozás	ügyekben.

A	 jelzőrendszer	 tevékenysége	 és	 a	 gyermekjóléti	
szolgálattal	való	együttműködése

A	 Gyermekjóléti	 Szolgálat	 a	 törvényi	 előírásoknak	
megfelelően	 a	 gyermekek	 veszélyeztetettségének	
felderítésére	 jelzőrendszert	működtet,	 akik	a	 szolgálat	
koordinálásával	 évente	 felmérik	 a	 településen	 élő	
gyermekek	 helyzetét.	 Az	 intézmények	 nyilvántartják	
a	 veszélyeztetett	 gyermekeket	 és	 jelzéssel	 élnek	
szolgálatunk	 felé.	 A	 településen	 a	 családgondozók	 a	
Polgármesteri	Hivatalban	ügyfélfogadást	tartanak	hétfőn	
9-től	 12-ig	 .	Az	 ügyfélfogadási	 idő	 után	 és	 a	 szerdai	
napokon	a	családokat	látogatjuk,	illetve	a	jelzőrendszer	
tagjait	 keressük	 fel	 esetkövetés,	 esetmegbeszélés	
céljából.

A	 védőnő	 nyilvántartásában	 fokozottan	 gondozottak	
száma	25	fő.	Veszélyeztetett	helyzetben	1	család	volt,	3	
gyermekkel.	Rendszeres	életviteli	tanácsokkal,	ruhával,	
pelenkával	segítette	a	családot.

A	 védőnő	 a	 kismamák	 rendszeres	 látogatása	 során	
az	 egészséges	 életmód,	 a	 szoptatás	 fontosságát	
hangsúlyozta.	Fokozottan	gondozott	kismamák	száma:	
6	 fő	 volt.	 (dohányzás,	 környezeti,	 eü.	 okokból).	
Gyermekbántalmazás,	 titkolt	 várandóság	 nem	 volt	 a	
településen.	

Az	 óvodába	 beiratkozott	 86	 főből	 76	 gyermek	 jár	
óvodába.	 11	 fő	 térítésmentesen	 étkezik,	 12	 gyermek	
esetében	a	térítési	díj	50%-át	fizetik.

Veszélyeztetett	 gyermeket	 az	 óvoda	nem	 tart	 nyilván,	
az	intézménybe	18	hátrányos	helyzetű	és	2	halmozottan	
hátrányos	helyzetű	gyermek	jár.

Az	 óvodai	 nevelés	 alapvető	 feltétele	 a	 családokkal	
való	 szoros	 együttműködés,	 amely	 elengedhetetlen	 a	 

gyermek	 harmonikus	 fejődése	 érdekében.	 A	
családlátogatások	 alkalmával	 a	 napi	 kapcsolattartás	
mellett	 közelebbről	 is	 megismerhetik	 a	 családok	
életkörülményeit,	 szociális	 helyzetét,	 szokását,	
életmódját,	 a	 gyermek	 családban	 betöltött	 helyét.	 A	
fokozott	odafigyelés	eredményeképpen	a	veszélyeztető	
problémákat	már	kezdetekkor	jelezni	tudják	a	szolgálat	
felé.	 Az	 óvodapedagógusokkal	 való	 folyamatos	
kapcsolattartás	érdekében	rendszeres	látogatást	tettünk	
az	intézményben.	(havi	2-3	alkalom)

Az	 általános	 iskolában	 175	 diák	 tanul,	 ebből	 alsó	
tagozatban	90	fő,	felsőben	85	fő	tanul.	

A	 nyilvántartott	 veszélyeztetett	 gyermekek	 száma	
13	 fő,	 hátrányos	 helyzetű	 tanuló	 24	 fő.	 Halmozottan	
hátrányos	képesség	kibontakoztató	felkészítésben	26	fő,	
integrációs	felkészítésben	14	fő	vesz	részt.	Magántanuló	
nincs.	A	gyermekek	tanulásához	rendszeres	korrepetálás	
és	napközis	foglalkozás	nyújt	segítséget.

Napközisek száma:
1-2.	osztályban	18	fő,	3-4.	osztályban	16	fő

Tanulószobára járók száma:
felső	tagozatban	18	fő

Korrepetálásban részesülő tanulók száma:	50-60	fő

Az erre fordított órák száma:	heti	8	óra.

A	 tanulási	 nehézségekkel	 küzdő	 tanulóikat	 fejlesztő	
pedagógus	 segíti	 a	 fejlődésben.	 Fejlesztőpedagógiai	
ellátásban	 18	 fő	 vesz	 részt,	 havonta	 40	 óra	 az	 erre	
fordított	órák	száma.

A	településen	családi	napközi	működik.	A	napköziben	
állandó	 jelleggel	 7	 gyermeket	 gondoznak-nevelnek	
és	 fogadják	 az	 alkalmanként	 néhány	 órára	 játszóházi	
tevékenységre	 érkező	 gyermekeket	 is.	 Családias	
hangulatban	 biztosítják	 a	 gyermekek	 számára	
személyiségük	 szabad	 kibontakozását,	 megerősítését.	
Havonta	 egyszer	 manócska	 délutánt	 szerveznek	
a	 volt	 napközisek	 számára.	 A	 családi	 napköziből	
veszélyeztetett	 és	 hátrányos	 helyzetű	 gyermeket	 nem	
jeleztek.

A	 rendőrség	 térségi	 beszámolójában	 a	 következőkről	
tájékoztat	bennünket:	2007-ben	18	gyermekkorú	és	34	
fiatalkorú	bűnelkövető	védelembe	vételét	 kérték,	 ez	 a	
2006.	évihez	képest	a	gyermekkorúaknál	közel	50%-os,	
a	fiatalkorúak	esetében	több,	mint	100%-os	emelkedés,	
mely	 évről-évre	 emelkedik.	 Ezen	 számadatokban	 
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nincsenek	 benne	 azon	 fiatalkorú	 elkövetők,	 akik	 már	
eleve	védelembe	vétel	hatálya	vagy	pártfogó	felügyelet	
hatálya	alatt	állnak.

A	 Pedagógiai	 Szakszolgálat	 térségi	 beszámolójából	
kiderül,	hogy	többségében	sikerül	megoldást	 találniuk	
a	 gyermekek	 minél	 teljesebb	 ellátására,	 de	 néhány	
eset,	 a	 próbálkozások	 ellenére	 is	 sikertelen	 marad.	
Főként	 a	 vidéki,	 rossz	 szociális	 helyzetű	 családok	
esetében	problémás	a	bejárás.	A	szakszolgálat	jelenleg	
pszichiáter	 szakemberrel	 nem	 rendelkezik,	 így	 a	
gyermekpszichiátriai	 vizsgálat,	 esetkövetés,	 kontroll,	
illetve	 gyógyszerfelírás	 nem	 megoldott.	 A	 szülők	
többségének	 gondot	 jelent,	 hogy	 Budapestre	 kell	
utazniuk	a	felülvizsgálatokra.
 
