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▪ Kesztölc község önkormányzati és szlovák 
önkormányzati képviselői a Kesztölcért Egyesülettel 
karöltve a Föld Napja alkalmából az alábbi 
helyszínekre várták az önkénteseket:

▪ Művelődési Ház udvarának és kertjének rendezése 
Gaálné Kara Valéria művelődési ház vezető 
és  Kochnyák Sándor képviselő irányításával. 
Az intézmény környékének rendezését  a felnőtt 
színjátszók vállalták. Falu körüli turistaút nyom-
vonalának kijelölését Simonek Antal képviselő 
Sasvári Zoltán Kesztölcért Egyesület környezet-
védelmi témafelelőse irányította. Ady E. u. közterület 
rendezését Nebehaj Rudolfné képviselő asszony 
irányította. Játszótér melletti terep kerékpárpálya 
kialakításának gépi földmunkáját Szivek Péter  
képviselő vállalta. A játszótér és környéke takarítása, 
rendezése Radovics Istvánné  képviselő asszony 
felügyelete mellett történt. Április 23. (hétfő ) 70 
fővel  részt vettünk a Magyar Közút által szervezett

 szemétszedési akcióban. Ezúton is köszönöm 
képviselőtársaimnak, a Kincses József  Általános 
Iskola pedagógusainak és tanulóinak, valamint  a                   
lakosságnak tevékeny részvételüket.

 
▪ Április 30-án Bátor Botond tartományfőnök meghí-

vására a szlovák önkormányzat elnökével és a Pávakör 
képviselőivel részt vettünk P Vezér Ferenc György 
újratemetésén Petőfiszállás–Pálosszentkúton.

▪ Május 1-jén a részt vettem  Nyugdíjas Bányászok 
Hagyományőrző Köre által szervezett hagyományos 
majálison

▪ Elkészült a Művelődési Ház - IKSZT színpad 
körfüggönye és zárófüggönye. A hatályos jogsza-
bályoknak megfelelően lángmentesített anyagból 
készült. A Kesztölcért Egyesület jótékonysági bálján 
307 000 Ft jött össze, egy kesztölci lakos pedig  
400 000 Ft-tal  járult a függöny megvásárlásához és 
felszereléséhez.  

▪ Részt vettem a Komárom-Esztergom Megyei 
Nemzetiségi találkozón Nyergesújfalun. Községün-
ket a Pávakör képviselte, műsorával nagy sikert 
aratott. Az utolsó énekszám alatt végég tapsolt a 
közönség.

Az előző szám megjelenése óta eltelt időszak eseményei:

▪ Az Erika Cukrászda szervezésében került 
megrendezésre a községi gyermeknap a Szent 
Kelemen téren. A szervezésben és lebonyolításban 
önkormányzatunk is részt vett.

▪ Június 2-án hastáncesten mutatkoztak be községünk 
és a környék hastáncosai. Jó hangulatú, telt házas 
rendezvény volt, melynek fő szervezője a Művelődési 
Ház – IKSZT részéről Pelczer Ágnes.

▪ Június 18-án az esztergomi Szent Adalbert 
Központban tárgyaltam dr.Käfer István  professzor 
úrral a 2013.évi Cirill és Method ünnepségen való 
részvételről.  Dr Erdő Péter bíboros úr kérésére 
a szlovák önkormányzattal közösen  kesztölci 
zarándoklatot szervezünk az olmützi ünnepségre, 
melynek várható időpontja: 2013. július

▪ Június 19-én a volt tsz majorban ellenőriztük a 
vállalkozások telephelyeit Hervainé Kain Ildikó 
főelőadóval. Megállapítottuk, hogy az ott található 
telephelyek működése nem rendezett, ezt a 
vállalkozásoknak záros határidőn belül rendezniük 
kell. A nyár folyamán tervezünk egy átfogó 
ellenőrzést községünkben működő vállalkozások 
telephelyein.

▪ Június 22-én pénteken  - telt ház előtt (kb: 180 néző) 
nagy sikerrel mutatták be amatőr színjátszóink 
Agatha Christie: A vád tanúja című művét.

▪ Június 23-án tartottuk a II. Apák Napja – Családi 
napot. Jó hangulatú, sikeres rendezvényünkön többek 
között részt vettek a testvértelepülések küldöttségei 
is.

▪ Június 26-án – kedden – a hivatalban találkoztunk 
dr.Völner Pál,államtitkár úrral. A megbeszélésen 
segítséget kértünk az Öregfalu autóbuszjáratának 
beindításához, valamint az MVH pályázati 
elszámoláshoz. A rövid beszélgetést a Művelődési 
Ház és az Egészségház megtekintése követte. 
Államtitkár úr ígérete szerint gyakrabban megfordul 
községünkben, hogy gondjaink, problémáink 
megoldásában segítségünkre lehessen.

• Július 7-én Jásdon a Magyarországi Szlovákok 
Napján Pávakörünk képviselte a pilisi régiót. 
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PÁIÓBK Kincses József Általános Iskola beszámolója (kivonat) (Tordáné Petrik Etelka)
A 2011/2012-es tanévben tovább folytattuk 
munkánkat a társulás intézményeivel. A tanévben 
arra törekedtünk, hogy lehetőséget adjunk a tanulók 
képességeinek kibontakoztatására, személyiségük 
fejlesztésére. Célunk, hogy eredményesebben 
oktassunk és tanítványaink sikeresebbek legyenek. A 
szakmai megújulás érdekében hospitáltunk, bemutató 
órákon vettünk részt. Az összes tagintézmény 
munkájába bepillantást nyerhettünk (óralátogatások, 
csoportfoglalkozások, műsorok).

Az integrációt folytató iskolákkal folyamatosan 
tartjuk a kapcsolatot, ennek keretében vettünk részt 
a Bajna és Nagysáp által szervezett versenyeken. A 
következő tanévtől szorosabb kapcsolatot alakítunk 
ki Pilismarót iskolájával. Integrációs továbbképzésen 
vettem részt Jurkovics Istvánnéval, Tatabányán, hogy 
még sikeresebben alkalmazhassuk a jó módszereket, 
technikákat. Fabi Stella és Pizág Beáta a Napközi kontra 
egész napos iskola az új köznevelési törvény tükrében 
című képzésen (Budapesten), Radovics Menyhértné 
pedig az interaktív tábla használata a szlovák nyelv 
tanításában című képzésen vett részt. (Pilisszántón)

A 2011/2012 tanév kiemelt feladatai voltak:
▪ a tanulók tanulási képességeinek fejlesztése
▪ a kompetenciamérések előkészítése 4., 6., 8. évfolyamokon
▪ tanulási motiváció fejlesztése
▪ problémamegoldó stratégiák erősítése
▪ a HHH tanulók és SNI-ű tanuló helyzetének javítása
▪ a mérések során elért eredmények javítása
▪ a tanulók fegyelmezettségi és neveltségi szintjének  
 javítása

Az oktatás-nevelés tárgyi feltételei

Az egyes tantárgyak oktatásához pályázati forrásból 
szemléltető eszközöket szereztünk be (falitáblák, 
kis csontváz, bábozáshoz paraván, könyvek, CD-
k). Részben az integrációs pályázat költségvetéséből  
(253 500.- Ft), részben az Apáczai Kiadó 50 000,- 
Ft értékű hűség keretéből finanszíroztuk. Szintén 
pályázati forrásból támogattuk a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulókat (tornafelszereléssel, 
könyvekkel, kirándulásokon belépőjegyüket, utazási 
költségüket támogattuk). 

Az informatika tantárgy tanításánál a 13 új gép nagy 
fellendülést hozott az oktatás területén.

A 7. osztályban új szekrénysorral szépítettük a tantermet.

A fenti udvarrészen pihenő-játszó területet kezdtünk 
kialakítani. 4 asztalt 8 paddal birtokba vehettek 
a gyermekek. Augusztus végén adjuk át a hintát, 
csúszdával. Új bejárati kaput készítettünk, a régit 
nagyon nehezen tudtuk már nyitni, zárni (báli 
bevételből fedezzük a felmerülő költségeket). Az épület 
karbantartása a lehetőségek szerint folyik.

A közeljövőben szükség lesz a tetők és a csatornák 
javítására. Néhány tetőcserép cseréje megtörtént, a 
balesetek, beázások megelőzése érdekében.

Az iskola fűtési rendszere nem megfelelő. Több 
tanteremben az idei tanévben is tovább eresztettek, 
kilyukadtak a radiátorok, így mindig utántöltést 
igényelt a rendszer. 5 db radiátor kilyukadt, amit 
beszereztünk (saját forrásból pótoltuk). A szelepek 
cseréjére, pótlására szükség lesz a nyári karbantartási 
munkálatok során.

Az iskolában az elmúlt nyáron 3 tanterem, a zsibongó, 
konyha, fiú öltöző festése történt meg. (Ebből csak a 
konyha és a zsibongó festését kellett kifizetni, a többi  
Kovács Tamás szülői felajánlása volt.) Az idei nyáron a 
leendő 5. osztályosok tantermének festésére kerül sor. 
Szülői felajánlással történik. (az anyagköltséget saját 
forrásból vásároljuk meg.)

A világítótestek továbbra is folyamatosan 
tönkremennek, nem bírják a feszültségingadozást, de a 
megfelelő szakember mindig a segítségünkre volt.

Az udvarokat virágosabbá, esztétikusabbá tettük a 
gyerekek és szülők segítségével, valamint a falrészen 
tovább folytatjuk a gyermekek rajzainak festését a 
nyári táborokban.

Személyi feltételek

A tantestület létszáma jelenleg 12 fő, amelyből 11 fő vett 
részt teljes munkaidőben 1 fő pedig részmunkaidőben 
látta el az oktatási-nevelési feladatokat. (1 fő GYED-en 
tartózkodik, helyette alkalmaztuk részmunkaidőben az 
angol szakos pedagógust). Pedagógusaink 1,5 álláshely 
óráit is ellátták. Első osztálytól szakköri formában 
ismerkedhettek a gyermekek az angol nyelvvel. 
Ebben a tanévben szerződéssel felvett kollégák látták 
el az informatika, ének-zene oktatását. Informatika 
szakkörre is igény lenne a diákok körében. Az 
énekkarral rendezvényeinket színvonalasabbá tudjuk 
tenni.
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Szerződés alapján végezte munkáját a fejlesztő 
pedagógus, aki logopédiai ellátást is biztosított, 
valamint a gyógypedagógus is. Jelenleg csak a kémia 
tantárgy szakos ellátottsága vár megoldásra.

A pedagógusokkal a szakmai munka színvonalának 
emelése érdekében, több alkalommal továbbképzésen 
vettünk részt. 

A technikai személyzet 5 főből áll. Iskolatitkárunk 
felmentési idejét tölti, nyugdíjba vonul, helyette 
új fiatal, agilis munkaerőt vettünk fel. Konyhai 
alkalmazottunk hosszas betegség után elhalálozott, 
állásának betöltése megtörtént. 2 fő takarító tartja 
tisztán iskolánk tantermeit, környezetét, munkájukat  
1 fő részmunkaidős segíti.

Osztályok, tanulólétszámok

Osztály 2011/2012.
(tényleges)

2012/2013.
(várható)

1. 22 fő 16 fő
2. 18 fő 21 fő
3. 19 fő 17 fő
4. 16 fő 18 fő
5. 21 fő 15 fő
6. 17 fő 22 fő
7. 16 fő 17 fő
8. 13 fő 17 fő

Összesen 142 fő 143 fő

A 2011/2012. tanévben év közben 4 tanuló távozott 
(elköltözés, családi okok miatt) és 6 fő tanuló érkezett, 
így a tanulólétszám az év végére emelkedett.

