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Engedjék meg, hogy élve újságunk megjelenésének 
a lehetőségével, most köszönjem meg Önöknek 
részvételüket az adventi vasárnapokon, akár  kesztölci 
lakosként - nézők, szereplők, árusok, szervezők, 
betlehem készítői - voltak. Örömmel néztük a hétről-
hétre megjelenő tömeg érdeklődését, a beszélgető 
csoportokat az udvaron, az ünnepi hangulatot idéző 
gyermekfoglalkozásokat.
 
ILYEN, BÉKÉS, NYUGODT, CSALÁDI ÖRÖMÖKKEL TELI,  
ÁLDOTT ÜNNEPEKET KÍVÁNOK ÖNÖKNEK HÚSVÉTRA IS.

Vöröskői István
polgármester

(A Krisztus szobor az Árpád-kori templomból származó ereklye, és a mai napig a 
húsvéti körmenet szimbolikus jelképe.  Fotó: Bujna Tamás)

TISZTELT KESZTÖLCIEK!

 SZÉPKORÚAK

 EMLÉKEZÉS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA

 EGYHÁZI-, PÁLYÁZATI,- ANYAKÖNYVI  HÍREK

 RENDELET A TŰZGYÚJTÁSRÓL

 ISMERJÜK MEG ŐKET!
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Újfent megjelenik településünk lapja, így másodszor nyílik 
lehetőségem betekintést nyújtani olvasóinak a falu önkor-
mányzatának mindennapjaiba. Újságunk előző számának 
formaváltozása után most kevésbé rendszeres olvasóink 
is felfigyelhetnek a változásra, hiszen teljesen új külsővel 
jelenik meg a Kesztölci Hírnök, reméljük, ez a változás a 
külcsínyen kívül, a belbecs színvonalának emelkedését is 
magában hordozza.

Az új év új lehetőségeken felül új feladatokat is hozott 
magával. Lehetőség például az, hogy a jelenlegi válasz-
tási ciklussal együtt, megindult az Uniós támogatások 
2014-2020 közötti költségvetési időszaka is. Az új tervezési 
időszak EU-s elképzelései nagyrészt összhangban állnak 
a polgármesteri programtervvel. Már most látható, hogy 
nagy nyomatékot kapnak az önellátást biztosító alternatív 
energiák használatának bevezetésére irányuló törekvések.

Sürgős feladataink közé sorolnám, hogy megoldást talál-
junk egyes költségvetési problémákra. Az új költségvetési 
időszak támogatott tevékenységei között jóval kisebb súlyt 
kapnak a közterületi, elsősorban útépítési lehetőségek, 
nincs annyi útépítési pályázat, így a falunak más úton kell 
finanszíroznia a karbantartást. Megoldásként felmerült 
többek közt az esetenként értékesítésre kerülő, másként 
nem hasznosuló önkormányzati vagyontárgyak után befo-
lyó összeg elkülönített kezelése e célra. Egyúttal, az állami 
támogatások többé nem fedeznek bizonyos kötelező köz-
feladatokat, mint az óvoda és közterületek rendben tartása 
és a közművelődés támogatása. Így a kötelező feladatokon 
túl felhasználható összeg a korábbihoz hasonló nagyságú, 
beleértve a váratlan káresemények, rendkívüli kiadások 
önrészét is.