A	 jelzőrendszer	 tagjaival	 célunk	 a	 prevenció,	
feladatunk	a	cél	nélkül	„lézengő”	gyermekek	számára	
a	hasznos	időtöltés	keresése,	ajánlása.	A	gyermekjóléti	
szolgálat	 fontos	 feladata	 a	 szabadidős	 tevékenységek	
koordinálása,	népszerűsítése.

Szolgálatunk	 családgondozói	 a	 korábbi	 évekhez	
hasonlóan	most	 is	 részt	 vettek	 az	 ingyenes	 étkeztetés	
megszervezésében,	 a	 településen	 12	 gyermek	 kapott	
meleg	ételt,	július	2-től	augusztus	31-ig.	A	gyermekek	a	
helyi	étteremből	ételhordóban	vihették	el	az	ebédet.

Javaslataink a következő évre:

♦	A	 középiskolás	 gyermekek	 egyre	 gyakoribb	 
	 indokolatlan	 iskolai	 hiányzásainak	 csökkentése,	 
	 megszüntetése	 érdekében,	 szorosabb	 és	 
	 összehangoltabb	 együttműködés	 a	 gyermekjóléti	 
	 szolgálat,	 az	 iskola,	 a	 szülő	 és	 a	 gyermekorvos	 
	 között.	
♦	Az	 általános	 iskola	 pedagógusaival	 összehangolt	 
	 munka	 keretében	 felkészíteni	 a	 szakiskolába	 és	 a	 
	 középiskolába	 készülő	 gyermekeket	 és	 szüleiket	 a	 
	 várható	veszélyeztető	tényezőkre.
♦	Településszintű	 összefogással	 tovább	 folytatni	 a	 
	 prevenciós	gyermekvédelmi	tevékenységet.

A szolgálat által végzett tevékenység éves mutatói 
Kesztölc község területén:

Állandó	lakosok	száma:	 2657	fő
♦	18	év	alatti	lakosok	száma:				 	582	fő
♦	0-3	éves	korú	gyermekek	száma:	 		94	fő
♦	4-6	éves	korú	gyermekek	száma:	 		78	fő
♦	7-14	éves	korú	gyermekek	száma:						 	252	fő
♦	15-18	éves	korú	gyermekek	száma:						158	fő

A	szolgáltatást	igénybevevők	száma:	 	402	fő
(ügyfélszám	forgalmi	napló	alapján)

A szolgálat gondozási eseteinek száma a településen:
♦		alapellátásban	gondozott	gyermekek	száma:	 	29	fő
♦	alapellátásban	gondozott	családok	száma:	 	18	család 
♦	védelembe	vett	gyermek:	 		2	fő
♦	védelembe	vett	gyermekek	családjai:					 2	család	

Összesen:
Veszélyeztetett	gyermekek	száma:	 	31	fő
Veszélyeztetett	gyermekek	családjai:	 	20	család
Átmeneti	nevelésbe	vett	gyermekek	száma	 		1	fő
Átmeneti	nevelésbe	vett	gyermekek	családja	 		1	család
Utógondozott	gyermekek	száma	 		1	fő
Utógondozott	gyermekek	családja	 		1	család	
  
A szolgálat gondozási eseteinek száma a kapcsolat-
felvétel módja szerint:
♦		szülő	kezdeményezte		 2	fő
♦		jelzőrendszer	által	kezdeményezett					 29	fő
♦	hatóság	által	kötelezett	 		4	fő

A gyermekjóléti tevékenység a kezelt probléma típusa 
szerint:
♦		anyagi	(	megélhetési,	lakhatással
	 összefüggő	stb.)	gondok	 		11	fő
♦	gyermeknevelési	nehézségek	 		11	fő
♦	magatartászavar,	tanulási	problémák	 		17	fő
♦	családi	konfliktus	 		12	fő
♦	szülők,	család	életvitele
	 (alkoholizmus,	munkanélküliség)	 		12	fő
♦	szenvedélybetegségek	 8		fő

A községben végzett szakmai tevékenységünk 
fontosabb mutatói: 
♦	információnyújtások	száma	 				102	fő
♦	hivatalos	ügyek	intézésében	való	közreműködés	51	fő
♦		tanácsadás	 	184	fő
♦		segítő	beszélgetések	száma	 				265	fő	
♦	konfliktuskezelés	 				23	fő	
♦	közvetítés	más	szolgálathoz,	szakintézményhez	 24	fő
♦	családlátogatások	száma	 			167	fő
♦	esetmegbeszélések	száma	 				61	fő
♦	esetkonferencia	 	7	fő

A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybevevő 
gyermekek száma:
♦		prevenciós	célzatú	szabadidős	tevékenységek				33	fő
♦		pszichológiai	tanácsadás,	foglalkozás	 		4	fő
♦	pótvizsgára	felkészítés					 3	fő
♦		jogi	tanácsadás			 9	fő	
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A	 klub	 filozófiája:	 az	 idős	 emberek	 számára	 életük	
alkonyán	 olyan	 családias	 környezet	 biztosítása,	 mely	
lehetővé	 teszi,	 hogy	 a	 segítségre	 szoruló	 ellátottak	
teljes	 körű	 életet	 éljenek.	A	 társas	 kapcsolatok	 révén	
elkerüljék	 az	 elmagányosodást	 és	 a	 klub	 segítségével	
szociális	és	mentális	problémáira	megoldást	találjanak.

Az	idősek	klubjában	a	férőhelyek	száma:	 30	fő

Tárgyév folyamán az ellátottak számának alakulása:
♦		Előző	év	december	31-én:	 30	fő
♦		Tárgyév	folyamán	ellátásba	vettek:	 15	fő
♦		Tárgyév	folyamán	ellátásból	kikerültek:	 15	fő		
♦		Ellátottak	száma	tárgyév	december	31-én:	 30	fő

Kara Lajosné intézmény vezető beszámolója a Kesztölci Idősek Klubjának
2007. évi tevékenységéről

Szolgáltatásainkkal	 az	 ellátottak	 életviteléhez,	
személyi	 és	 környezeti	 tisztaságuk	 biztosításához,	
társas	 kapcsolataik	 ápolásához,	 kulturális	 igényeik	
kielégítéséhez,	 érdekeik	 védelméhez	 nyújtunk	
segítséget.

A teljesség igénye nélkül néhány a szolgáltatásaink 
közül:
♦	napi	egyszeri	étkezés	(ebéd)	lehetősége,
♦	környezetei	és	személyi	higiénia	biztosítása,	
♦	hivatalos	ügyek	intézése,	
♦		gyógyszer	íratás-,	kiváltás,	orvoshoz	kisérés,	
♦		rendszeres	 heti	 vérnyomásmérés,	 kéthetenként	 
	 vércukor	mérés
♦	folyóiratok,	könyvek	biztosítása

Munkánk	 során	 kiemelt	 feladatot	 képez	 a	 prevenció,	
és	 a	 lehetőségek	 szerinti	minél	nagyobb	 rehabilitáció.	
A	 tagok	 életkorának,	 érdeklődésének	 megfelelő	
programok	ajánlásával	igyekszünk	ezt	megvalósítani.