Nyolcosztályos gimnáziumban 2 fő folytatja tanulmá-
nyait.
             

Továbbtanulás

Iskola Létszám
Gimnázium 1 fő
Szakközépiskola 5 fő
Szakiskola 4 fő
Szakmunkásképző 4 fő

Továbbtanulás terén tett feladataink voltak:
▪ osztályfőnök, tagintézmény-vezető tájékoztatója az  
 iskolákról, felvételrendszerről
▪ több intézmény igazgatójának, képviselőjének  
 meghívása szülői értekezletre – iskolák bemutatása
▪ nevelési tanácsadó pszichológus meghívása  
 (felmérés-értékelés készítése)

Gyermekvédelem

Az elmúlt években megnőtt a nehéz anyagi körülmények 
között vagy elvált családokban élő gyermeke száma. Az 
iskolára hárul a nevelői feladat. Családlátogatásokon 
a gyermekvédelmi felelős az osztályfőnökkel együtt 
vesz részt.

Az első osztályosok beíratása érdekében tett faladataink 
voltak:
▪ a tanító néni több alkalommal ellátogatott a  
 nagycsoportosokhoz (ajándékok készítése minden    
 alkalommal)
▪ néhány alkalommal a napközis nevelővel együtt
▪ kézműves foglalkozás szervezése az iskolában  
 (szülővel együtt)
▪ nyílt órát látogattak az óvodások

Az iskolában történő oktató-nevelő tevékenységeknek 
olyan színvonalon kell történnie, hogy az itt élő 
családok számára vonzó legyen és ne válasszanak 
gyermekeiknek távolabbi intézményt.

A tanulólétszám növeléséhez elengedhetetlenül 
szükségesnek tartom az óvoda-iskola átmeneti csoport 
működtetését, éves program kidolgozását (nyílt órák 
tartása, mesedélután, Luca-napi vásárra meghívás, 
DÖK-napok, szakmai tapasztalatcsere az óvó nénik- 
tanító nénik között, multimédiás bemutató az iskoláról). 
Úgy látom a cél érdekében jelentős erőfeszítéseket kell 
tennünk a jövőben is. A szülők körében az angol nyelvi 
tagozatos és a sporttagozatos iskolák kerültek előtérbe.

A tanév oktatási célkitűzései

Az óralátogatások száma növekedett. Összegezve 
megállapítható, hogy minden osztályban jól felkészült, 
a jelen kor követelményeinek megfelelő tanítók és 
tanárok dolgoznak. Játékos óravezetéssel minden 
gyereket meg tudnak mozgatni a pedagógusok. 
Óravezetési formájuk az évek folyamán átformálódott. 
Kevesebb a frontális osztálymunka. Különböző 
gyakorlási módokkal, sok eszközzel mélyítik az új 
ismereteket. Szinte mindenki ügyel arra, hogy a tanóra 
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közben értékelések motiválják a tanulókat. A fejlesztés 
iránya az interaktív oktatótábla használatának 
szélesebb körben alkalmazása.

Oktatás-nevelés, szabadidős tevékenységek

A tanév folyamán diákjaink lehetőséget kaptak, hogy 
felzárkóztatáson, korrepetáláson vegyenek részt. A 
tehetséggondozásra kiemelt figyelmet fektettünk. 

Az 1-4. évfolyamon két napközis csoportot 
működtetünk. 1-2. évfolyamon és az idei tanévtől a 
3-4. évfolyamon is mindig egy állandó napközis nevelő 
foglakozott a gyermekekkel.

A 2011-es kompetenciamérés eredményei az országos 
átlag felett voltak. Tankönyvrendelésnél igyekeztünk 
kompetencia alapú tankönyveket és fejlesztő füzeteket 
rendelni. A tankönyvkiadóktól az ingyenes interaktív 
tananyagokat megigényeltük. Az év végi statisztikai 
eredmények jobb eredményeket mutatnak.

Az iskolán kívüli programokra is sort kerítettünk, 
és nagy hangsúlyt fektettünk, hiszen ezeken a 
programokon a gyermekek szívesen vesznek részt, 
fejlesztve képességeiket.

Több pályázaton veszünk részt, hogy diákjaink életét 
színesebbé tegyük és támogatni tudjuk őket:

1. Wekerle Alapkezelő – folyamatosan pályázunk a  
 hátrányos helyzetű tanulók támogatására, taneszközök 
 fejlesztésére

2. Wekerle Alapkezelő – Határtalanul tábor Erdélyben

3. TÁMOP-2010-3.2.11 – Térségi összefogással a  
 kultúráért és sportért (Ennek a pályázatnak a keretén  
 belül a 3-4. osztályosok egész tanévben úszni jártak  
 Csolnokra és kézműves foglalkozásokon vettek részt  
 az iskolában. Ezen kívül különböző témanapokon  
 érezhették jól magukat Csolnokon (olimpikonok,  
 egészséges táplálkozás, úszóverseny)).

4. TÁMOP – Nevelési-oktatási intézmények  
 tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékeny- 
 ségek támogatása (témanapok, tehetséggondozás,  
 kirándulások, tábor összköltségeire)

5. TÁMOP-3.2.3/A-11/1 számú pályázat – „Építő  
 közösségek” 3.ütem – Közművelődési intézmények  
 a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák  
 fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában

6. TÁMOP-3.2.13-12/1 számú pályázat – Kulturális  
 intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési  
 feladatok ellátásában

Szakköreink tehetséggondozással, hátrányok 
enyhítésével foglakoznak. Szlovák tánc, énekkar, 
néptánc (felső), hagyományőrző-kézműves, 
tömegsport, elsősegélynyújtás, színjátszó kör.

Köszönjük a védőnőnek együttműködő segítségét 
(egészséges táplálkozás, drog prevenciós, szexualitás 
(dr. Varga Győző) előadás, akadályversenyen való 
aktív részvétel, elsősegélynyújtó szakkör vezetése). 

Iskolánk 2. alkalommal rendezte meg a társult 
intézmények között versmondó versenyét nagy 
sikerrel. Több előadást tartott Mészáros Attila FÉK 
(Fiatalok az élet küszöbén) program keretében a 8. 
osztályos tanulóknak.

A kesztölci önkéntes tűzoltók segítségével minden 
tanévben ősszel tűzriadó próbát tartunk.

Az informatikus pedagógus segítségével honlapunkat 
bővítjük. 

Jelentős iskolán kívüli programot is szerveztünk 
diákjainknak: Az alsó tagozat 5 alkalommal bérletes 
előadásokon vett részt. A Fővárosi Nagycirkusz 
egyik műsorának megtekintése az idei tanévben 
is nagy sikert aratott az alsósok körében. Az 
útiköltséget az alapítványból támogattuk. Közös 
kirándulás Klastrompusztára. Esztergomban a Duna 
Múzeumot látogatták meg, valamint foglalkozáson is 
fejlesztették tudásukat (útiköltség támogatása szintén 
alapítványból). 

Az 1. osztályosok mesedélutánt, teadélutánt, táncos 
télapó bulit szerveztek. Szerepeltek az iskolai 
fenyőünnepen, Alapítványi műsoron, anyák napi  
ünnepélyen, szlovák táncszakkör aktív tagjai voltak. 
Hétvégi kirándulás Klastrompusztára. Városnézésre 
Esztergomba utaztak, majd Párkányba sétahajókáztak.

A 2. osztályosok a nagy bélyeggyűjtők a tanévben. 
Egész évben foglalkozásokat tartottak. Kókuszgolyó 
készítő délutánt, gyümölcsdélutánt, mikulás-bulit 
tartottak. Szerepeltek az Alapítványi műsoron, anyák-
napi ünnepélyen. Hétvégi kirándulás Budapesten 
a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének 
Székházába – bélyegkiállítás és bemutató (interaktív 
foglakozáson, előadáson vettek részt) Gyereknapon 
részvétel a játszótéren.1 nap kirándulás Budapestre a 
Mesepostára, Piliscsabai postát is megtekintették.
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3. osztályosok játékdélutánt tartottak Mikulás 
nappal egybekötve, karácsonyi mézeskalács sütése, 
Alapítványi műsoron, anyák napi ünnepélyen 
részvétel, ajándékkészítő délután. Városnézés az első 
osztályosokkal Esztergomban és sétahajózás a Dunán. 
Úszás- kézműves foglalkozások aktív tagjai.

A 4. osztályosok Mikulás délutánt  szerveztek, 
részt vettek az Alapítványi és anyák napi műsoron. 
Számos verseny aktív résztvevői. Kézműves –úszás 
foglalkozások aktív képviselői.

Az alsó tagozatosok Budapestre kirándultak a tanév 
végén a Természettudományi Múzeum tárlatait 
tekintették meg (a belépőjegyeket az Alapítványból 
támogattuk). Ezután a Margit-sziget nevezetességeivel 
ismerkedhettek és a Kisvasúton is utazhattak, majd 
sétáltak, játszottak.

A felső tagozatosok a Maják Kiállítására utazhattak. 
Egy fővárosi színházlátogatáson és 2 piliscsévi 
színházi előadáson vettek részt (útiköltségeiket az 
Alapítványból támogattuk).

5. osztályosok Mikulás bulit, húsvéti készülődést, 
anyák napi ünnepséget, színházlátogatást, film délutánt 
tartottak. Túráztak a Lóga-tóhoz és 1 napot Visegrádon 
töltöttek, a kis Palotajátékokon foglakozásokon vettek 
részt, majd boboztak is.

6. osztályosok film délután, Mikulás buli, 
színházlátogatás aktív résztvevői voltak. Kirándultak 
Klastrompusztára és a Lóga-tóhoz. Osztálykirándulásra 
Csillebércre utaztak, ahol a Kalandpályán 
kipróbálhatták ügyességüket a természetben.

7. osztályosok kürtőskalács sütéssel egybekötött túrát 
tartottak Klastrompusztára. Az iskola virágosításának 
aktív tagjai (lányok), padlás, kamra selejtezés, 
takarítás, pakolás segítői (fiúk), Luca-napi vásárra büfé 
szervezése, Szülők-Nevelők bálja nyitótánc betanulása, 
fellépés, Mikulásdélután, Alapítványi műsor, farsang 
egész osztály csoportos jelmez. Gyereknap segítői 
(lányok), vasgyűjtés, papírgyűjtés (fiúk), ballagtatás.
2 napos osztálykirándulás Rezibe (ismerkedés a 
Balaton környékével).

8. osztály osztálydekoráció, Hallowen buli szervezése, 
Luca-napi vásáron részvétel, Fellépés az Alapítvány 
műsoron, Ifjúsági Klub, illetve a versmondó verseny 
megnyitóján. Részvétel a farsangi bálon. Stúdiózás: 
okt.6., október 23., március 15. műsor, DÖK nap, 

Alapítványi műsor. Tanulmányi kirándulás Budapestre, 
túra a Nagy-Kopaszra. Gyereknapi akadályverseny 
I. hely, vasgyűjtés II. hely, papírgyűjtés segítői. 
Bolondballagás, Föld napi szemétgyűjtés, Színház és 
Maja kiállítás a felsősökkel. Tánc a Szülők-Nevelők 
bálján. Segítség az udvarrendezésben. Ballagás.

Az iskola 2. alkalommal rendezte meg a Luca-napi 
vásárt nagy sikerrel. Ünnepélyeink, műsoraink 
színvonalasak, köszönhető a jó csapatmunkának 
(évnyitó, október 6.,október 23., fenyőünnep, március 
15., Alapítványi műsor, anyák napi ünnepségek, 
ballagás, tanévzáró).