Megtörtént a 2015-ös költségvetési rendelet megalkotása 
a 2014-es adatok figyelembe vételével. A 2015-ös főösz-
szeg kiadási oldala 210 millió Ft, a bevétel (beleértve a  
2014-es maradványt) ugyanennyi. Felelős gazdálkodással 
arra kell törekedni, hogy az év végi maradvány az előző évi-
hez hasonló 9-10 millió legyen. Néhány számadatot meg-
adnék még – no nem az untatás – hanem az adatok össze-
hasonlíthatóságáért. Példák: az Óvoda támogatására 44,7 
milliót kapunk, ezt kell még kiegészítenünk 8 millióval. 
Településüzemeltetésre a tervezett támogatás 16,6 millió. 
Közművelődésre normatív támogatás 3 millió, amihez to-
vábbi 7,2 milliót kell az önkormányzat egyéb bevételeiből 
biztosítani. Alapvetően az egyéb (szociális, családvédelmi, 
iskola-egészségügyi, hivatali) működést szolgáló kiadások 
együtt a várható 60,7 milliós önkormányzati saját bevételt 
43 millióval csökkenti, a maradékból és az eredetileg nem 
tervezett bevételekből, pályázatokból lehet fejleszteni, hisz 
az állami támogatások kötelezően a célterületen haszná-
landók fel. Mindezen kötelezettségeken és a hozzájuk való 
igazodáson felül természetesen hagyományos rendezvé-
nyeinket meg fogjuk tartani, mint ahogyan 1848. március 
15-ről is újszerűen, de méltó módon emlékeztünk meg.

Cikkünk megjelenésekor már a húsvét küszöbén állunk, 
egy rövid, mégis eseménydús farsang után. A nagyböjt-
ben minden keresztényt önvizsgálatra és áldozathozásra 
bíztat az egyház, ami egy rohanó világban egyre nehe-
zebbnek tűnhet, mégis, minden embernek javára válhat. 
Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a húsvét nem 
csak az áldozatot, de a megváltást, az örömhírt is magá-
ban hordozza, ezért az ünnepre készülve, ezen örömhírre 
is készülnünk kell. Ezzel kívánnék áldott Húsvétot falunk 
összes lakójának!

#  Tisztelt Kesztölciek!

2015. február 1-én ünnepelte Hegyvári Istvánné (született Minczér   
Anasztázia) 100. születésnapját. Sztáza néni tiszteletére a Dorogi Szent 
Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelőben, a jelenlegi tartózkodási 
helyén rendezett a család, az ápolási osztály nővérei, intézmény veze-
tője Dr. Varga Győző és a községi önkormányzat, bensőséges hangulatú 
ünnepséget.

A kemény, paraszti munkával teli éveket maga mögött tudó Sztáza né-
ninek, küzdelmekkel teli életét, a kesztölciek mindig nagy tiszteletben 
tartották, hosszú ideje ő volt a szlovák szokások és lakóhelyünk tör-
ténetének legfőbb ismerője. Krónikába illő esemény a falu életében, 
hiszen ember emlékezet óta, nem köszönthettünk olyan falubelit, aki 
immár a 101. évét töltve örül a hozzátartozóinak.

Megható és kedves családi ünnepség részesei lehettek az önkormány-
zat tagjai, a 95 évet betöltött Nagy Károlyné születésnapján. A Kesztölc 
Esztergomi út 66. szám alatt, Edit lányánál élő szépkorú ünnepeltünk 
jelenleg kicsit gyengélkedik. Otthon ápolja nagy szeretettel és hozzá-
értéssel a családja. Generációk sora óvja, gondozza, figyelemre méltó 
környezetben, példás odaadással. Kívánjuk mielőbb gyógyuljon meg  
és éljen még szép hosszú éveket, gondos családja körében.
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Községünkben február 22-én volt az ünnepség. A Szabadság téren felállított kopjafánál Simonek Antal mondott ünnepi 
beszédet, a Szent Kelemen Polgári kör, 1956-os Szövetség és a Fidesz helyi csoportja helyezte el a koszorúit.

Van mire emlékeznünk. Államellenes összeesküvésben való részvételért, 1952-ben koholt vádak alapján, koncepciós pe-
rekben elítélt kesztölci férfiakra, az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjaira, akik éveken keresztül sínylődtek az 
ország különböző börtöneiben, családtagjaikra, akik szintén a megtorlás részesei voltak. Márianosztrán született „börtön-
dal” napjainkban is elhangzik egy-egy baráti találkozón.

# Kommunizmus áldozatainak emléknapja

(A dal részlet, az eseményeket Radovics Gáspárné (Bözsi néni) idézte fel.