Néhány szabadidős tevékenységünk: 
♦		társasjáték,	sakk,	kártya,
♦		az	udvar	közös	rendezése,	szépítése,
♦		közös	 éneklés,	 régi	 idők	 tevékenységeinek,	 
	 szokásainak	 felelevenítése,	 régi	 fotók	 nézegetése	 -	 
	 barkácsolás,	ünnepi	dekorációk	közös	készítése	
♦	egészségnevelő	előadások
♦		Karácsony,	 Farsang,	 Húsvét,	 Nők	 napja,	 Anyák	 
	 Napja,	névnapok	közös	megünneplése
♦	a	hagyománnyá	vált	 Idősek	napján	a	70	éven	 felüli	 
	 klubtagok	is	megjelennek

A	 programok	 összeállítása	 az	 idősek	 igényeinek	
felmérése	 után	 történik.	 Így	merült	 fel	 annak	 igénye,	
hogy	 a	 helyi	 plébános	 alkalmanként	 ellátogasson	 a	
klubba,	és	beszélgessen	el	a	tagokkal.	Az	atya	szívesen	
eleget	tett	kérésünknek.

A	 klubtagok	 50%-a	 anyanyelvén,	 szlovákul	 szeret	
beszélni.	 A	 nyelvet	 beszélő	 dolgozók	 természetesen	
szintén	szlovákul	beszélgetnek	velük.

Az	 alapszolgáltatásokat	 meghaladó	 programok	 a	
program	 önköltségének	 megfizetésével	 kerülnek	
szervezésre.	

Korcsoport Férfi Nő Összesen
18-39	éves 1 0 1
40-59	éves 3 1 4
60-69	éves 3 6 9
70-79	éves 1 4 5
80	év	felett 3 8 11

Mindösszesen 11 19 30

Térítési	díjat	fizet:	 25	fő	
Térítési	díjat	nem	fizet:	 	5	fő		
	 ebből:	 2	fő	szociális	bizottsági	határozat	alapján,
	 	 2	fő	nyugdíj	minimum	alatt	élő,
	 	 1	fő	jövedelem	nélküli.
  
Az	 intézmény	 helyiségei,	 illetve	 berendezési	 tárgyai	
lehetővé	 teszik	 a	 pihenést	 és	 a	 közösségi	 együttélés	
igényének	kielégítését.

Az	 ellátottak	 pihenésére,	 szórakozására	 az	 udvar	 is	
rendelkezésre	áll.	Kerti	bútorok	szolgálják	a	klubtagok	
kényelmét.			

Az	idősek	klubjának	szolgáltatásai:
Nappali	 ellátás	 formájában	 szociális	 és	 mentális	
gondozást	biztosítunk	saját	otthonukban	élő,	önmaguk	
ellátására	részben	képes	időskorúak	számára,	valamint	
azoknak	 a	 18.	 életévüket	 betöltött	 személyeknek	
is	 ellátást	 nyújtunk,	 akik	 egészségi	 állapotuk	 miatt	
szorulnak	szociális	és	mentális	nappali	gondozásra.

Ellátottak nem- és korcsoport szerinti megoszlása
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Nagy	gondot	fordítunk	arra,	hogy	az	önkormányzat	és	az	
egészségügy	 dolgozóival	 együttműködve	 megtaláljuk	
azokat	 a	 szociálisan	 rászorult	 személyeket,	 akik	
átmenetileg	vagy	tartósan	kerültek	nehéz	helyzetbe.	A	
jó	munkakapcsolat	megkönnyíti,	hogy	időben	kapjanak	
segítséget	problémájuk	megoldására.

Intézményünk	 gondozási	 tervet	 készít	 az	
ellátottakkal	 közösen,	 a	 jogszabályban	 leírtak	 szerint.	
Tevékenységünk	 ezáltal	 tervezhetővé	 és	 mérhetővé	
vált	,	hiszen	szükségletekre	épülő,	célirányos	segítséget	
kívánunk	nyújtani.

E	szemlélettel	hozzá	szeretnénk	járulni	ahhoz,	hogy	a	
szolgáltatást	igénybe	vevő	személyek	a	lehető	legtovább	 

maradhassanak	a	saját	otthonukban.	Ott,	ahol	a	kialakult	
szokásrendszerük	és	természetes	támaszaik	segítik	őket	
mindennapi	életükben.

A	 tétlenség,	 feleslegessé	 válás	 érzésének	 feloldása,	 a	
mindennapi	élet	tartalommal	való	feltöltése	érdekében	
további	terveink	2008.	évre:
♦		Udvari	szabadidős	tevékenységek	bővítése	tekepálya	 
	 kialakításával,	 és	 szabadban	 való	 főzésre-sütésre	 
	 alkalmas	hely	létrehozásával.

Terveink	a	prevenció	területén:
♦	„Áldozattá	válás	idős	korban”	című	rendőrségi,	illetve	 
	 „Egészséges	életmód	és	mozgás”	című	orvosi	előadás	 
	 megszervezése

Az	alapító	okirat	szerint	engedélyezett
gyermeklétszám:	 	86	gyermek

Létszámadatok:
♦	Kiscsoport	I.:	 20	gyermek
♦	Kiscsoport	II.:				 19	gyermek
♦	Középső	csoport:			 16	gyermek
♦	Nagycsoport	:				 30	gyermek
♦	Összesen:		 85	gyermek

A	 kiscsoportos	 korúak	 magas	 létszáma	 miatt	 két	
kiscsoportot	kellett	beindítani.

A	30	fős	nagycsoportosból	29	gyermek	elérte	az	iskolai	
élet	megkezdéséhez	 szükséges	 fejlettségi	 szintet.	 Egy	
gyermek	a	szülő	kérésére	az	óvónők	egyetértésével	még	
egy	 nevelési	 évre	 az	 óvodába	 marad.	A	 tanév	 végén	
egy	 nagycsoportos	 gyermek	 szüleivel	 Esztergomba	
költözött.	

Egy	 gyermeket	 vizsgált	 a	 Tanulási	 Képességeket	
Vizsgáló	 Bizottság,	 melynek	 eredményeképpen	
elkezdheti	 tanulmányit	 az	 általános	 iskola	 első	
osztályába.

A	 gyermekek	 rendszeresen	 járnak	 óvodába	 (csak	
betegség	esetén	hiányoznak).

Tárgyi feltételek

Az	óvoda	belső	és	külső	környezete	esztétikus,	otthonos.	
Erről	a	Képviselőtestület	több	tagja	is	meggyőződhetett	
a	tanév	során	tett	látogatása	során.