Március 14-én történelmi vetélkedőt, diákparlamentet 
tartottunk. 4 alkalommal hívtunk vendégművészeket, 
hogy tanulóink hétköznapjait felvidítsuk. A felmerülő 
költségeket pályázati és Alapítványi forrásból 
támogattuk.

1. színházi előadás (alsó tagozat részére)
 Fila Levi és Fila Bogi: Bélyegfaló manó

2. A három kismalac (alsó tagozat)

3. Kilenc hónap (szlovák nyelvű színházi előadás)
 1-7. osztály

4. Robin Hood, a hód (interaktív zenés előadás) 
 1-8. osztály

5. Mezőőr természetvédelmi előadása

A tanévben 2 alkalommal papírgyűjtést 1 alkalommal 
vasgyűjtést szerveztünk. Folyamatosan gyűjtöttük a 
kupakokat, valamint elektronikai hulladékgyűjtésben 
is részt vállaltunk, felhívva a gyermekek figyelmét az 
újrahasznosítás fontosságára.

Csak az egymást segítő, támogató, önzetlen munka 
hozhatja meg eredményeink megtartását és javítását.

Tanulmányi versenyek a 2011/2012-es tanévben

Iskolánk tanulói rendszeresen teljesítik a különböző 
írásos feladatmegoldó versenyek témaköreit.

Ezek a versenyek felölelik az összes iskolai műveltségi 
területet, több fordulót tartalmaznak és országos 
hatáskörűek.
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Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémiai tanulmányi verseny 

Név Osztály Tantárgy Helyezés
Bihari Bertalan 2. Matematika, anyanyelv, természetismeret Arany fokozat
Bihari Balázs 4. Matematika, olvasás, szövegértés, természetismeret, rátermettség Arany fokozat
Rahberger Karina 5. Matematika Arany fokozat
Salánki Gábor 7. Matematika, anyanyelv, történelem Arany fokozat

Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémiai tanulmányi verseny - Országos Döntő

Név Tantárgy Helyezés
Salánki Gábor Anyanyelv 12. hely
Salánki Gábor Történelem 2. hely
Bihari Balázs Olvasás-szövegértés 23. hely
Bihari Balázs Rátermettség 17. hely
Bihari Balázs Természetismeret 12. hely

Teki-Totó

Név Osztály Tantárgy Helyezés
Bihari Bertalan 2. Matematika Bronz fokozat

Rajzpályázat
egészséges életmód témakörben és versírás

Név Osztály Helyezés
Bihari Bertalan 2. Oklevél

Alapműveleti matematika verseny - Esztergom

Név Osztály Helyezés
Thot Szabolcs 4. 2. hely
Valovics Kevin 4. 5. hely
Wieszt Balázs 6. 1. hely
Mihalik Dávid 6. 4. hely
Salánki Gábor 7. 2. hely
Kondor Tamás 7. 5. hely

Mesemondó verseny (TÁMOP) - Úny

Név Osztály Helyezés
Balogh Levente 4. Különdíj

Szövegértés verseny - Nagysáp

Név Osztály Helyezés
Tomázi Márk 3. 4. hely
Balogh Levente 4. 1. hely
Nagyvári Kristóf 4. 3. hely

Történelem verseny - Nagysáp

Név Osztály Helyezés
Salánki Gábor 7. 1. hely
Kondor Tamás 7. 3. hely

Katasztrófavédelmi verseny - Párkány

Név Osztály Helyezés
Nagy Petra 6.

7. helyezés
(csapat)

Petrezselyem Filoména 6.
Wieszt Balázs 6.
Salánki Gábor 7.



KESZTÖLCI HÍRNÖK - VI.évfolyam 2.szám - 2012.július8

Szlovák vers- és prózamondó verseny

Név Osztály Helyezés
Csuport Ákos 2. 1. hely

Szlovák nyelvi és népismereti verseny

Név Osztály Helyezés
Salánki Gábor 7. 3. hely

Matematika verseny - Dorog

Név Osztály Helyezés
Thot Szabolcs 4. 3. hely

Történelem verseny - Dorog

Név Osztály Helyezés
Nagyvári Nóra 6.

2. hely
(csapat)

Thot Martina 6.
Kondor Tamás 7.
Salánki Gábor 7.

Sportversenyek

Név Osztály Helyezés
Mikulás-kupa 5-6. fiúk 3. hely
Eötvös-kupa 7-8. fiúk 4. hely
Atlétika 3-4. fiúk 4. hely
Atlétika 5-6. fiúk 3. hely
Atlétika 5-6. lányok 5. hely

Országos bélyegkiállítás és bemutató
a MABÉOSZ-ban - Budapest

Név Osztály Helyezés
Bihari Bertalan
Bihari Balázs

2.
1. hely

4.
Bihari Bertalan
Bihari Balázs

2.
1. hely

4.
Csuport Ákos 2. 5. hely

Az elvárások teljesítéséhez arra törekedtem, hogy 
nyugodt, kiegyensúlyozott tanévet biztosítsak a 
diákjaink és tantestület és a szülők számára. Közös 
összefogással oldottuk meg az éves feladatokat. 

Óvoda intézményi beszámoló (Feketéné Kain Magdolna)

Az engedélyezett pedagógus létszámból 1 fő 
tagintézmény vezető

Üres álláshelyünk nincs.

Tárgyi feltételek

Foglalkoztatók száma: 4
Gyermek öltöző, mosdó: 3 (2 csoport egy helyen)
Iroda:   2
Nevelői szoba:  1
Tornaszoba:  1
Logopédiai fogl.:  1
Elkülönítő:  1
Felnőtt öltöző:  1
Melegítő konyha:  1
Játszóudvar:  2

Gyermeklétszám:  103 fő
Csoportok átlaglétszáma: 25,75 fő

Súlyosan sérült gyermekünk nincs. Logopédiai 
foglal-kozásra jelenleg 10 gyermek jár. A pedagógiai 
Szakszolgálathoz iskolaérettségi vizsgálatra 4 gyer-
meket küldtünk.

A gyermekekre a rendszeres óvodába járás jellemző. 
Ritkán hiányoznak igazolatlanul a gyermekek.

Személyi feltételek
                      
Pedagógus létszám: 8 fő (kötelező óraszám 32)       
Dajka:   4 fő ( 8 órás)
Konyhai alkalmazott : 1 fő ( 8 órás)
Takarító:  1 fő (8 órás)
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Az óvodai csoportban vezetett
kötelező dokumentációk

▪ Mulasztási napló

▪ Csoportnapló
 Névsor 
 Gondozási-nevelési terv, szervezés- negyed éves tervezés
 Fejlesztőmunka tartalmi eszközei
 Heti terv
 Egyéni fejlesztési terv
 Értékelés

▪ Külön dossziéban
 Egyéni fejlődés – fejlesztés dokumentumai (személyiséglap)
 Családlátogatás tapasztalatai, szociális helyzet,
 Beszoktatás
 Anamnézis
 Orvosi és szakszolgálati vélemények, beutalók, igazolások

Szakmai munka, nevelési célok,
feladatok, hatékonyság

Az óvodában a szorgalmi időszak szeptember 
1- május 31-ig tart. Az iskolai szünet kezdetekor 
általában az óvodai létszámok is csökkennek. Június 
közepétől összevontan működnek a csoportok, illetve 
az intézmény 4 hétig, a nyári nagytakarítás idejére 
(június25-július 22-ig zárva tart.

Önképzéshez az óvoda könyvtárában biztosított 
dokumentumok, folyóiratok. Óvónők kincsestára, 
Óvodák jogi kézikönyve, Kisgyermekek nagy 
problémák, Közoktatási intézmények jogi szabályozása, 
óvodai nevelés, óvodai élet, egyéb szakmai könyvek, 
CD, kazetták, és kiadványok.

Különböző helyi esetleg országos szakmai 
rendezvényen való részvételre igyekszünk a belső 
helyettesítés megszervezésével lehetőséget biztosítani.
A tanév folyamán minden óvónőnek lehetősége van –
előzetes egyeztetés- alapján a kollégáknál hospitálni.

A 2011/12. nevelési év kiemelt feladatai

Nevelőmunkánk hatékonysága programunk 
alkalmazásától függ. Minden csoportban érvényesülnie 
kell a fokozatosság és folyamatosság elvének. 
Általános alapelv, hogy biztosítjuk gyermekeink 
számára a kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó óvodai 
környezetet. A kiemelt óvodai feladatokat az éves  

Nevelőmunkát segítő eszközök
▪ TV
▪ Fax
▪ Videolejátszó
▪ Asztali számítógép 2
▪ Tintasugaras nyomtató
▪ Fénymásoló
▪ DVD

Az intézmény aránylag a jól felszerelt intézmények 
közé tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség 
folyamatos fejlesztésre, eszközbővítésre.

A fenntartó a működéshez szükséges alapvető 
feltételeket biztosítja, de fejlesztéseinkhez, az 
eszközök vásárlásához, cseréjéhez a költségvetés erre 
a célra felhasználható részén kívül pályázati forrásokat 
is igyekszünk felkutatni és felhasználni. Az óvoda 
alapítványa is rendszeres segítséget  nyújt, illetve 
szülői felajánlásokat (tárgyi eszközök, társadalmi 
munka…) is rendszeresen kapunk. Az utóbbi időben 
nagy segítséget jelentett a „közmunkaerő biztosítása.

Beszerzéseinkhez (játék, eszköz, tisztítószer..) 
próbáljuk a legkedvezőbb forrásokat megkeresni- 
akciókat kedvezményeket kihasználni.

Karácsonyra alapítványunk segítségével 300.000.-Ft 
értékben bővítettük játékkészletünket.

A Farsangi bál bevételéből 140 db tupper poharat 
vettünk.

Továbbképzések

A 8 fős óvónői kollektívából a 120 órás kötelező 
továbbképzést ez idáig legalább egyszer már mindenki 
teljesítette. A továbbképzéseken résztvevő kollégák 
a témától, tartalomtól függően a nevelőtestületnek 
beszámolnak a hallottakról. A megszerzett, 
alkalmazható ismereteket, tapasztalatokat beépítik 
nevelőmunkájukba. A továbbképzések az 5 éves 
továbbképzési programban szerepelnek.

Természetesen szükség lenne egy óvodai logopédusra 
és beszédfejlesztő pedagógusra, aki teljes munkaidőben 
helyben látná el ilyen irányú feladatait. Amíg ez nem 
megoldható egy fő logopédus (vállalkozási formában) 
foglalkozik a beszédhibás gyermekekkel heti három 
alkalommal 6 órában.
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▪ a család szociokulturális háttere,
▪ a gyerek korai fejlődésére vonatkozó adatok,  
 anamnézis,
▪ a gyermek fejlődésének állomásai
▪ a család és óvoda kapcsolata a továbblépés, közös  
 nevelés érdekében,
▪ egyéb bejegyzések

A Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztőfoglalkozásain és a 
tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Rehabilitációs 
Bizottság vizsgálatain részt vevő gyermekekről 
szakértői véleményt állít ki az adott intézmény. 
Javaslatuk ill. a szülők döntését figyelembe véve marad 
a gyermek óvodába, illetve kezdi meg tanulmányait az 
általános iskolában.

Kapcsolatok

Legfontosabb, legszorosabb kapcsolatunk az óvodába 
járó gyermekek családjával van.
 
Családlátogatás, beszoktatás, szülői értekezlet, fogadó 
órák, óvodai ünnepek, rendezvények.