A nosztrai síkon süvít a szél,
Elkerül az álom nem alszom én
Rőzseláng tűzénél dúdolgatok

Súlyt nagyon az élet, mert rab vagyok.

Künn a holdas égen göncölszekér
Álmaimban hozzád elszállok én

És a csillagokkal elindulok,
Súlyt nagyon az élet, otthon vagyok.

Hagyományosan, idén is megtekinthető a községi klub-
ban a „Lélekvirágok” című kiállítás. Itt főként helyi al-
kotók műveiben gyönyörködhetünk, vannak közöttük 
amatőrök, képzett művészek, ügyes kezű háziasszo-
nyok. A kiállítás tartalma rendkívül színes, festmények, 
grafitrajzok, ötvös munkák, fotomontázsok, hajómodel-
lek, praktikus, jó ízléssel készült patchwork darabok, 
hímzett, horgolt és kötött munkák. A tárgyak elhelyezé-
se ünnepélyes, harmonikus összhatást idéz. A kiállítás 
szervezője: Gaálné Kara Valéria.

# Lélekvirágok

Reméljük, hogy valóban elmúlt a tél, hiszen a helyi szlo-
vák kisebbségi önkormányzat a Pávakör koreográfiá-
ja szerint, 2015. február  7-én, megszervezte a „Basza” 
(bőgő) temetést, vagyis véget ért a mulatós farsang, itt 
a böjt, majd következik a húsvéti ünnepekkel a termé-
szet, és az emberi lélek megújhodásának az időszaka. A 
rendezvény sikeréhez jelentős mértékben hozzájárultak 
a Pávakörünk baráti csoportjai a szlovákiai Medveckéről 
és Párkányról. Ez az esemény is tükrözi az együttes mély 
elkötelezettségét a szlovák hagyományok ápolása iránt, 
a folytatást pedig biztosítják az ott készült felvételek, 
melyeket megnézhetünk a helyi kisebbségi önkormány-
zat segítségével a helyi csatornákon.

# Szlovák Önkormányzat rendezvénye
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Nemzeti ünnepünkre emlékeztünk. Intézményeinkben 
többségében korábban zajlottak az ünnepi megemlékezé-
sek. A művelődési ház és könyvtár idén egy több fordulós, 
a reformkor történetét felidéző vetélkedőt rendezett nagy 
sikerrel. Igen nagy érdeklődés kísérte az Erika cukrászda 
által meghirdetett „Kossuth kifli” sütemény versenyt.

A községi megemlékezés  a Nemzeti ünnep napján 17 óra-
kor zajlott a Szabadság téren. A forradalom és a szabad-
ságharc eseményeit idén a képviselő-testület idézte fel a 
nemzetőrök, a tűzoltók és a stúdiósok segítségével.

# Tisztelet a hősöknek!

A nagyböjt végén a nagyhéttel, vagyis Jézus halálával és 
feltámadásával az egyházi év legfontosabb és legszebb 
időszaka. Így ír erről Kosztolányi Dezső „… mosolyogva né-
zitek a jégszikrás farsangot. De pár hét múlva ismét üstö-
kön ragadjátok az embert és azt mondjátok neki:

- Elég volt! – … Lepellel borítjátok a templom képeit, ha-
mut hintetek a kijózanult fejekre és azt mondjátok: Me-
mento homo (… )

És megjön a nagyhét. Elnémítjátok a harangokat… Ijedt kis 
gyertyák égnek, halovány virágok dideregnek, sírás fojto-
gatja a torkotokat… és döbbenve áll a világ a nagy rava-
talnál. Nagyszombaton felzúgatjátok a Rómából visszatért 
harangokat, aranyos karingbe öltöztök, és megindul az 
örömmámorban ujjongó körmenet. - Alleluja! Föltámadt 
Krisztus e napon! A körmenet szegélyén sorfalat állnak a 
fák, a zöld rügyekkel figyelnek rátok. –Igen! Igen!- mondo-
gatják a fák. Valóban itt a feltámadás…”

A nagyböjt is készületi idő. Ebben a felkészülésben segít-
ségünkre van a nagyobb jóért való lemondás: a böjt, a ke-
resztút és a lelkigyakorlat. Idén az Atyák március 27-én 
pénteken adnak lehetőséget a 16.30-as mise előtt és után a 
húsvéti szentgyónásra. Ezt követően (kb. 17.45) István Atya 
vezetésével keresztút lesz azoknak, aki későig dolgoznak, 
és így a 16 órás keresztúton nem tudtak részt venni.