Feketéné Kain Magdolna óvodavezető beszámolója a 2007/2008 tanévről (kivonat)

Foglalkoztató termek

A	négy	foglalkoztató	terem	az	eszköznorma	előírásainak	
megfelelően	 van	 berendezve	 és	 játékokkal	 ellátva.	
Természetesen	ez	azonban	nem	azt	jelenti,	hogy	nincs	
már	 tennivaló.	Az	 elhasználódásnak	megfelelően	 kell	
majd	pótolni,	vagy	felújítani	a	csoportszoba	bútorzatát	
és	 játékkészletét.	 Ebben	 a	 tanévben	 is	 bővítettük	
játékkészleteinket	 különböző	 készségfejlesztő	
játékokkal.	 A	 játékok	 vásárlásánál	 figyelembe	 vettük	
egyes	csoportok	életkorát	és	fejlettségi	szintjét.
A	csoportszobák	díszítése	az	óvónők	feladata.	
Nagy	 gondot	 fordítottunk	 a	 meglévő	 eszközök,	
berendezések	karbantartására,	felújítására.

Tálaló konyha

Dia	 Sándorné	 nyugdíjba	 vonulása	 után	 2007.	
szeptemberétől	 új	 dolgozó	 végzi	 a	 konyhai	 teendőket	
Munkáját	 lelkiismeretesen	 jól	 végzi.	 Az	 ÁNTSZ	
ellenőrzései	 során	 mindig	 példaértékűnek	 tekintik	
a	 konyha	 tisztaságát.	 Bővítettük	 tálalókonyhánk	
felszereltségét.	 Új	 tálalóedényeket	 vásároltunk	 az	
elhasználódottak	 pótlására.	 A	 melegvíz	 ellátást	 egy	
új	 gázbojler	 beszerelésével	 oldottuk	meg,	mert	 a	 régi	
elhasználódott.

Mosdók, mellékhelyiségek

A	 kiscsoport	 és	 középső	 csoport	 mosdója	 felújításra	
szorul.	 (a	 mosdók	 40	 évesek)	 A	 WC	 tartályok	
hagyományosak,	 nem	 felelnek	 meg	 a	 takarékosság	
követelményének.	A	villanybojlerek	tisztítva	és	javítva	
voltak.
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Tornaszoba

A	 tornaszoba	 felszereltsége	 jónak	 mondható.	 A	
gyermekek	testi	edzettsége	ez	által	még	hatékonyabb.

Udvar, játszóhely 

Az	 óvoda	 udvara	 parkosított,	 rendezett.	 Játszótéri	
eszközeink	 nem	 felelnek	meg	 az	 EU	 szabványoknak.	
Az	udvari	eszközök	selejtezése	folyamatos.	Az	óvodáért	
rendezett	 jótékonysági	 bál	 bevételéből	 kettő	 darab	 
rugós	játék	beszerzése	van	folyamatban.	(330.000.-Ft)	 
Komárom-Esztergom	 megye	 Közoktatásáért	 Közala-
pítvány	 által	 meghirdetett	 pályázaton	 150.000.-Ft	
támogatást	 nyertünk,	 kettő	 darab	 megfelelő	 méretű	
asztalhoz	 és	 padhoz.	Az	 udvari	 játékhoz,	 a	 különféle	
tevékenységekhez	 fontos	 és	 nélkülözhetetlen	 a	 stabil,	
megfelelő	méretű	asztal	és	pad.	A	gyermekek	szívesen	
rajzolnak,	 festenek,	 gyurmáznak	 az	 udvaron	 is.	 A	
gyermekek	nyári	fokozott	folyadék	igényét	biztosítja	az	
óvoda	udvarára	felszerelt	ivókút,	melyet	a	farsangi	bál	
bevételéből	sikerült	megvásárolnunk.(103.000.-Ft)

Személyi feltételek

Óvodapedagógusok	száma:
♦	Engedélyezett	álláshelyek	száma:		 8	fő
♦	Tényleges	alkalmazottak	száma:	 	 8	fő

♦		Intézményvezető:	 	 	 1	fő
♦		Intézményvezető	helyettes:			 	 1	fő

Nem	pedagógusok	száma:
♦	Dajka:		 	 	 	 4	fő
♦	Konyhai	dolgozó:	 	 	 1	fő
♦	Takarító:	 	 	 	 1	fő

Gálné	Kara	Boglárka	óvodapedagógus	GYES-en	van.
(helyettesítését	túlórában	oldottuk	meg).

Továbbképzésben	résztvevő	óvodapedagógusok
száma	(2007/2008	tanévben):	 	 7	fő

♦	Hatékony	 együttnevelés	 az	 iskolában	 hat	 
	 óvodapedagógus
♦	Tevékenység	 és	 személyiségfejlődés-	 fejlesztő	 
	 játékok	elemzése	és	készítése	Nagyváriné	Radovics	 
	 Angelika	 óvodapedagógus	 (a	 képzés	 célja,	 hogy	 
	 közösen	elkészítsünk	olyan	játékeszközöket,	amelyeket	 
	 fokról-fokra	segítik	a	gyerekek	személyiségfejlődését.	 
	 Így	 egy	 tematikusan	 kiépített	 játékrendszer	 kerül	 a	 
	 pedagógusok	 kezébe.	 A	 játékkészítés	 maga	 is	 jó	 
	 játék!

	 Témái:	 matematikai,	 mozgásfejlesztő,	 kapcsolat- 
	 teremtő,	 információs,	 testséma,	 zenei	 és	 
	 vizuális	játékok.)

A	továbbképzésen	résztvevők	a	hallottakat	munkatársi	
értekezleteken	ismertették	(belső	továbbképzés	keretein	
belül).

Szakmai munkánk

Nevelő-oktató	 munkánkat	 továbbra	 is	 a	 Tevékeny-
ségközpontú	 óvodai	 nevelési	 program	 és	 az	 éves	
munkaterv	 alapján	 végezzük.	 A	 szakmai	 önállóság	
biztosításával	 nagy	 jelentősége	 van	 az	 egyéni	
tervezésnek,	 figyelembe	 véve	 a	 csoportok	 fejlettségi	
szintjét.	A	nevelő-oktató	munka	színvonalának	emelése	
érdekében	a	továbbképzések	tapasztalatait	hasznosítjuk.	
Több	esetben	sor	került	házi	bemutatókra.

Az	 idei	 tanévben	óvodánkat	 érte	 az	 a	megtiszteltetés,	
hogy	megrendezhette	 a	 Komárom-Esztergom	Megyei	
Szlovák	 Nemzetiségi	 Óvodai	 Találkozót,	 melyen	 a	
megye	összes	 szlovák	nemzetiségi	 óvodája	 részt	 vett.	
A	 látottakról,	 óvodánk	 belső-és	 külső	 megjelenéséről	
elismerően	nyilatkoztak.	A	program	megvalósításához	a	
MNEK	közalapítványtól	80.000.-Ft	támogatást	nyertünk	
pályázat	 útján.	 A	 Megyei	 Szlovák	 Önkormányzat	
50.000.-Ft-tal	 ,	 a	 Kesztölci	 Szlovák	 Kisebbségi	
Önkormányzat	15.000.-Ft	értékű	eszközökkel	támogatta	
rendezvényünket.