A szülőknek lehetőséget biztosítunk, hogy betekintést 
nyerhessenek az óvodai élet bármely szakába. 
Számunkra is hozzáférhetővé tesszük az óvoda céljait, 
működését tartalmazó dokumentumokat (Nevelési 
program, Házirend…) A szülőket mint legközelebbi 
partnereket négyévente kérdőív segítségével 
megkérdezzük. Az elégedettséget, elégedetlenséget, 
illetve igényeiket mérjük fel. A kérdőívek kiértékelése 
után észrevételeik, igényeik, javaslataik beépülnek 
a minőségfejlesztő tevékenységünk feladatterveibe. 
Folyamatos megvalósításukkal a partnerkapcsolatok 
továbbfejlesztésére, a mínőségibb munkavégzésre 
törekszünk. Az óvodavezető közvetlen kapcsolatot tart 
a SZK elnökével.

Az iskolával való kapcsolattartás működési formái:
▪ Nagycsoportosok óralátogatása
▪ Óvodai és iskolai játszóházak szervezése
▪ Iskola bemutatása a nagycsoportosok szülői  
 értekezletén
▪ Elsős tanító látogatása az óvodában

Rendszeres a kapcsolatunk a fenntartóval 
(intézményvezető), a Szlovák kisebbségi Önkor-
mányzattal, a Művelődési ház igazgatójával,  a 
Pedagógiai szakszolgálattal, Dorog és Térsége 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, 
Gyermekorvossal, Védőnővel.

munkatervben rögzítjük Külön gondot kell fordítani a 
szociálisan hátrányos vagy veszélyeztetett gyermekek 
nevelésére, ellátására.

Folyamatosan kiemelt feladatként kezeljük a játékot, a 
játék fejlődését, a játékirányítást, a spontán lehetőségek 
kihasználását, a fejlődéshez szükséges jéték -és 
eszközállomány beszerzését. Lehetőség szerint óvjuk 
a délelőtti játékidőt. Szerepe továbbra is hangsúlyos, 
mint a fejlesztés lehetősége és a gyermek alapvető 
lételeme.

Ebben a nevelési évben különösen nagy hangsúlyt 
fektettünk az alábbi területekre:
▪ tevékenységhez való viszony (önként vállalt,  
 kötelező, rendszeres..)
▪ viselkedési normák (felnőtt-gyerek, gyerek-gyerek,  
 felnőtt-felnőtt között. Stílus, megszólítás, üdvözlés,  
 kapcsolat).

Óvodánkban elfogadott tény, hogy minden gyermek 
máshol tart a fejlődésben, tudásuk és képességeik 
nem egyformák. Meghatározó szerepe van a spontán 
utánzásnak, mind a tevékenységek tanulásában, mint a 
magatartásformák elsajátításában.

A gyermekek érettségi szintjét figyelembe vesszük 
az iskolakezdés időpontjának meghatározásakor-
döntésében segítséget nyújtva a szülőknek és 
igénybe véve a külső szolgáltatásokat (Szakszolgálat, 
Rehabilitációs Bizottság)

Kiemelt szabályozás

Az iskolára való alkalmasságon testi, lelki és szociális 
alkalmasságot értünk. Az egészséges lelkű gyermek 
az óvodáskor végére készen áll az iskolába lépésre. 
A tanuláshoz szükséges képességei kialakulnak. Az 
iskolára készen álló gyerek érthetően kommunikál, 
gondolatait, érzelmeit mások számára érthetően fejezi 
ki, tisztában van a viselkedés alapvető szabályaival. A 
szociálisan egészségesen fejlődő gyermek óvodáskor 
végére készen áll az iskolai élet, a tanító személyének 
elfogadására, képes a fokozatos együttműködésre, 
kapcsolatteremtésre.

Ahhoz, hogy az óvónők eldöntsék, hogy egy gyermek 
alkalmas –e az iskola kezdésére vagy nem, elsősorban 
a vele töltött 3-4 év tapasztalat ad megfelelő támpontot.
Illetve az óvoda kötelező dokumentációjához tartozik 
az „Egyéni fejlődés, fejlesztés”c. dosszié,amely az 
következőket tartalmazza:
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Beszámolók

Intézményvezető: szóban
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: szóban
Továbbképzésekre járók: aktualitásnak megfelelően.
A technikai dolgozók ellenőrzése a munkaköri 
leírásukban meghatározottak alapján

Az ellenőrzés szempontjai:
A munkaköri leírásban meghatározottak betartása, 
teljesítése. Kapcsolatok (óvónő-dajka, gyerek-dajka, 
szülő-dajka), együttműködés.

Legfőbb célomnak tartom

▪ A gyermekek harmonikus testi- szociális- 
 lelki nevelését a tevékenység, gazdag óvodai élet  
 megteremtésével.
▪ A folyamatos színvonalas munkavégzést, a  
 pedagógiai munka hatékonyságának tovább- 
 fejlesztését,
▪ Az óvoda önálló arculatának kialakítását, ahol a  
 gyermekeken kívül az őket nevelő felnőttek  
 harmonikus környezetben, tartalmasan végezhetik  
 munkájukat, az óvodát igénybe vevő szülők  
 megelégedésére.

Elsősorban a nyugodt munkavégzés feltételeit 
igyekeztem megteremteni és megtartani. A 
hibákat és erényeket őszintén feltáró, a jó szándékú 
segítségnyújtást és kritikát elfogadni tudó munkahelyi 
légkörrel. Az óvoda minden dolgozójának részvételével 
minden gyermek számára meleg-szerető „második 
otthont” teremteni,a gyermekkor e fontos szakaszában 
elősegíteni képességeik kibontakoztatását és a 
napjainkban oly sok gondot jelentő szocializációs érést.

Rendezvények , ünnepek, hagyományok

Óvodai szinten vesznek részt a gyermekek az alábbi 
rendezvényeken, programokon:
▪ Bábnapok
▪ Ovis búcsú
▪ Karácsony
▪ Március 15.
▪ Gyermeknap  bohóccal és az óvoda hagyományainak  
 megfelelő játékokkal
▪ Állatkerti séta a nagycsoportosokkal

Csoport szinten:
▪ Születésnapok
▪ Mikulás
▪ Farsang
▪ Anyák napja
▪ Nagycsoportosok búcsúztatása 
▪ Túrák, kirándulások

Falusi szinten:
▪ Mikulás a Kulturotthonban
▪ Szüreti napokon való részvétel, nagycsoportosok  
 szereplése
▪ Idősek napján szereplés

Idősek köszöntése:
▪ Anyák napján
▪ Karácsonykor

Ellenőrzés

Az ellenőrzés célja: az intézmény működési 
célszerűségének, a nevelés  a pedagógiai 
tevékenység hatékonyságának vizsgálata, fejlesztési 
lehetőségek kiaknázása, valamint az óvodai munkát 
segítő felszerelések, eszközök korszerűségének, 
használatának ellenőrzése. Munkavégzés minősége. 
A fejlesztésre szoruló és a kiemelkedően jól működő 
területek meghatározása, tervek kidolgozása.
Az ellenőrzést az intézményvezető és az 
óvodapedagógusok (saját csoportjukban ) végzik. 
A tapasztalatokat, észrevételeket, önértékelés után 
megbeszélik, álláspontjaikat egyeztetik.

Spontán ellenőrzések területei:
▪ Dokumentáció
▪ Munkaköri leírásban meghatározottak betartása,
▪ Felkészülés

Az ellenőrzést az intézményvezető végzi.
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Beszámoló a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
Kesztölci Telephelyének 2011. évi tevékenységéről (Kara Lajosné)

Napjainkra leginkább a változó életstílus, a szokások 
teljes különbözősége a jellemző, melyet az idősek nem 
tudnak megérteni – a fiatalok számára pedig idegen az 
idősek életszemlélete, nem tudják azt elfogadni, ahhoz 
alkalmazkodni pedig nem akarnak. A megváltozott 
gazdasági, technikai és családi viszonyok miatt korszerű 
idősellátásra van szükség. Az emberek és a társadalom 
felelőssége az idősek megítélésében és elfogadásában 
azonos jelentőségű.

Azt a tényt, hogy az öregedést megállítani, megfordítani 
nem lehet, el kell fogadni, de mindent meg kell tenni, 
hogy az időskor ne legyen gyors és kóros. 

Személyi feltételek

Új dolgozó:  2 fő
Munkaviszonya megszűnt: 2 fő (nyugdíjazás)

Idősek nappali ellátása
Szakképzettség Szakképzett Fő

Szociális szervező-gondozó igen 1
- nem 1

A szakképzetlen dolgozó szakképesítése folyamatban 
(Alfa Kapos Képző Központ)

Házi segítségnyújtás
Szakképzettség Szakképzett Fő

Szociális gondozó-ápoló igen 1

Étkeztetés
Szakképzettség Szakképzett Fő

Óvodai dajka nem 1

Továbbképzésre kötelezettek száma

Szakfeladat

Kreditpontos
továbbképzésre

kötelezettek 
száma

Kreditpontos 
továbbképzésben 

résztvevők
száma

Házi
segítségnyújtás 1 1

Tárgyi feltételek, fejlesztések 

Tárgyi feltételeink megfelelnek az idősek gondozásához. 
Fejlesztés egy mosogató vásárlásán kívül nem történt 
az év folyamán.

Idősek nappali ellátása

Ellátás Fő
2011. január ellátottak száma 18
Új ellátottak száma 11

El
lá

tá
sa

 m
eg

sz
űn

t Otthonba került 0
Elhunyt 0
Családhoz költözött 2
Egyéb ok miatt* 2
Ell. megszűnt összesen 2

Ellátottak száma 2011. december 31-i állapot 25

* A nappali ellátás térítési díjának emelése miatt.

Nappali ellátást igénybe vevők, nem és életkor 
szerinti megoszlása a térségben

Kor Férfi Nő
30-49 év 1 0
50-59 év 2 0
60-69 év 4 2
70-79 év 1 3
80-89 év 2 3
90- 0 0
Összesen 10 8

Kor Férfi Nő
30-49 év 4 0
50-59 év 3 1
60-69 év 4 1
70-79 év 1 3
80-89 év 1 7
90- 0 0
Összesen 13 12

2011.január

2011.december
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Biztosított szolgáltatások

ügyintézés: 390
mentális segítségnyújtás, tanácsadás: 470
szabadidős programban való részvétel: 5848

A napi szokásos programok: beszélgetés, társasjátékok, 
napi- és hetilapok, könyvek olvasása.

Többféle programmal színesítjük a klubtagok életét, 
melyek közül néhányat ismertetek:
 
Megtekintettük a településen nyíló kiállításokat, 
rendezvényeket.
 
Ünnepek: megemlékezések: Nemzeti ünnepeinket 
minden alkalommal megünnepeltük versekkel, zenei 
anyaggal, kötetlen beszélgetésekkel, meghívott 
előadókkal.

Részt vettünk a település közös ünnepségein.
Hagyományos ünnepek alkalmával felidéztük a 
hagyományokat, különös hangsúlyt fektetünk a település 
hagyományaira. Felidéztünk néhány  népi hagyományt, 
mint pl. lucázás, húsvéti korbácsolás. Mikulás napján a 
Mikulás csomagokkal ajándékozta meg a klubtagokat, 
a karácsonyi ajándékozás sem maradt el. A klubtagok 
jelmezes, betlehemes jelenetet adtak elő. A helyi 
óvodások dalokkal, versekkel köszöntötték tagjainkat 
Idősek napja, Karácsony, Anyák Napja ünnepén.
Ünnepeinkre azokat az időseket is meghívtuk, akik csak 
étkezést vesznek igénybe.
  

Egészségügyi ellátás

Az ellátott egészségügyi állapotának figyelemmel 
kísérése, egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, 
hetente vagy szükség esetén többször is vérnyomás- 
testsúly- vércukormérés, gyógyszer felíratás, kiváltás, 
a gyógyszer bevételének ellenőrzése, orvossal való 
konzultáció, orvoshoz kisérés, védőoltások beadásának 
megszervezése.