A nagyhét miserendje: Április 2. Nagycsütörtök szentmise 
16.30, virrasztás 20 órától. n Április 3. Nagypéntek 15 óra 
keresztút, szentmise 18 órától, virrasztás 20 órától. Fa-
lunkban évszázados hagyománya van a szlovák passiónak, 
amely e napon hangzik fel - a pávakör előadásában. n Ápri-
lis 4. Nagyszombat szentmise 18 óra. n Április 5. Húsvétva-
sárnap 10 óra. A keleti egyház hagyományát követve, már a 
tavalyi évben is a feltámadási körmenet a húsvétvasárnapi 
szentmise elejére került, ezzel is emelve az ünnep fényét. 
A misét a kisebb gyerekek örömére tojáskeresés zárja. n  
Április 6. Húsvéthétfő 10 óra.

A tavalyi évben elkezdődött a plébánia felújítása, így két 
terem teljesen elkészült, itt már csak a nyílászárók cseréje 
maradt. Új, jó minőségű fenyőfa bútorok kerültek megvá-
sárlásra, ami reményeink szerint hosszú évtizedekig hasz-
nálható majd. Ennek az ára 520.000 Ft volt. Még felújítás-
ra szorulna két terem, melyeket közösségi helységekként 
hasznosítanánk (hittanterem és ebédlő). E kettő rendbeté-
teléhez továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik szívesen 
segítenének vagy anyagilag támogatnák azt. Ilyen segít-
séggel sikerül a közeljövőben a fürdőszobát és a nővérla-
kás tetőzetének cseréjét megvalósítani.

A feltámadt Krisztus örömhírével kívánok Önöknek áldott 
húsvétot az egyházközség képviselőtestülete nevében. 
(Bujna Veronika)

# Életképek a Szent Kelemen Plébánia életéből

Benyújtásra került márciusban a februári útbeszakadások, támfalomlás miatt 3 db vis maior pályázat a károk kijavítása 
érdekében. Szintén márciusi beadási határideje van az óvodabővítési pályázat beadásának, erről a képviselőtestület már 
döntött.

Megkezdtük két energetikai pályázat előkészítését, egyet a közvilágítás energiatakarékosabbá tétele érdekében (LED-es 
világítótestek szerelése), másikat a középületek energiaköltségeinek csökkentésére, napelemek felszerelésére. 

Megalakult a helyi Értéktár bizottság. Adódott egy olyan pályázat, amelynek keretén belül, pozitív elbírálás esetén, lehe-
tőségünk lesz a Kesztölc története című helytörténeti kiadvány bővítésére és ismételt kiadására. 

# Pályázati hírek
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2015. március 5-től érvényes az új Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat, amely tiltja a belterületen a kerti hulladék 
égetését.

Ez alól a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az ön-
kormányzat helyi rendeletben szabályozza a belterületen 
belül történő égetés feltételeit. 

Községünkben van  helyi rendelet, a 8/2013. számú, így a 
kerti hulladék égetése annak betartásával lehetséges.  A 
rendelet betartása viszont kötelező.

A szabályozás:
1.§

(1)  A kerti hulladékot, a kert használata során keletkező és 
további hasznosításra nem kerülő növényi maradványt: fa-
lombot, kaszálékot, egyéb növényi maradványt elsősorban 
komposztálni kell.
(2)  A nem komposztálható kerti hulladékok égetése már-
ciustól novemberig szerdai és pénteki napokon hétköznap 
10.00 órától 18.00 óráig engedélyezett. 
(3)  Ünnepnapokon tilos az égetés.
(4)  Növényi hulladékot égetetni csak személyes felügyelet 
mellett lehet.