A	 nevelőmunkáról	 kicsit	 részletesebben.	 Munka-
tervünkben	elsődleges	szempontként	szerepel,	hogy	az	
óvónők	tudjanak	és	szeressenek	játszani!	Úgy	gondolom	
ennek	létjogosultságát	nem	kell	magyarázni,	hisz	a	játék	
az	óvodás	gyerekek	elsődleges	tevékenysége	kell,	hogy	
legyen,	 ezen	 keresztül	 fejlesztjük	 személyiségüket,	
készítjük	fel	őket	a	iskolai	életre.

Csoportlátogatásaim	során	is	ebből	a	megfogalmazásból	
indultam	ki,	 ilyen	szemszögből	vizsgáltam	az	óvónők	
játékirányító	 tevékenységét.	Tapasztalatom	az,	hogy	a	
játék	áthatja	a	napi	nevelő-oktató	munkát,	a	játékosság	
érvényesül	egész	nap
Továbbra	 is	 arra	 kell	 törekedni,	 hogy	 változatos	
módszerekkel	 és	 eszközökkel	 fejlesszük	 a	 gyerekek	
játéktevékenységét.

Az	óvodai	nevelés	sajátos	területéhez	tartozik	a	munkára	
nevelés.	Az	életkornak	megfelelő	munkatevékenységek	
kialakítása	minden	csoportban	megtörtént.	A	szokások	
és	 szabályok	 kialakításánál	 a	 következetesség	 és	
rendszeresség,	 valamint	 a	 családdal	 kialakított	 
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egységes	 követelményrendszer	 szép	 eredményeket	
hozott.	 A	 gyerekek	 többsége	 szívesen	 vállalja	 a	
különböző	megbízatásokat,	ezt	kell	jobban	kihasználni,	
illetve	erre	kell	 jobban	építeni.	Erre	kell	ösztönözni	a	
szülőket	 is	 legyen	 a	 gyereknek	 állandó	 megbízatása.	
Ezen	a	területen	van	még	tennivaló,	hangsúlyos	szerepet	
kell,	hogy	kapjon	a	munka	értelme	és	eredménye,	ami	
egyben	sikerélményt	is	jelent.

Az	 iskolára	 való	 előkészítésben	 rendkívül	 nagy	
jelentősége	 van	 a	 gyerekek	 beszéd	 készségének.	
Arra	 törekedtünk,	 hogy	 a	 gyerekek	 az	 életkoruknak	
megfelelően	tudják	kifejezni	magukat.	Úgy	ítéltük	meg,	
nincs	minden	rendben	az	anyanyelvi	nevelés	és	annak	
eredményei	körül,	ezért	nevelési	értekezleten	külön	 is	
foglalkoztunk	 a	 témával,	meghatározva	 a	 feladatokat.	
Fontos,	hogy	az	óvodában	és	otthon	is	beszélhessen	a	
gyerek,	 kérdéseire	 választ	 kapjon	 és	 meghallgatásra	
találjon.	Megemlíteném,	 hogy	 az	 év	 elején,	 az	 elmúlt	
évekhez	 hasonlóan	most	 is	megtörtént	 a	 beszédhibák	
felmérése.	 Ennek	 alapján	 került	 sor	 a	 nagycsoportos	
beszédhibás	 gyerekek	 logopédiai	 beiskolázására.	 15	
beszédhibás	 gyermek	 volt.	 Az	 óvodában	 heti	 két	 és	
fél	 órát	 foglalkozik	 velük	 a	 Pedagógiai	 Szakszolgálat	
logopédusa	 .Év	 végére	 a	 beszédhibák	 megszűntek,	
illetve	annyira	csökkentek,	hogy	nem	veszélyeztetik	az	
iskolakezdést.

Úgy	 vélem,	 óvodánkban	 a	 nevelőtestület	 önállósága	
biztosított,	 kellő	 intenzitással	 élnek	 a	 lehetőséggel	
a	 kolléganők.	 Nagy	 hivatástudattal,	 igényességgel	
valósítják	meg	a	változatos,	egyedi,	csak	a	mi	óvodánkra	
jellemző,	csoportokra	szabott	nevelő-oktató	munkát

Ebben	 a	 tanévben	 is	 kiemelt	 feladatként	 szerepelt	 a	
fejlettség	szerinti	beiskolázás.

A	feladatokat	ütemezve,	időben	teljesítettük,	az	óvodai	
szakvéleményt	februárban	minden	szülő	kézhez	kapta.	
A	 számok	 tükrében	 tájékoztatnám	 Önöket	 a	 konkrét	
eredményekről.

Óvodánk	nagycsoportja	30	fős.	Ebből	29	gyermek	kezdi	
meg	iskolai	tanulmányait,	1	gyermek	a	szülők	kérésére	
a	nevelőtestület	 egyetértésével	még	egy	nevelési	 évre	
az	óvodában	marad.	1	gyermek	elköltözött.

Az	 óvodai	 szakvéleményeket	 is	 elfogadták	 a	 szülők,	
reálisan	 ismerik	 gyerekeik	 képesség	 és	 fejlettségi	
szintjét.	Ebben	nagy	szerepe	volt	az	óvodapedagógusok	
nyílt	és	reális	értékeléseinek,	a	szülőkkel	való	kapcsolat	
kialakításának,	valamint	a	rendszeresen	megtartott	nyílt	
napoknak.

Az	 elsős	 tanító	 néni	 rendszeresen	 látogatta	 a	 leendő	
elsősöket.	Óvodásaink	megismerkedtek	az	iskolával.	Új	
kezdeményezés	az	iskola	részéről	Gólyatábor	a	leendő	
elsősöknek	2008.06.16.-06.20.-ig

Kapcsolatainkat	 ápoljuk,	 szorosan	 együttműködünk	
az	egészségügyi	szervekkel	Gyermekorvos,	Fogorvos,	
Védőnő,	 Idősek	 Klubja,	 Szlovák	 Kisebbségi	
Önkormányzattal.	

Az	iskola	pedagógusai	és	tanulói	számára	a	2007/2008.	
tanév	az	„újítások”	jegyében	zajlott.	