Egészséges életmód: külső szakember előadása
Mentális gondozás: izoláció megelőzése, depresszió oldása

Áldozattá válás címen a körzeti megbízott kötetlen 
beszélgetést folytatott a klubtagokkal és a település 
azon idős lakosaival, akik érdeklődtek e téma iránt.

Házi segítségnyújtást igénybe vevők nem és életkor 
szerinti megoszlása

Kor Férfi Nő
30-49 év 0 0
50-59 év 1 0
60-69 év 0 0
70-79 év 0 1
80-89 év 0 2
90- 0 0
Összesen 1 3

Kor Férfi Nő
30-49 év 0 0
50-59 év 1 0
60-69 év 0 0
70-79 év 0 0
80-89 év 0 1
90- 0 0
Összesen 1 1

Házi segítségnyújtára vonatkozó adatok

Ellátás Fő
2011. január ellátottak száma 4
Új ellátottak száma 1

El
lá

tá
sa

 m
eg

sz
űn

t Otthonba került 0
Elhunyt 2
Családhoz költözött 0
Egyéb ok miatt* 1
Ell. megszűnt összesen 3

Ellátottak száma 2011. december 31-i állapot 2

* Eltartási szerződés kötése.

Gondozási szükségletek:
▪ 1 fő gondozási szükséglete napi 1óra
▪ 1 fő gondozási szükséglete napi 2óra

2011.január

2011.december
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Étkeztetés

Főzőkonyha neve: JÁSZ GAZDI Kft.
Főzőkonyha címe: Pilisjászfalu, Tinnyei u. 2.
Ki szállítja ki az ételt: JÁSZ GAZDI Kft.

Étkeztetés módjai

Mód Fő
Helyben fogyasztással 25
Kiszállítással 5
Az ellátott megy érte 12

Étkeztetést igénybe vevők nem és életkor szerinti 
megoszlása

Kor Férfi Nő
30-49 év 4 0
50-59 év 6 2
60-69 év 5 3
70-79 év 1 8
80-89 év 2 8
90- 0 0
Összesen 18 21

Kor Férfi Nő
30-49 év 6 1
50-59 év 5 2
60-69 év 6 3
70-79 év 1 8
80-89 év 1 9
90- 0 0
Összesen 19 23

Szociális étkeztetésre vonatkozó adatok

Étkezések száma: 9379
Térítési díjat fizet:  31fő
Térítésmentes étkezők száma: 9 fő
▪ 6 fő jövedelem nélkül                                                       
▪ 3 fő jövedelme nem haladta meg a 28.500.-Ft-ot   

A Szociális Bizottság 2 fő térítési díját vállalta át.

Ellátás Fő
2011. január ellátottak száma 39
Új ellátottak száma 12

El
lá

tá
sa

 m
eg

sz
űn

t Otthonba került 2
Elhunyt 2
Családhoz költözött 4
Egyéb ok miatt* 1
Ell. megszűnt összesen 9

Ellátottak száma 2011. december 31-i állapot 42

* A gondozott súlyos mentális problémái miatt nem  
 igényelte az étkezést.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

2011. évben 3 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást.

Kapcsolataink

Az idősek szempontjából nagyon fontos a háziorvos 
„közelsége”, elérhetősége, szükség esetén lakásra vagy 
a klubba hívása, vagyis a folyamatos kapcsolattartás az 
egészségi állapot ellenőrzése illetve betegség esetén.

Az önkormányzat a látókörébe került szociálisan 
rászorult személyeket a szolgálathoz irányítja. 

Az óvoda ünnepeink alkalmával műsorral kedveskedett 
az időseknek.

A családsegítő szolgálat munkatársai szakszerű 
segítséget nyújtanak a gondozottak számára . 

Az idősek segítésének célja jóval több, mint az egyszerű 
fizikai kiszolgálás, a mentális segítségnyújtás. 

Hozzá kell járulnia az öregedés harmonikus 
megvalósulásához, az öregkori betegségek 
megelőzéséhez és elviseléséhez, az egészséges 
öregkor esélyeinek növeléséhez és az idősödés pozitív 
elfogadásához.

Célunk, az idősek derűvel, energiájuk mozgósításával 
aktívan, integráltan éljenek.

2011.január

2011.december
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Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2010. évi tevékenységéről (Tóth Jánosné)
A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, 
mely a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szól,  
az 1/2000 (I.7.) SzCSM rendelet, valamint a helyi  
szociális rendelet szabályozza. A családgondozók 
feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A 
családgondozók a feladataikat az Etikai Kódexben 
foglaltak alapján, valamint az adatvédelmi törvény 
betartásával végzik. Kesztölc község területén 
gondozási esetek kapcsán végzett munka heti szinten 
(hétfő és csütörtök) történik. A gondozás során 
kitűzött célok eléréséhez a családgondozó rendszeres 
kapcsolattartás során nyújt segítséget. 

Az elmúlt évben a szolgáltatást
igénybe vevők számának alakulása                              

Családsegítő szolgálatunkat a forgalmi napló alapján, 
2011-ben 776 alkalommal keresték fel az ügyfelek. A 
szolgáltatást igénybe vevők száma 138 fő volt, ebből 
77 fő új kliens. Folyamatos, többszöri kapcsolattartás 
keretében, együttműködési megállapodás alapján 
végzett gondozásba 34 főt gondoztunk.  Problémájának 
megoldása érdekében 6 fő esetében indokoltnak 
tartottuk volna a gondozásba vételt, de az ügyfelek 
elutasították szolgálatunkkal az együttműködést. Mivel 
a Családsegítő Szolgálattal az együttműködés önkéntes, 
így ilyen esetekben az ügyfél döntését tiszteletben kell 
tartani.

A szolgáltatást igénybe vevők nem és korcsoport 
szerinti megoszlása

Kor Fő Férfi Nő
14-17 év 6 6 0
18-34 év 33 12 21
35-49 év 51 29 22
50-61 év 39 22 17
62 éves és idősebb 9 4 5

Klienseink többsége a 35-49 év közötti férfiak közül 
kerül ki, ők főleg addiktív életvitelük következtében 
szorultak ki a munkaerőpiacról, mentálhigiénés és 
életvezetési problémákkal küzdenek. Az 50-61 év 
közötti korosztályba az együttműködésre kötelezett 
55. életévüket betöltött szociális segélyezettek is 
beletartoznak.                                                                      

A szolgáltatást igénybe vevők száma a legmagasabb 
iskolai végzettség szerint

Végzettség Fő
Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb 8
Általános iskola nyolc osztálya 76
Általános iskola tíz osztálya 1
Szakmunkásképző iskola, szakiskola 36
Befejezett szakközépiskola 12
Befejezett gimnázium 2
Felsőfokú iskola 3

A táblázat adataiból az tűnik ki, hogy az alacsonyabb 
iskolai végzettségűek veszik nagyobb arányban igénybe 
a szolgáltatást.

A szolgáltatást igénybe vevők száma a család 
összetétele szerint

Családi összetétel Fő
Házastársi-élettársi kapcsolatban együtt élők 
18 év alatti gyermek(ek)kel 53

Házastársi-élettársi kapcsolatban együtt élők 
gyermek nélkül 23

Egy szülő 18 év alatti gyermek(ek)kel 19
Egyedül élő 37
Egyéb 7

A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági 
aktivitás szerint

Aktivitás Fő
Aktív kereső 17
Álláskereső 17
Inaktív
 - ebből nyugdíjas

98
9

Eltartott 6

A szolgáltatást igénybe vevők közül változatlanul az 
inaktív réteg az, akik a településen leginkább segítségre 
szorul. (rokkant- öregségi nyugdíjas, FHT, RSZS)

Kesztölcön az év folyamán 9 fő (6 férfi, 3 nő) 
együttműködésre kötelezett rendszeres szociális 
segélyezettel álltunk kapcsolatban.
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Ezen gondozottak közül 1 fő (nő) állást talált. 6 főnek 
szolgálati idő elismerési kérelmet kértünk, 1 főnek 
nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kezdeményeztünk 
(sikertelenül). 2 főt MÜCSÖ vizsgálatra irányítottunk, 
egyikük így rokkantellátásra lett jogosult. Egészségügyi 
probléma miatt 3 fő OEP segélyben részesült.  A 
rendszeres szociális segélyezettek iskolai végzettsége: 5 
fő szakmunkás, 3 fő nyolc általános, 1 fő szakközépiskolai 
végzettséggel rendelkezik. Családi összetétel: 6 fő 
egyedül él, 3 fő családban. A rendszeres szociális 
segélyezettek hosszabb ideje inaktívak, ezért leépült, 
vagy leépülőben lévő készségekkel és munkavállalási 
szándékkal rendelkeznek. A segítő folyamat ebben az 
esetben nem szűkülhet le a munkaerőpiacra történő 
visszatéréssel kapcsolatos tájékoztatásra. A hatékony 
segítségnyújtás érdekében fontos az állapot, a helyzet, 
és az egyéb problémák feltérképezése, a készségeknek 
és képességeknek megfelelő célok kitűzése.

A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái

Probléma Eset
Családi-kapcsolati 27
Foglalkoztatással kapcsolatos 25
Ügyintézéshez segítségkérés 21
Anyagi 19
Életviteli 15
Gyereknevelési 9
Egészségkárosodás következménye 8
Információkérés 7
Lelki-mentális 6
Családon belüli bántalmazás 1

Halmozott problémák együttes előfordulása 34 
családnál volt. Jellemző az  ügyfelek családi kapcsolati 
problémája, amely mögött kiváltó okként leggyakrabban 
foglalkoztatási probléma áll. A gazdasági válság hatása 
a tartós munkanélküliség, melynek a legjellemzőbb 
következménye a teljes elszegényedés és az ezzel járó 
létbizonytalanság, illetve az életminőség romlása. A 
kliensek tájékoztatást, információt kaptak a különböző 
szociális ellátások számukra elérhető formáiról, 
különböző anyagi, természetbeni, segítő, gondozói 
intézményekről, szervezetekről. Szükség szerint 
segítünk a kérelmek kitöltésében, az igazolások 
beszerzésében, postázásában.

Szociális, mentális esetkezelésben (ügyintézés, 
tanácsadás, segítő beszélgetés stb.) 126 fő vett részt az 
év folyamán. Település szintű segélyek igénylésében 39 

esetben kérték segítségünket. OEP segély igénylésében 
14 esetben, NYUFIG segély igénylésében 9 esetben 
működtünk közre. Gondnokság alá helyezést egy 
esetben kezdeményeztünk (folyamatban). Védendő 
fogyasztói státuszt (E-ON) 12 családnak kértünk, ebből 
5 családnál sikertelenül, mivel a szolgáltatásba való 
visszakapcsoláshoz már szabványosításra van szükség, 
ezek a családok a szabványosítás költségeit nem 
tudják fedezni. 2 főnél a család kérésére intézményi 
elhelyezést kezdeményeztünk, sajnálatos módon 
egyik ügyfelünk, még az intézményi elhelyezés előtt 
elhunyt. A településen 4 fő hajléktalan személlyel 
álltunk kapcsolatban.  Ők négyen vannak a településen, 
akik ugyan állandó lakcímmel rendelkeznek, de 
gyakorlatilag hajléktalan életvitelt folytatnak,                                             

Szolgáltatások közvetítése és nyújtása (fénymásolás, 
telefon, postázás stb.) 92 egyén vonatkozásában történt.  
Szolgálatunk jogi tanácsadását 20 fő kereste fel, az 
alábbi ügyekben: válás, gyerekelhelyezés, adásvétel, 
hagyaték.