2.§.
(1)  A kerti hulladékot nyílt téren, szélmentes időben, a 
szomszédos ingatlanoktól legalább 3 méter távolságra 
úgy szabad égetni, hogy az a környezetére káros hatással 
ne járjon, tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ameny-
nyiben az égetéssel járó hatásokat felerősítő időjárási kö-
rülmény, szél alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.
(2)  Nagy mennyiségű füstöt termelő anyagot, nedves kerti 
hulladékot égetni tilos.
(3)  A kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális 
hulladékot. 
(4)  A tüzelés helyszínén olyan mennyiségű oltóanyagot 
kell tartani, mellyel a tűz tovább terjedése megakadályoz-
ható, szükség esetén a tűz eloltható.

3.§  
A rendeletben adott felhatalmazás a tartós szárazság mi-
att elrendelt tűzgyújtási tilalom alól nem mentesít.

4.§ 
A rendelet rendelkezéseinek betartását Kesztölc község 
Polgármesteri hivatalának megbízott dolgozója, a falu-
gondnok jogosult ellenőrizni. 

5. § 
A rendelet 2013. május 1-én lép hatályba.

# A kerti hulladék égetéséről

# Asztalitenisz élet Kesztölcön

Szívesen látnak a szervezők minden kedden és csütörtökön 
mozogni vágyó fiatalt (50 év felett) és még fiatalabbat (50 
alatt) az edzéseken. Az asztalitenisz népszerűségét jellem-
zi, hogy az általános iskolában előírt délutáni testnevelési 
foglalkozások között is helyet kapott ez a kreativitást, jó 
reflexeket igénylő mozgás. Sok fiatal szívesen választja 
délután a „kaucsuklabda” pattogtatását.

2015-ben immár tizedik alkalommal kerül megrende-
zésre az asztalitenisz bajnokság Kesztölcön. A sikeres 
megrendezéshez nagymértékben hozzájárul a Kesztölci 
Művelődési Ház - IKSZT – Könyvtár - Kesztölci Szlovák Ön-
kormányzat (kupák, díjak és oklevelek biztosításával, vala-
mint a záróünnepség támogatásával és megrendezésével, 
labdavásárlással, a helyiség biztosításával). A résztvevők 
korosztálya széleskörű (8-tól 67 évig vannak résztvevők). 
A játékban nem a kor, hanem a lelkesedés számít és abban 
nincs hiány. A tapasztaltabb játékosok szívesen tanítják, 

gyakoroltatják a kisebb játéktudással rendelkező játékoso-
kat (korra és nemre való tekintet nélkül). Örvendetes, hogy 
a lányok és hölgyek részvétele az évek során a kezdeti 4-5 
főről ma már eléri a 10-15 főt. Szívesen jönnek, és nem ijed-
nek meg, ha az „erősebbik nemmel kell játszaniuk.

Évente megrendezésre kerül a Kara Lajos Kupa. A 2014-
ben megrendezett bajnokságra 34-en jelentkeztek és a 
bajnokság öt csoportban került lebonyolításra (Veterán 
40 felett, Felnőtt 18÷40, Ifjúsági 14÷18, Serdülő 8÷14 és 
hölgyek). Megérdemlik a 2014-es győztesek, hogy megem-
lítsük a nevüket: Kara Jánosné („motoros Erika”, hölgyek), 
Kovács Pál (veterán), Kochnyák Tamás (felnőtt), Gula Kris-
tóf (ifjúsági). Wieszt Balázs (serdülő). Ezúton is még egy-
szer gratulálunk a sikerükhöz. Nevük rákerült a Kara Lajos 
Kupa emléktáblájára!

A bajnokság vége után kultúrház továbbra is biztosítja az 
edzési lehetőségeket, amiért köszönet illeti, mivel tudjuk, 
hogy a költségvetése (fűtés, világítás, felügyelet) elég szű-
kös korlátok között mozog.