A	 tantestület	 a	 HEFOP	 2.1.5-06/1-2006-12-0011/1.0	
pályázat	 eredményeként	 a	 következő	 tanúsítvánnyal	
rendelkező	továbbképzésen	vett	részt:	Kooperatív	tanulás	
(2007.	június).	Az	árnyalt	értékelés	a	gyakorlatban,	mint	
a	sikeres	tanulás	és	az	egészséges	személyiségfejlesztés	
feltétele	(2007.	augusztus)	és	a	Hatékony	együttnevelés	
(2007	 szeptember).	 A	 továbbképzéseket	 a	 nevelők	
záró	dolgozattal	fejezték	be,	majd	az	új	tanév	kezdetén	
következett	 a	mentorálás	 időszaka,	 amelynek	 során	 a	
továbbképzés	vezetői	a	kollégák	által	 tartott	bemutató	
órákon	 és	 az	 intézményi	 dokumentumok	 elemzésével	
győződtek	 meg	 arról,	 hogy	 az	 elméletben	 elsajátított	
tudásanyag	 alkalmazása	 zajlik-e	 a	 gyakorlatban.	 A	 

Kivonat Radovics Istvánné iskolaigazgató beszámolójából
nevelők	 értékes	 ismeretekre	 tettek	 szert,	 amelyek	
felhasználása	 érdekessé,	 színesebbé	 és	 tartalmasabbá	
teszi	a	tanítási	órákat.	

A	 tárgyi	 feltételek	 javítása	 a	 különböző	 pályázati	
összegek	 révén	 a	 2007/2008.	 tanévben	 sikeresebbnek	
bizonyult.	Megvalósultak	a	pályázatokban	megtervezett	
eszközbeszerzések,	 és	 szakmai	 programok,	 melyek	 a	
következők	voltak:

♦	Tantárgyi	 mérésekre,	 tehetséggondozó	 szakkörök	 
	 működtetésére	 és	 tanári	 hospitációra	 költöttünk	 
	 bérként	454.000,-Ft-ot.	

♦		Megbízási	díjakra,	programok	szervezésére	pl.	nyári	 
	 tábor,	 erdei	 iskola,	 úszás,	 tanulmányi	 kirándulások,	 
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	 főváros	nevezetességei,	színház,	706.000,-Ft-ot.	

♦		Tanulók	 számára	 biztosított	 költségek,	 úszásbérlet,	 
	 színházjegyek,	 múzeumi	 belépőjegyek,	 programok	 
	 481.350,-Ft.

♦		Tanulók	számára	biztosított	szállás,	étkezés,	szállítás	 
	 1.381.731,-Ft.	

♦		Eszközbeszerzés:	 interaktív	 tábla,	 projektor,	 
	 notebook,	 kamera,	 tornatermi	 sportszerek,	 tantermi	 
	 bútorok,	 szakkörök	 működtetéséhez	 szükséges	 
	 eszközök	1.002.900,-Ft.

♦		Szakmai	szolgáltatásra	fordított	összeg	550.000,-Ft.	

Megigényeltük	 a	 halmozottan	 hátrányos	 helyzetű	
tanulók	 integrációs	 nevelése	 után	 járó	 normatívát,	
melynek	összege:	1.291.500,-Ft.

Ennek felhasználása a következő volt: 
Szakmai	programok	tervezése	és	összeállítása.

♦	Óvoda	 iskola	közötti	 átmenet	könnyítése	érdekében	 
	 szervezett	 gólyatábor,	 kiegészítve	 éves	 tematikával,	 
	 középiskolai	 előkészítők	 nyolcadik	 osztályos	 
	 tanulók	számára	matematika,	magyar	és	informatika	 
	 tantárgyakból	298.500,-Ft.

	 Iskolai	 könyvtár	 állományának	 fejlesztése	 
	 165.052,-Ft.	

	 Fejlesztő	eszközök	a	tanulási	zavarral	küzdő	tanulók	 
	 számára	69.640,-Ft.

♦		Tantermi	 bútor	 499.000.-Ft.,	 fejlesztő	 eszközök:	 
	 18.000.-Ft.

♦		Tantesületi	 továbbképzés,	 hospitáció,	 szakkönyv,	 
	 intézményi	önértékelés	felülvizsgálata,	iskolai	honlap	 
	 fejlesztése	258.400,-Ft.	

Egyéb pályázatok:

♦		Nyári	tábor	128.000.-Ft.	
	 	 Időpontja:		 2008.	június
	 	 Programja:		 sport,	játék,	kézművesség.
	 A	pályázati	összeg	az	anyagköltséget	fedezi.	

Eszközfejlesztés:

♦		120.000,-Ft	 +	 60.000,-Ft	 önrész	 fénymásoló	 
	 vásárlása.

Szakmai munka 

A	 2007/2008.	 tanév	 szakmai	 szempontból	
eredményesebbnek	tekinthető.

Heti	 14	 tanítási	 órát	 fordítottunk	 fejlesztésre	 és	
felzárkóztatásra.	Mérési	eredményeinkkel	elérték,	sőt	a	
kompetenciamérések	esetében	meghaladták	az	országos	
községi	 átlagot.	 Jól	 teljesítettek	 tanulóink	 az	Apáczai	
tankönyv	szerint	haladó	iskolák	országos	mérésén	is.

Gondot	 okozott	 ebben	 a	 tanévben	 több	más	 iskolától	
eltanácsolt	(Kt.	szerint	kötelezően	iskolánk	beiskolázási	
körzetébe	 tartoznak)	 tanulók	 túlzott	 mértékű	
hiányzásaiból	 fakadó	 csökkent	 teljesítménye.	Ők	 első	
félév	után	érkeztek	(2	fő)	a	hiányzásaik	döntő	többségét	
a	 korábbi	 iskolájukban	 szerezték.	 A	 korábbiakban	 
felsorolt	 tanítási	 órákon	 kívüli	 programok	 sorát	
egészítették	ki	a	tanulmányi	kirándulások.	2008.	június	
4-én	 1-4.	 osztály	 Szentendrén	 volt.	 A	 skanzenben	
rendhagyó	 tanítási	 órákon	 vettek	 részt.	 2008.	 június	
5-én	 az	 5-8.	 osztályosok	 Győr	 és	 Pannonhalma	
nevezetességeivel	ismerkedtek.	

A	tanulók	útiköltségét	az	alapítványunk	biztosította.	