Pszichológus segítségét 7 fő vette igénybe: szüleik 
válását nehezen feldolgozó gyermekek, depresszióval, 
öngyilkossági gondolatokkal foglalkozó felnőttek.

Környezettanulmányra 12 esetben kaptunk felkérést 
(gyámhivatal, bíróság), 5 alkalommal kiskorúak 
vonatkozásában. 

A gyermekjóléti szolgálattal közösen végeztünk 
adomány közvetítő tevékenységet. A 2011. évben 
32 főt 20 alkalommal részesítettünk különböző 
adományokban (elsősorban élelmiszercsomagok, 
ruhaneműk, gyerekjátékok, háztartási kellékek, fa 
hulladék (tüzelő).

A szolgálat kapcsolatot tart fenn a jelzőrendszer 
tagjaival, óvodával, iskolával, védőnői szolgálattal, házi 
gondozói szolgálattal, idősek klubjával. Mindennapos 
az együttműködés a helyi önkormányzattal (szociális 
ügyintéző, szociális bizottság). Az ügyfelek komplex 
segítéséhez elengedhetetlen a háziorvosokkal, 
pedagógusokkal, pszichiátriai szakrendelővel, 
pszichológusokkal, egészségügyi és szociális 
intézményekkel való konzultáció. 

Szorosan együttműködünk a Gyermekjóléti 
Szolgálattal. 2011-ben közösen szervezett szabadidő 
és prevenciós programjaink: bűnmegelőzés (Kiabál 
társasjáték), nyári napközis foglalkozás tartása. Kiskorú 
klienseknek 4 alkalommal, pszichológus segítségével 
személyiségfejlesztő csoportfoglalkozást tartottunk, 
melyen rendszeresen 6 fő vett részt.
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Törekvésünk, hogy minél több alkalommal egyénre 
szabott segítséget tudjunk nyújtani tanácsadás és segítő 
beszélgetés formájában, nagy hangsúlyt helyezve a 
terepmunkára. A nem prognosztizálható társadalmi 
hatások miatt, a jövőben a problémák halmozódására 
az ügyfélforgalom további növekedésére számítunk. 
Célunk, hogy a településen a szociális és mentális 
ellátás eredményessége nőjön. Ennek érdekében 
hatékony prevenció megtervezése és szervezése a 
feladat. (Tapasztalataink alapján, az ügyfelek már csak 

akkor fordulnak szolgálatunkhoz, amikor a segítés 
már akadályokba ütközik. Pld: szolgáltatásból való 
kikapcsolás esetén már csak a végrehajtásról kapunk 
tájékoztatást. Jellemző, hogy a család erőn felül fizeti a 
magas lakáshitel törlesztő részleteket és a megemelkedett 
közüzemi díjakat már nem tudják fizetni, nincsenek 
tudatában annak, hogy a be nem fizetett közüzemi 
számla is eredményezhet végrehajtást.) A lakosság 
széles körű tájékoztatására szükséges lenne lakossági 
fórumok tartása. 

A Vörökereszt helyi szervezetének beszámolója (Kispataki Jánosné)
Január, február, március hónapban felkészültünk az 
évre, új tagokat és véradókat szerveztünk. Áprilisban 
folytattuk a szervezési munkát.

Májusban a gyermeknapon csokoládéval és ivólével 
ajándékoztuk meg az oktatási intézmények gyermekeit.

▪ Iskola
 131 tábla csokoládé és 131 db 2 dl-es ivólé
▪ Óvoda
 96 tábla csokoládé és 96 db 2 dl-es ivólé
▪ Manócska Családi Napközi
 16 tábla csokoládé és 16 db ivólé

Június és július hónapban ruhagyűjtéssel foglalkoztunk. 
Akik hozzám fordultak, azokat a lakásomon 
lévő raktárból elégítettem ki. Ezekről a ruhákról 
nyilvántartást vezetek.

Augusztusban a véradás szervezése és lebonyolítása 
volt a feladat. Kiértesítőket, szórólapokat és véradó 
plakátokat helyeztünk ki, a falu lakossága a kábeltvből 
is értesült a véradásról. Minden véradónak egy tábla 
csokoládéval kedveskedtünk.

Szeptember: a lakásomon a ruhaosztást folyamatosan 
végeztem. A Vaszary Kolos Kórház Pszichiátriai 

Osztályának 277 darab, az Újszülött osztálynak 44 
darab ruhát adtunk.
Októberben az Idősek Napja a Művelődési Ház 
felújítása miatt elmaradt.

Novemberben 21 darab élelmiszercsomagot adtunk 
rászorulóknak, egyenként 1235 Forint értékben. Ismét 
volt véradás, a falu TV-ben megjelentettük, a véradókat 
kiértesítettük, plakátokat és szórólapokat helyeztünk el.

December hónapban a lakásomon kiosztottam 
705 farab ruhát. Bevásároltunk a karácsonyi 
csomagok összeállítására. December 17-én 21 darab 
élelmiszercsomagot osztottunk ki, egyenként 1360 
Forint értékben. A  falu TV-n keresztül kívántunk 
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
évet véradóinknak, adományozóinknak és a falu 
lakosságának.

Szervezeti adatok:
▪ 2011. év induló létszám: 97 fő
▪ kilépett: 4 fő
▪ elhalálozott: 1 fő
▪ belépett: 3 fő
▪ záró létszám: 95 fő

A települési (Művelődési Ház-IKSZT) és a szlovák 
önkormányzat közös programjai augusztusban

Augusztus 6-10.  
Varázslatos mesevilág hét: „Egy élet a kezedben” 
program nagycsoportos és leendő elsős  gyerekeknek 
és szüleiknek. 

Kirándulás Budapestre a Planetáriumba (megfelelő 
létszám esetén)

Augusztus 11.
„Betegtájékoztató” koncert a művelődési ház kertjében

Augusztus 17.
Kenyérszentelés
„Kesztölc Községért” kitüntetések átadása   

Augusztus 31.
Bányásznap - Koszorúzás az Esztergomi úti Bányász 
emlékhelynél
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Beszámoló Kesztölc község közbiztonsági helyzetéről (Málnás Zsolt)
2011. évben is Sortán Miklós r. tzls. volt a község 
körzeti megbízottja. Az elmúlt évben a helyi körzeti 
megbízott munkájával kapcsolatban panasz, kifogás 
nem érkezett sem állampolgártól, sem más hatóságtól. 

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
Rendészeti Igazgatójának 2144/2011. ált. számú 
Intézkedési Terve - a körzeti megbízotti szolgálat 
hatékonyságának növelése, valamint bűnmegelőzési, 
bűnüldözési tevékenységének fejlesztése, továbbá 
a rendőrség társadalmi diffúziójának elősegítése 
tárgyában - alapján 2011. márciusában felmértük a 
kapitányságunk illetékességi területén lévő települések 
helyzetét, mely alapján az alábbi módosításokat 
hajtottuk végre.

A fentiekben említett Intézkedési Terv alapján a 
Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területén 
két körzeti megbízotti csoport került kialakításra. A 
kapitányságunk jelenlegi létszámhelyzete és körzeti 
megbízotti státuszainak száma alapján a kmb-k 
létszámának növelésére nem volt lehetőségünk, ezért 
igyekeztünk a területek elosztása alapján hatékonyabbá 
tenni tevékenységüket. 

Az I. számú kmb. csoportba 5 fő tartozik (egy fő 
továbbra is Gyesen), területük pedig: Dorog, Tokod, 
Tokodaltáró, Kesztölc, Leányvár, Piliscsév. 

A II. számú kmb. csoportba 4 fő tartozik, területük 
pedig: Csolnok, Dág, Sárisáp, Annavölgy, Bajna, 
Nagysáp, Epöl, Úny, Máriahalom. A szolgálat-ellátást 
úgy alakítottuk ki, hogy az eddig főként a kmb. területén 
szolgálatot teljesítő kmb-k továbbra is elsősorban a 
területükön láttak el szolgálatot, azonban a területek 
összevonásának köszönhetően a II. számú kmb. csoport 
területének lefedését is el tudták látni. A szolgálatot 
egy időben 2 fő látta el, így növelve a rendőri jelenlét 
időtartamát.

2011. márciusától Kesztölc – Piliscsév - Leányvár 
Községekben Sortán Miklós r. tzls. látja el a körzeti 
megbízotti feladatokat. 

2011. szeptemberében az ORFK Vezetője a 
29000/21741-1/2011. ált. számú „A lakosság 
szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve 
kistérségi szinten mutatkozó igényekre figyelemmel 
– leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező 
rendőri intézkedések megtételére” címmel kiadott 
Intézkedési Tervében meghatározott szempontok 
alapján (közbiztonsági, bűnügyi adatok, tendenciák, 

a lakosság szubjektív biztonságérzete, az ott lakók 
veszélyeztetettsége, a társadalmi együttélési szabályok 
betartása, az elmúlt időszakban bekövetkezett 
lakossági konfliktushelyzetekre, illetve egyéb más 
releváns körülményekre, valamint a rendelkezésre 
álló rendőri állomány létszámára is figyelemmel) 
felmérésre kerültek illetékességi területünkön lévő 
települések, mely alapján az illetékességi területünkön 
lévő települések közül Kesztölc községét a „normál” 
kategóriába soroltuk.

A község kategóriába sorolásakor egyeztettünk a 
Polgármester Úrral, melyet követően a településen 
heti egy alkalommal visszatérő jelleggel (6-6 fő 
bevonásával) fokozott ellenőrzést tartottunk. 

A fent említetteken túl tovább erősítettük rendőri 
jelenlétünket, hogy több alkalommal igényeltük a 
készenléti rendőrség (esetenként 10-12 főt jelentett) 
segítségét a közbiztonság további javítása céljából. 

2011-ben kapitányságunk K.K. Osztályának közterületi 
járőr szolgálatot ellátó létszáma 8 fővel nőtt, melynek 
köszönhetően a kmb-nek egyre ritkábban kellett járőri 
és egyéb feladatokat ellátniuk. 

A technikai ellátottságát tekintve Sortán Miklós r. 
tzls. nem rendelkezett használható KMB irodával, 
azonban az ügyiratok feldolgozása egy speciális 
számítógépes program használatát igényli, ezért írásos 
tevékenységének elvégzéséhez minden esetben be 
kellett jönnie a rendőrkapitányságra. A különböző 
ügyirat feldolgozások száma az elmúlt években 
ugrásszerűen megnőttek (körülbelül a négyszeresére), 
ami túl azon, hogy nagy leterheltséget jelentett 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 rendőri jellegű szolgálati személygép-
kocsival látta el. 

Sortán Miklós r. tzls. 2011. évben 42 fővel szemben 
279.000 Ft. értékben alkalmazott helyszíni bírságot. 
Arra vonatkozóan nem vezetünk statisztikát, hogy 
ebből mennyi volt kesztölci lakos. Ezentúl a kmb tavaly 
szolgálatai során 183 szabálysértési-közigazgatási 
feljelentést tett.

Sortán Miklós r. tzls. tavaly 13 fő személyes szabadságot 
korlátozó intézkedésében vett részt szolgálatai során. 



KESZTÖLCI HÍRNÖK - VI.évfolyam 2.szám - 2012.július

Bűncselekmények alakulása

Bűncselekmény 2008 2009 2010 2011
Vagyon elleni 21 26 29 33
Személy elleni 4 10 6 13
Közlekedési 12 8 9 1
Közrend elleni 2 14 7 9
Egyéb 3 4 6 4
Összesen 42 62 57 60

A bűncselekmények alakulását vizsgálva az előző 
évhez képest kis mértékű növekedés tapasztalható. A 
bűncselekmények nagy részét továbbra is a vagyon elleni 
cselekmények teszik ki. Talán ezek azok a jogsértések, 
amelyek a kesztölci lakosság biztonságérzetét leginkább 
befolyásolják és ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt 
kell fektetnünk az ilyen cselekmények megelőzésére, 
visszaszorítására. 