Továbbra is szívesen várunk minden érdeklődőt, ha szeret-
ne eltölteni egy jó hangulatú késő délutánt, mert nálunk 
nem a győzelem, hanem az egészséges mozgás az elsődle-
ges cél. Ezt úgy tesszük, hogy sokan közülünk munka után 
jönnek, de itt elfelejtik a fáradságot és csak a sikerélmény 
és a jókedv számit. (Bakos György)
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„Söpörjük ki a szemetet Kesztölcről!” a jelmondata annak a Bodor Gréta és Radovics Gergely által szervezett szemétgyűjtő 
akciónak, melynek az a célja, hogy a falu határában lévő, illegális szemétlerakó helyeket megszüntesse. Az önkéntes vál-
lalkozók hat helyen fogják megtisztítani a szeméttől március 28-án a környezetünket, ezek a következők: Homoki-Nárasi, 
Boki, Kesztaring, Bekötő út, Csévi út, Csurgói tavak (Halas). A csoportok vezetői: Radovics Gergely, Bodor Gréta, Nádasi 
István, Geiszlerné Velmovszki Gabriella, Kissné Kara Beáta, Kara Szilvia.

Radovics Gergely kezdeményezésére gyűjtés indult olyan mobil kamerák vásárlására, amelyeket a törvény által előír-
taknak megfelelően fognak elhelyezni a falu különösen veszélyeztetett területein. A szervezők a következő lapszámban 
beszámolnak a tapasztalataikról.

# Egyesületek, civil szerveződések

A Kesztölcért, a Faluért Egyesület 12 éve működő, közhasz-
nú egyesület.

Szervezetünk a 2014-es esztendőben havonta kulturá-
lis, ismeretterjesztő, egészségügyi felvilágo- 
sító előadásokat szervezett, nyári tábort 
tartott a falu iskolás gyermekeinek, 
jótékonysági koncertet rendezett a 
kesztölci Egyházközséggel közö-
sen. A koncert bevételéből, mely 
99.900 forint volt, 39 rászoru-
ló család kapott karácsonyra 
élelmiszercsomagot. Ezúton is 
köszönjük a CBA dolgozóinak a 
segítséget a csomagok összeál-
lításában!

A Faluért egyesület 2003 óta 
adja ki a Tengerszem újságot, mely 
2014-ben két alkalommal is megje-
lent. Magazinunkban a kesztölci lako-
sok lehetőséget kapnak arra, hogy írásai-
kat megjelentessék.

A 2015. évi munkatervünkben továbbra is kiemelt jelentő-
ségűek az előadások, igyekszünk havonta új, érdekes té-
májú programot szervezni.

Tervezünk egy tanév végi zenei koncertet a gyerekmuzsi-
kusokkal, valamint népi hagyományok megőrzésére irá-
nyuló eseményeket is.

Szervezünk egy kézműves kört, ahol közösen 
lehet alkotni, egyben, hosszú távon egye-

sületünk lehetőséget kíván biztosítani a 
kézműves termékek internetes árusí-

tására. Nyitottak vagyunk minden 
kezdeményezésre, amit egyesüle-
tünk fel tud vállalni!

Tisztelettel kérjük, hogy lehető-
ség szerint adójuk 1%-val támo-
gassák  céljainkat, rendezvénye-
inket! Egyesületünk  adószáma:  
Kesztölcért, a Faluért Egyesület, 

18613937-1-11.

Szeretettel várjuk ötleteiket, javas-
lataikat facebook oldalunkon, címe: 

Kesztölcért, a Faluért Egyesület, valamint 
a tengerszem2011@gmail.com e-mail címen.

Reméljük, hogy 2015-ben is sok kesztölcinek szerzünk mű-
ködésünkkel kellemes perceket!

2014-ben távoztak el az élők soraiból:

# Anyakönyvi hírek

Köszönjük László és István atyáknak, hogy minden évben gondoskodnak arról, hogy az örökre eltávozottak lelki üdvéért 
közös, első évfordulós szentmise legyen.