A 2007/2008. tanév tanulmányi eredményei:

Kiválóan	megfelelt 6	fő
Jól	megfelelt 10	fő
Megfelelt 2	fő
Felzárkóztatásra	szorul 3	fő

1-3. osztályban szöveges értékelés szerint

4.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o.
Tan.	átlag 4 3,66 3,65 3,75 3,6
Kitűnő 2 0 0 2 0
Jeles 2 1 1 1 2
Bukott 1 3 3 4 1
Év	ismétlés 1 1 1 1 0
Pótvizsga 0 2 2 3 1

5-8. osztály érdemjegyes értékelés szerint

Iskolai	tanulmányi	átlag:	3,73
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Tantárgy Átlag
Nyelvtan 3,09
Irodalom 3,32
Történelem 2,7
Angol 3,3
Német 3,1
Matematika 3
Informatika 4,5
Természetismeret 3,2
Fizika 3,5
Biológia 3,3
Kémia 3,1
Földrajz 3,6
Ének 4,3
Rajz 4,4
Technika 4,3
Testnevelés 4,4
Szlovák 4
Hon-	és	népismeret 3,4
Ember	és	társadalom 3,1
Egészségtan 3,7

Tantárgyi átlagok

Osztály Létszám
1. 21	fő
2. 26	fő
3. 20	fő
4. 24	fő
5. 19	fő
6. 24	fő
7. 20	fő
8. 24	fő

Összesen: 178 fő
Jelenlegi iskolai tanulólétszámok

Osztály Létszám
1. 23	fő
2. 20	fő
3. 25	fő
4. 21	fő
5. 20	fő
6. 18	fő
7. 22	fő
8. 19	fő

Összesen: 168 fő

Várható iskolai tanulólétszámok
a 2008/2009-es tanévben

A	Leader-program	keretében	kívánjuk	megvalósítani	a	
következő	terveket:

♦	A	körút	I.	szakasza	„Aranymálinkó	tanösvény”	<jele:	
zöld	körút>	nevet	kapja.	Kezdeti	szakasza	a	Szt.István	
u	 elején,	 a	Kesztölci	 patakmederben	kezdődik,	 s	 és	
a	gátig	 tart.	A	Községi	Klub	mögötti	gátnál	pihenő,	
tűzrakó	 kialakítása	 és	 elágazás.	 É	 felé	 a	 Szabadság	
térre,	 D	 felé	 a	 régi	 templom	 és	 temető	 emlékére	
állítandó	6	m	fakereszthez	lehet	feljutni.

♦		A	II.	szakasz	a	gát	melletti	pihenőtől	a	régi	„kisiskola”	
alatti	mederrészig	tart	<	jele	zöld	körút>	,	ahol	szintén	
kialakítanánk	egy	pihenő	területet	a	lejtakna	bejárata	
melletti	mesterséges	szigeten.	Ebben	a	szakaszban	2	
oldalág	nyílik:	1.	Petrik	József	Faluház;	2.	Bányászati	
és	helytörténeti	kiállító	terem	(lejtaknán	át).

♦	A	 III.	 szakasz	 a	 sportpályáig	 tart.	 A	 sportpálya	
mögötti	 területen	 pihenő	 kialakítása.	 Elágazás:	 1.	
Klastrom	Lovasudvar	felé;	2.	Borház	Étterem	Panzió	 

„Régi út ösvény” - Turista út és körút kialakítása a községben
felé	 a	 Felső	 Pincesoron	 át	 <jele:	 zöld	 körút>;	 3.	
Klastrompuszta	felé	a	Pálos	kolostor	romjaihoz	<jele:	
zöld	sáv>	(erdei	tűzvédelmi	sávon).

♦	IV.	 szakasz	 A	 Borház	 Étterem	 Panziótól	 a	 Dózsa	
György	úti	pincék	előtt	a	Szt.	Orbán	szobor	érintésével		
a	„Hungaroringen”	haladva	a	Erzsébet	parkig	<jele:	
zöld	körút>;	pihenő,	tűzrakóhely	kialakítása.

♦	V.	 szakasz:	 Erzsébet	 parktól	 az	 autóbusz	 forduló	
érintésével	a	kiindulási	pontig.	(Szt.	István	u.	eleje)	<	
jele:	zöld	körút	>	

A községben településtérképpel ellátott információs 
táblát helyezünk ki a:

♦	Szt.István	u.	elején,
♦	Szabadság	téren,
♦	Sportpályánál,
♦	Erzsébet	parkban.
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Ehhez	 a	 körúthoz	 kapcsolódnának	 rendezvényeink.	
Kiemelkedő	 rendezvény	 a	 Kesztölci	 Szüreti	 Napok.		
Erre	a	rendezvényre	a	kialakítandó	lovastúra	útvonalon,	
kerékpárúton,	 	 gyalogos	 túraúton	 	 érkező	 vendégeket	
várunk.		A	rendezvény	időpontja	a	csatlakozó	program	
-		a		Pálos	szerzetesrend	hagyományos	klastrompusztai	
szentmiséje		-	miatt	kötött.	

A	szüreti	napon	felelevenítjük	a	hagyományokat	-	szüreti	
felvonulás,	 darálás,	 préselés,	 must-	 és	 borkóstolás,	
hagyományos	kesztölci	ételek,	szüreti	bál.	

A	turistaút	kiépítésében	felajánlotta	segítségét	a	Magyar	
Természetbarát	Szövetség,	és	a	Pilisi	Parkerdő.

Nyilasi	 Tibor	 Kanadában	 élő,	 kesztölci	 születésű	 festőművész	 szervezésében	 	 szlovák,	 német,	 indiai	 magyar	
művészek	részvételével	-	hagyományteremtő	céllal	-	nemzetközi	alkotótábor	indul	2009	nyarán.

Nemzetközi alkotótelep kialakítása Művelődési Házban és a fölött található kertben

Összefoglaló

A	 Magyar	 Pálos	 Rend	 -	 amely	 az	 egyetlen	 magyar	
alapítású	szerzetesrend	–	anyakolostorának	romjai	és	a	
rend	alapítójának	feltételezett	sírja	Klastrompusztán,	a	
Kesztölccel	közigazgatásilag	egy	településnek	számító	
zsákfaluban	található.

Az	 idén	 éppen	 700	 éve,	 1308-ban	 pápai	 jogúvá	 vált	
rend	újra	növekedőben	van	Magyarországon.	

2008-ban	 a	 pálos	 rend	 egy	 turista	 látogatóközpont	
megépítésére	 szeretne	 pályázatot	 benyújtani	 a	 festői	
helyszínen	fekvő,	és	történelmileg	is	jelentős	anyakolostor	
romja	 melletti	 területen	 az	 FVM	 III.	 csoporjának	
finanszirozásában	 kiírt	 pályázat	 keretében.	 Ennek	
elnyerése	esetén	egy	uniós	direktívák	szerinti	turisztikai	
fogadóközpont	épülne	a	kolostorrom	mellé,	amelyben	
infopont,		interaktív	kiállítótér	és	„moziszoba”	is	helyet	
kapna.	A	hét	 évszázada	álló	kolostor	maradványainak	
és	a	mellette	felépülő,	tájba	illő	és	a	pálos	lelkiséggel	is	
összhangba	hozott	új	látogatóközpont	együttese	kapná	
a	 „Pilis	 élményközpont“	 nevet.	 Az	 élményközpont	
megvalósulása	 megtöbbszörözhetné	 a	 településünket	
meglátogatók	számát.

A	 Pilis	 élményközpont	 beüzemeléséhez	 szükséges	
infrastrukturális	 fejlesztések,	 marketing	 és	
kommunikációs	 tevékenységek,	 valamint	 a	 romnál	
illetve	 a	 látogatóközpontban	 megvalósuló,	 helyi	
közösségek	 összefogásával	 létrejövő	 aktivitások,	
rendezvények	 finanszírozására	 a	 Leader	 program	
keretében	szeretnénk	pályázni.	