Szembetűnő továbbá a közlekedési bűncselekmények 
számának csökkenése - ittas járművezetés 9-ről 
1-re -, azonban ezen a területen a jövőben is a „null-
tolerancia” fogja jellemezni intézkedéseinket, hiszen 
a kapitányságunk illetékességi területén bekövetkezett 
közlekedési balesetek fő oka az ittas járművezetés, 
valamint a sebességtúllépés.

A Rendőrkapitányság mutatóinak vizsgálata során 
az ismertté vált bűncselekmények számában 
számottevő csökkenést tapasztalunk. A nyomozások 
eredményessége terén a megyében kimagaslóan jó 
eredményt ért el kapitányságunk. Az előző időszakokhoz 
viszonyítva az alábbiak szerint alakultak a nyomozások 
eredményességei: 2007-ben 53,8 %, 2008-ban 52,8 %, 
2009-ben 56,52 %, 2010-ben 51,92%, valamint tavaly 
54,88 %  volt, amely messze a legmagasabb a megyében. 

A DADA képzés sajnálatos módon az elmúlt évben 
megszűnt, és az azt felváltó ELLENSZER elnevezésű 
oktatási program megvalósítására oktató hiányában 
nem tudtunk felkészülni, így a helyi kmb, mint az iskola 
rendőre tartotta a kapcsolatot a helyi iskolával, és szükség 
szerint tájékoztatta a gyerekeket és pedagógusokat a 
bűn- és baleset megelőzéssel kapcsolatos kérdésekről, 
aktuális változásokról. 

A közlekedésbiztonsági helyzetről elmondható, hogy 
2008-ban 3 súlyos és 3 könnyű sérüléses, 2009-ben 
1 halálos és 2 könnyű sérüléses baleset, 2010-ben 6 
súlyos és 1 könnyű sérüléses, valamint tavaly 4 könnyű 
sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt a 
település közigazgatási területén.

A személyi sérülés nélküli közlekedési baleset 2008-
ban 4, 2009-ben 5, 2010-ben 4, tavaly pedig 6 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 főként a nagy forgalmat 
lebonyolító 117. sz. főúton Kesztölc külterületén 
történtek. A közút kezelője felé szignalizációval éltünk 
a közúti közlekedésben részt vevők biztonságának 
fokozása érdekében bevezetendő - elsősorban - új 
technikai eszközök kialakítására, azonban anyagi forrás 
hiánya okán változtatást nem eszközöltek. 

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 - még 
ha az elmúlt évben növekedés is mutatkozik egyes 
területeken - megfelelőnek értékelhető. A jövőben 
továbbra is arra törekszünk, hogy a településen minél 
gyakoribb legyen a rendőri jelenlét, ezzel visszaszorítva 
a jogsértéseket. A körzeti megbízott feladata ellátására 
alkalmas, feladatait az elvárásoknak megfelelően 
végezte az elmúlt évben. 

A Rendőrség, és azon belül kapitányságunk 2012. év 
kiemelt feladatai az eddig elért eredmények megtartása 
és lehetőségekhez képest javítása, a közterületi 
rendőri jelenlét fokozása a megerősítő erők gyakoribb 
bevonásával. 
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Hatósági munka a Polgármesteri Hivatalban (Sándorné Farkas Krisztina)
Népességnyilvántartás

Az elhunytak száma 36 fő, az elköltözöttek száma pedig 
45 fő volt. Az ingatlanok tulajdonosainak kérelmére 2 
lakosunk lakó- illetve 1 lakónk tartózkodási helyének 
fiktíválása történt meg. 

Társhatósági megkeresés alapján 5 fő lakcímrendezésére 
került sor. 1 fő lakosunk jelentette be az ideiglenes 
külföldön tartózkodását.

2011-ben 20 gyermek született akik állandó lakosaink 
és 1 gyermek aki csak tartózkodási hellyel rendelkezik 
községünkben, 58 személy létesített lakóhelyet, így év 
végére az állandó lakosok száma 2689 főre változott. 

A lakosság megoszlása korcsoportos bontásban

Életkor Férfi Nő Összesen
0-3 év 45 44 89
4-6 év 39 44 83
7-14 év 106 114 220
15-18 év 71 60 131
19-60 év 846 816 1662
61-100 év 201 303 504
Összesen 1308 1381 2689

A címnyilvántartás vezetése több mint 2 éve 
kizárólagosan elektronikus úton valósul meg, az új 
címek, utcák felvitele, régiek módosítása is az ASZA 
gépen futó címnyilvántartó alkalmazáson keresztül 
történik. 2009. november 18-tól a lakcímjelentő lapok 
és egyéb adatmódosítások és változások rögzítése is 
helyben valósul meg - ez történik mindazért, hogy az 
országos címnyilvántartás minél frissebb és pontosabb 
adatokat tartalmazzon. A 2011. évi népszámlálás alapját 
is ezen adatok szolgáltatták. 
 

Anyakönyvi ügyintézés

Az elmúlt évben községünkben otthon születés nem 
történt, az újszülöttek száma 3-mal kevesebb volt mint 
2010-ben, a 20 gyermekből 10 a fiú és 10 a leány. 

A 2011-es év folyamán 6 pár kötött házasságot 
Kesztölcön, a házasulók közül 3 esetben volt mindkét 

fél kesztölci lakos. A házasságot bíróság által 
felbontó ítélet bejegyzésére 5 esetben volt szükség.  
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére 3 
esetben került sor.  

Az 1980. december 31-ig vezetett születési illetve 
házassági anyakönyvekbe 51 illetve 13 alkalommal 
teljesítettünk utólagos bejegyzést, melyek jegyzékét az 
esztergomi levéltárnak küldünk meg minden tárgyévet 
követő január 31-ig.

2011-ben 36-an hunytak el községünk lakói közül, 
közülük 13 személy anyakönyvezése történt helyben, 3 
fő nem kesztölci lakos halotti anyakönyvezésére is sor 
került.

Az elhunytak életkor és nemek szerinti megoszlása

Életkor Férfi Nő Összesen
49 év alatt 2 0 2
50-59 év 0 2 2
60-69 év 6 3 9
70-79 év 6 4 10
80-90 év 2 9 11
90 év felett 2 0 2
Összesen 18 18 36

A tavalyi évben honosítási kérelmet 11 román és 1 
olasz állampolgárságú lakosunk részére nyújtottunk be 
a köztársasági elnök úrhoz. Állampolgársági esküt tett 
a polgármester előtt 10 polgárunk.

1 fő nyújtott be házassági névmódosítási kérelmet, 
melyet helyben jegyzőkönyv felvételével majd a 
házassági anyakönyvben és az ASZA rendszeren történő 
átvezetéssel intéztünk el. Társhatósági megkeresés 
alapján 7 esetben állítottunk ki anyakönyvi kivonatot, 
másolatot illetve értesítőt. Személyes kérelem alapján 
5 esetben születési, 12 esetben házassági, 3 esetben 
halotti anyakönyvi kivonat került kiadásra.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a 2009. évi 
XXIX. törvény értelmében továbbra is a körzetközponti 
(dorogi) anyakönyvvezetőnél kérhetik az érintettek.
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Építésügyi Igazgatási munka (Kun János)
A címben szereplő munkát utoljára 2011. június 29-i 
ülésén értékelte a Tisztelt Képviselő-testület. Így a jelen 
beszámoló csak az azt követő időszakra terjed ki.

A beszámolók során rendszeresen kiemelem és 
megismétlem az építési törvény azon előírását, ami a 
helyi önkormányzatok építésügyi feladatai rögzíti. Az 
időközben többször módosított építési törvényben az 
alábbi kiemelt feladatok szerepelnek:

▪  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 
tett eleget az Önkormányzat,  egy új rendezési terv 
megrendelésével és elkészíttetésével.” 

A  törvénynek ez a szakasza az elmúlt években nem 
változott, szemben az engedélyezési, a kivitelezési, az 
energetikai,  stb. rendeletek gyakori  módosításával, 
ami a naprakész követést nehezíti meg. 
    
A beszámolási időszak alatt - a Képviselő-testület által 
a 66/2010.(VII.19.) számú határozatával elfogadott 
TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV és a 6/2010.
(VII.19.) sz. önkormányzati rendeletével elfogadott 
Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat – a 
„GERLEKÚTI” gazdasági terület szabályozása miatt 
került módosításra és jóváhagyásra. 

Jelenleg pedig a Tisztelt Képviselő-testület által 
elhatározottan - több területen történő -módosítása 
van folyamatban, melynek az előzetes államigazgatási 
egyeztetése kezdődött meg.

Ezen a területen jelentkező feladatom, megbízásom 
óta folyamatos, beleértve a szomszédos települések 
megküldött településrendezési terveinek 
véleményezését. 

Ezekből az is következik, hogy főbb feladatom a 
rendezési tervek készítetésének, módosításának 
folyamatos karbantartásának előkészítési, egyeztetési és 
lebonyolítási munkája.  Településrendezési szerződések 
előkészítése, ami minden esetben jelentős bevételt 
jelent az Önkormányzatnak. 

Az eltelt időszakban - a fentieken túl - az alábbi kiemelt 
feladatok előkészítésében és végrehajtásában vettem 
részt, Polgármester Úr munkája segítéseként.

Partfal helyreállítási, stabilizációs munkák:
▪  Kosár utca,
▪  Esztergomi  út 14.
▪  Iskola utca 74-76.
▪  Iskola utca 80.
▪  Iskola utca 84-86-88.
▪  Dózsa György út 19-23. Itt pótlólag kizárólag  
 az Önkormányzat finanszírozásában az út felület  
 vízelvezetése is elkészült, folyókaépítéssel.
▪  Pénzügyi okok miatt viszont elmaradt a Kesztölci  
 patak bal parti rézsülyének helyreállítása. Csak  
 a tervek készültek el. A munka kivitelezése vízjogi  
 engedély köteles.

Két jelentős létesítmény felújítására és bővítésére is sor 
került pályázati támogatással:
▪  A egészségház, gyógyszertárral, fogorvosi rendelővel 
▪  Felújításra és korszerűsítésre került a Művelődési  
 ház, benne az IKSZT központ alakításával.

A Művelődési ház felújítása – annak rossz szerkezeti 
állapota miatt – mielőbb szükségessé vált, ezért 
Polgármester Úr felkérésére ütemezhető kivitelezésre 
költségszámítást készítettem: I. ütemként az épület 
határoló falazatának megerősítése, II. ütemként a 
tetőszerkezet átépítése, III. ütemben a nyílászárók cseréje 
és a határoló falak utólagos hőszigetelése szerepelt.

Elkészült az engedélyezési terv, amire megkaptuk az 
építési engedélyt. A terv kiemelve a főhajót (nézőtér) 
ehhez csatlakozott körbe egy nagyon alacsony tető hajlású 
épület rész,  amit az alacsony tető hajlásszög miatt csak 
beton cseréppel lehetett lefedni. Az egységes megjelenés 
miatt így az egész tető beton cseréppel lett tervezve.

Időközben döntés született a pályázat benyújtására, 
az engedélyezési terv és az építési engedély, valamint 
az MVH- kódoknak megfelelően átdolgozott 
költségszámítás csatolásával.