A helyszínről

Klastrompuszta	a	Dunakanyar	Kiemelt	Üdülőkörzeten 

Klastrompusztai „Pilis élményközpont“ infrasturkturális fejlesztése, marketing és 
kommunikációs tevékenysége és rendezvények

belül	 a	 Duna-Ipoly	 Nemzeti	 Park	 területén	 található,	
amely	 a	 fővároshoz	 közelségének	 köszönhetően	
népszerű	 kirándulási	 célpont	 illetve	 üdülőhely.	
A	 településen	 található	 a	 Pálos	 Rend	 egykori	
anyakolostorának	 egyben	 központjának	 maradványa,	
melyet	 1250-ben	 épített	 Boldog	 Özséb	 esztergomi	
kanonok,	 a	 rend	 alapítója.	Özséb	 feltételezett	 sírját	 is	
tartalmazza	a	kolostorrom,	és	így	hazánk	kulturális	és	
történelmi	örökségének	alapvető	része.	

Közvetlenül	 a	 rom	 tövében	 halad	 el	 az	 országos	Kék	
túra	 útvonala	 (12.	 szakasz),	 valamint	 másik	 három	
kiemelt	 jelentőségű	 turistaútvonal.	 Pár	 kilométerre	
található	 a	 híres	 Rám	 szakadék	 illetve	 Dobogókő,	
valamint	Pilisszentkereszt,	ahol	Gertrúd	királyné	sírját	
tárták	fel	a	régészek.

A Pilis élményközpont infrastrukturális fejlesztései

A megfelelő turisztikai attraktivitás érdekében 
szükséges:
♦	a	 rom	 környezetének	 megfelelő	 térburkolattal	 való	 
	 ellátása
♦	busz-	és	autó	parkoló
♦	kamerás	térfigyelő	rendszer
♦	minőségében	 kiemelkedő	 információs	 táblák	 
	 kihelyezése
♦	megfelelő	 mennyiségű	 korszerű	 szemétgyűjtő	 
	 elhelyezése

a	felsoroltak	költségeire	szeretnénk	pályázni.



KESZTÖLCI HÍRNÖK - II.évfolyam 2.szám - 2008.július 23

A Pilis élményközponthoz kapcsolódó rendezvények
 
Pálos családnapok

A	 Pálos-családmozgalom	 családok	 számára	 évente	
rendez	 családnapokat.	 Ez	 olyan	 sajátos	 családos	
lelkigyakorlat,	 melyen	 a	 továbbképzés	 és	 a	 testi-
lelki	 felüdülés	 egyaránt	 fontos	 célkitűzés.	 Általában	 
13-15	család	részvételével,	gyerekekkel	együtt	a	nyári	
szünidőben	 szervezik	 meg	 több	 turnusban	 vasárnap	
estétől	szombat	reggelig.	Az	előadások	alatt	a	gyerekek	
foglalkoztatásáról	gondoskodnak.	

Lány- és fiútábor

„Minden	a	fiatalkorban	dől	el.“	A	pálos	rend	és	Kesztölc	
lakossága	 különösen	 fontosnak	 tartja,	 hogy	 a	 fiatalok	
számára	olyan	aktív	programokat	szervezzen,	melyben	
a	 kikapcsolódás	 mellett	 közvetlenül	 találkozhatnak	 a	
keresztény	értékrenddel.	A	táboroknál	fontos	szempont,	
hogy	 korosztályoknak	 és	 nemeknek	 megfelelő	
foglalkozásokat	 tudjon	 nyújtani,	 ami	 a	 fiúk	 esetében	
a	 természetjáró,	barlangokat	 is	 felfedező	programokat	
jelenti,	 a	 lányoknak	 pedig	 a	 hagyományosan	 női,	
anyasággal	kapcsolatos	felkészülést	segíti.

Pálos zarándoknapok

Főként	az	idősebb	korosztályt	megszólító,	de	mindenki	
számára	elérhető	pálos	zarándoklatok	révén	a	résztvevő	
egyrészről	 aktívabban	 belekapcsolódhat	 a	 hazánkban	
egyre	nagyobb	látogatottságnak	örvendő	Mária-utakba,	
másrészről	a	zarándoknapok	közös	lelki	programjai	akár	
egy	önálló	életre	kelő,	a	magányos	öregkort	enyhítő	új	
közösség	alapjai	lehetnek.	

A Pilis élményközponttal kapcsolatos marketing és 
kommunikáció illetve rendezvények

Az élményközpont reklámozásához 

♦	10.000	darab	szórólap
♦	5.000	db	különböző	méretű	plakát
♦	weboldal
♦	fizetett	 hirdetések	 a	 regionális	 és	 fővárosi	 írott	 
	 sajtóban
♦	min.	1	sajtórendezvény
♦	turisztikai	kiadványokban	való	megjelenés
♦	saját	márkájú	szóróajándék
♦	rendezvénykellékek

költségeire	szeretnénk	pályázni.

A projektek szervezésében és megvalósításában az 
alábbi szervezetek,egyesületek, gazdálkodó egységek 
vesznek részt:

♦	Bencekúti	Pincészet
♦	Borház	Étterem	és	Panzió
♦	Kesztölc	Község	Önkormányzata
♦	Kesztölci	Szlovák	Önkormányzat
♦	Kesztölcért,	a	Faluért	Egyesület
♦	Kesztölci	SE
♦	Klastrom	Lovasudvar
♦	Korom	Családi	Borászat
♦	Magyar	Pálos	Rend
♦	Manócska	Családi	Napközi

A	címben	szereplő	név	a	település	korábbi	-	középkori	
útjára	 utal.	 A	 projekt	 keretét	 a	 középkori	 Pálos	
szerzetesek	 élete	 és	 tudásvágya	 adja:	 étkezés,	 bor,	
gyaloglás,	tudásvágy,	művészetek.

Veselé prázdniny!

Vidám vakációt!



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:	Gaál	Lajos	polgármester

Szerkesztők:	Gaálné	Kara	Valéria,
Makovics	Rudolfné,	Sántha	Józsefné

Tördelő-szerkesztő: Szijártó	Árpád

Megjelenik:	Kesztölc	Község	területén,
3	havonta,	1000	példányban
Az	esetleges	nyomdai	hibákért	elnézést	kérünk,	de	felelősséget	nem	vállalunk!

A képviselő testület döntése értelmében május 1-től személyesen köszöntjük községünk újszülött lakóit és szüleiket.
Kívánunk nekik erőt, egészséget, sok boldogságot szeretteik körében!

Gyurcsó László és
Harangozó Krisztina

lánya
Ramóna Virág

Fekete Tibor és
Csaba Szilvia fia
Zsolt Csaba

Ferkó János és
Nebehaj Andrea fia
Rikárdó Kristóf

Fekete István és
Vitek Dalma fia

Zsombor

Fotó: Gaál Péter