Ismeretes, hogy a pályázaton támogatást nyertünk. 
Megkezdődött a kivitelezés. Majd közben felmerült 
az épület tetőszerkezetének módosítása. Mivel ez a 
változtatás, építési engedély köteles, módosítani kellett 
a tervet, amit elkészítettem. A módosított tervek a nagy 
és egységes hajlásszög miatt már az esztétikusabb 
és műszakilag is megfelelő kerámia cserépfedéssel  
készültek.
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A módosításra az építési engedélyt megkaptuk. Nem 
történt meg azonban a pályázat író feladatkörébe 
és hatáskörébe tartozó pályázat módosítása. Így 
fordulhatott elő, hogy a pályázat anyagi elszámolása 
során nehézségek adódtak. Végül is az épület 
beüzemelése megtörtént és ismereteim szerint a 
lakosság legnagyobb megelégedésére működik.

Napi munkaként jelentkeznek még:
▪  azok az építési ügyek, amit ugyan Dorog város  
 építési hatósága engedélyez, de az ebben érintett  
 kesztölci lakosok előzetesen tájékoztatást kérnek az  
 építési lehetőségről és az eljárásról. Sajnálatos  
 módon, Kesztölcön is jellemző az építési ügyek és az  
 építési tevékenységek csökkenése. Jellemző adatként  
 2011 –től a mai napig összesen 35 ügy keletkezett,  

 míg az előző beszámolási időszakban fő számon 85  
 keletkezett.
▪  Rendszeresen segítséget nyújtok Lukácsnénak – mint  
 igazságügyi épületszerkezeti és ingatlan értékbecslő  
 – az adó és értékbizonyítványok kiadásához.
▪  Ugyan csak rendszeresen jelentkezik a közművek  
 bekötésével kapcsolatos ügyek ügyintézése. Itt  
 tulajdonosi és útügyi szakhatósági kötelezettség van.
▪  Az utóbbi időben jelentkezett egy rendezés alá  
 vont terület szőlőkataszterből való kivonási eljárás  
 ügyintézése. 
▪  Sikerült előkészíteni – amit a Képviselő - testület  
 döntése alapján  bevezetésre is került – az „Ófalu”  
 utcáinak súlykorlátozása.
▪  Egyéb felsorolásra sem érdekes apró ügyek.

Kesztölc SE beszámolója (Kalásziné Kara Gyöngyi)
A 2012-es tavaszi szezon nem indult zökkenőmentesen. 
Az öltőzőben elfagyás okozta csőtörésünk volt, 
aminek kiküszöbölésében nagy segítséget kaptunk a 
polgármesteri hivataltól mind pénzügyi téren, mind pedig 
szakembert biztosítottak részünkre. Az egyesületnek nincs 
működőképes mosógépe, a mosást a játékosok oldják 
meg. Nincs fűnyírónk, ami egy pálya működtetéséhez 
nélkülözhetetlen. A fűnyírást társadalmi munkában, 
felajánlással oldjuk meg. A nyár legfontosabb feladata 
a pálya rendbetétele. A pályán sok helyen kikopott a fű, 
ahol kisebb mélyedések alakultak ki, ezek pedig rendkívül 
balesetveszélyesek. Április közepétől edző nélkül 
maradtunk, aminek többek között anyagi okai is voltak. A 
gyerekek, az ifisták edzését játékosedzővel oldottuk meg. 
Júliustól az Ifi- és a felnőtt csapattal való foglalkozást 
Dobák István vállalta el. Az U-12-es korosztálynak  
06.02-án ért véget a bajnokság, ahol a gyerekek nem túl 
fényes eredménnyel, de annál lelkesebben vettek részt!Az 
Ifi csapatunkban sok volt a sérült játékos, így előfordult, 
hogy nem tudtunk kellő létszámban pályára állni. 
Csapatunk a bajnokságban a 11.-dik helyen végzett (16 
csapat közül). A felnőtt csapatunk a 14.-dik helyen végzett, 
így meg van az esélyünk a Megye II-es bennmaradásra. 
A célunk mindenféleképpen ez. Az egyesületnek tavaly 
beadott pályázat útján sikerült öltöző felújításra, illetve 
eszközbeszerzésre pénzt nyernie. Az öltöző felújítást 
reményeink szerint nyár közepén el tudjuk kezdeni.

A tavaszi szezonra még nem fizettünk bírói díjat, a 
számlát még nem kaptuk meg.Az őszi szezon nevezési 
díja: 90.000,- Ft. A játékengedélyek és további költségek 
összegét nem tudjuk. Mivel anyagi lehetőségeink végesek, 
ezért minél több szponzori segítségre számítunk, hogy az 
őszi szezont zökkenőmentesen kezdhessük el.

Bevételeink Összeg
Polgármesteri Hivatal 900 000,- Ft
Szponzor 100 000,- Ft
Tagsági igazolvány 48 000,- Ft
Jegyeladás 51 550,- Ft
Összesen 1 099 550,- Ft

Kiadásaink Összeg
Pályázatírás 152 400,- Ft
Utaztatás 160 000,- Ft
MLSZ 55 084,- Ft
Fűnyírás 25 000,- Ft
Sportorvos 79 000,- Ft
Edzői díj 70 000,- Ft
Szertáros, pályaszórás 81 000,- Ft
Villanyszámla 28 000,- Ft
Invitel számla 18 000,- Ft
Vodafone számla 35 984,- Ft
Egyéb: könyvelő 5 000,- Ft
Egyéb: festékpatron 12 000,- Ft
Egyéb: tiszítószer 6 000,- Ft
Egyéb: EÜ fagyasztó 1 870,- Ft
Egyéb: ital 30 000,- Ft
Egyéb: zárak, csapok 8 900,- Ft
Összesen 769 118,- Ft
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Leányvári Judosok 2011. évi értékelése (Pluger Antal)
Eredmények nagyon sikeres évről tanúskodnak, a 
leányvári judosok 4000 pontot szereztek a nemzetközi 
és a hazai bajnokságon. 206 egyesület közül a  6. helyen 
végeztek.

62 versenyen vettünk részt 176 arany 142 ezüst és 196 
bronzérmet szereztünk.
                    
Nemzetközi eredmények: A Brazil Judo szövetség 
meghívására a női csapat válogatott, tagjaként 3fő 
leányvári versenyző küzdött, több ezer néző előtt. 
A brazil válogatott ellen. A mérkőzés 3:2-es brazil 
győzelemmel végződött. A Leányvár- Üstökös 
versenyző Szabó Franciska szerezte az egyik 
győzelmet. Ulan-Bator Világ Kupa felnőtt 3. hely 
Olimpia Kvalifikáció. Szarajevó Világ Kupa felnőtt 3. 
hely Olimpia Kvalifikáció. Prága, Berlin junior Európa 
Kupa 3. hely és 5. hely. Győr serdülő Világ Kupa 3. 
hely, NK Budapest kupa 2. hely 3. hely

Nemzetközi Magyar Bajnokság (16 ország): Pfluger 
Antalné 1. hely, Zsifkovics István 2. hely, Polcz Anita 
3. hely, Pócsföldi Gábor 3. hely, Pfluger Antal 3. hely
                            
Felnőtt Magyar Bajnokság: Erdélyi Lilla 1. hely, 
Nemes Klaudia 3.oszt. OB 1. hely, Szabó Katinka 1. 
hely, Szabó Franciska 1. hely, Habran Barbara 3. hely, 
Makovics Roxána 3.hely (még ifi korú), Péntek Zoltán 
3.hely

U23 Magyar Bajnokság: Erdélyi Lilla 1. hely, Vadas 
Dániel 2. hely, Szabó Katinka 3. hely, Habrán Barbara 
3. hely, Nagy Annamária 3. hely, Kerstner Róbert 4. 
hely, Zupkó Noémi 5.hely és Rábai László 7. hely.
 
Junior Magyar Bajnokság: Szabó Frigyes 1. hely, 
Szikora Kristóf 1. hely, Szabó Katinka 2. hely, Zupkó 
Noémi 2. hely, Rábai László, Makovics Roxána 3. 
hely, Willinger Ivett 3. hely, Nagy Anna 3. hely, Faragó 
Norbert 3. hely és Zorics Richárd 5. hely.

Junior Diák olimpia: Szikora Kristóf 1. hely, Rábai 
László 1. hely és Szabó Frigyes 1. hely, Nagy Annamária 
2. hely. Zupkó Noémi 3. hely és Vadas Dániel 5. hely.

IFI OB: Makovics Roxána 2. hely, Ipacs Tamás 3. hely 
és Klányi Erik 3. hely és Rábai Attila 7. hely.

Serdülő OB Máté Vivien 2. hely, Telkesi Adriána 5.hely 
és Klányi Márk 5. hely.

Serdülő Diák Olimpia Rábai Boglárka 1. hely, Világ 
Kupa 2. hely és Klányi Márk 5. hely.

Diák „B” Magyar Bajnokság: Veres Kinga 1. hely, Tandi 
Alexa 3.hely, Farkas Szilárd 5. hely és Nagy Antónia 5. 
hely CSB 2. hely (É-D válogatott)

Diák „C” Magyar Bajnokság: Kardos Tímea 1. hely, 
Herbert Kamilla 3. hely CSB 1. hely (Észak Dunántúli 
válogatott)
 
Csapat győzelem Svájcban, Olaszországban férfi és női.
Legyőztük a Japán diák csapatot Tatabányán.

Csapat Magyar Bajnokság felnőtt 1.osztály. Női 1. hely 
indulhatnak Európai Bajnok csapat kupájában férfi 
csapat 3. hely.
  
Junior CSB Női 1. hely férfi 2.hely.

Ifi CSB női 3. hely férfi 5. hely.

Serdülő CSB női 3.hely.

12 db Magyar Bajnoki cím.

Asztalitenisz szakosztályunk megyei „B” csoportból 
feljutott az „A” csoportba a második csapat „B” 
csoportban indul.

A leányvári nagycsoportos óvodások és iskola 1-4 
oszt. tanulói 97 fő esés és judo alapjaival ismerkedett 
testnevelés keretében kedd délelőtt.

Köszönjük támogatásukat: Leányvár, Kesztölc, 
Piliscsév Önkormányzatainak a Leányvári Német 
Kisebbségi Önkormányzatnak, iskola és óvoda 
vezetőinek és tanárainak Gáspár Tibor, Oláh Imre 
Pilisjászfalu és Nagy Tamás Piliscsév.

Köszönet sikerkovács edzőinknek: Pfluger Antalné, 
Keresztesi Zsolt, Kovács Ernő, Péntek Zoltán, Pócsföldi 
Gábor és Szabó Ferenc.

Köszönjük a szülők áldozatos segítségét.

Gratulálunk a 2011-es évben nagyon sikeresen működő 
bíróinknak: Oláh Szilárd országos bíró, Péntek Zoltán 
országos bíró, Bíró Szabolcs 1. oszt. bíró, Rábai László 
3. oszt. bíró, Vadas Dániel 3. oszt. bíró.

2011-es évben sikeres bíró vizsgát tett 8 fő.
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Az esetleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de felelosséget nem vállalunk!
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Köszöntjük az
50. házassági 

évfordulójukat 
ünneplő párokat és 

újszülötteinket!
Kívánunk nekik erőt, egészséget,

sok boldogságot szeretteik körében!

Nebehaj Róza & Kara Antal Hertlik Ilona & Riedling Antal Városi Olga & Vojácsek István

Keresztes Levente
Varga Aranka Mária & Keresztes Jácint

Hertlik Edwárd
Valovics Beáta Erzsébet & Hertlik Edwárd

Ekker Olivér
Nádasi Katinka & Ekker Attila

Borbély János Máté
Dinnyés Mónika & Borbély János

Petróczi Zoltán Márk
Kovács Alexandra & Petróczi Zoltán