Navratil Sándor
Klinger Antal
Reznik Lajos

Dukony Lajosné (Radovics Eszter)
Riedling Antal

Klányi Sándorné (Simonek Mária)
Srutek József

Mihalovics Gyuláné (Kara Róza)

Rátkai Menyhért
Kinter István

Medgyesi János
Radovics István

Radovics Mártonné (Bánkúti Olívia)
Selmeci Sándor
Radovics József

Ócsai Mihály

Rózsa Gyula
Vojczek Józsefné

Juhász Róbert
Csévi Pálné (Petróczi Mária)

Hertlik Lajosné (Rátkai Anna)
Kara István
Bedő István
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A köztünk élők közül, két tős-
gyökeres falubélire szeretném 
felhívni a figyelmet.

Több dolog is közös bennük, 
kortársak, nyugdíjasok, kerülik 
a nyilvánosságot, határtalan 
bennük a környezetük iránti 
szeretet és tisztelet, szinte ott-
honuk a Pilis, a Plesina, de leg-
főképpen a gombaszenvedélyük 
az, ami miatt ismernünk kell 
őket. Egy gombász és egy gom-
baszakértő.

A gombász Fuzik Magdi. Elő-
ször a mezei gombákat ismerte 
meg alaposan. Kedvenc, gom-
bában mindig gazdag lelőhelye 
a Plesina. Könnyes szemmel 
meséli, a néhai Velmovszki Jós-
ka örökös gombaszedési jogot 
adott neki a birtokán, bár sok-
szor futásra késztették őt a fel-
bőszült állatok.

Mostanra már az erdei gom-
bák biztos ismerője lett, sőt 
állandó konzulense a gomba-
szakértőnknek. Köztudott róla, 
nem kedveli a gombás ételeket, 
viszont szezon idején számos 
„háti kosárral” gyűjt és látja el 
ismerőseit. 

Örömet számára a természet-
nek az a csodája jelenti, amely 
eredeti környezetében, számta-
lan külső formában pompázik, 
emberi beavatkozás nélkül a 
maga természet adta szépségé-
ben.

A gombaszakértőnk Hertlik András (Band-
rák). Hármas beszélgetésünk elején azonnal 
kioktatott, hogy nem most kezdődik a gom-
baszezon, nálunk egész évben tart. Aznap 
reggelire éppen piros csészegombát evett, 
és egyébként ott vannak az erdőben a laska-
gombák különböző fajtái, amelyek késő ősz-
től kora tavaszig teremnek. András 1974-ben 
szerzett, az akkori Kertészettudományi Egye-
temen gombaszakértői oklevelet. Hivatalo-
san már 15 éve az esztergomi önkormányzat 
szakértőként alkalmazza, évente több mázsa 
gombát vizsgál át a piacon.

Szerinte a gombák esetében alapvetően azt kell tudni, hogy minden ehető  
gombának létezik rá hasonlító mérgező párja. Például a hamarosan nálunk megje-
lenő hegyes kucsmagombának a mérgező párja az ugyanazt a termőtalajt kedvelő, 
külsőleg is ráhasonlító redős papsapkagomba. Az erdőben bőven termő sárga róka-
gombának a mérgező párja a narancsvörös tölcsérgomba és figyelnünk kell a pók-
hálósgombák fajtáira is, mert csak árnyalatnyi a különbség közöttük és azt főleg a 
szaguk árulja el. Sokszor talál mérgező gombát szakértői tevékenysége során. A nyá-
ron igen nagy örömet okozott egy baráti társaságnak, akiknek az egész napi gyűjtését 
megsemmisítette, mert négy darab gyilkos galóca volt a kosarukban.

Vannak a Pilisben újonnan felfedezett gombafajták, amelyek szerinte eddig nem vol-
tak jellemzők a környékünkre, ilyen a süngomba (Magdi találta az elsőt), vagy majom-
fej gomba, 2-3 kilósra is megnő és nagyon ízletes. 

Természetes, vannak gyógygombáink is, mint például a júdásfül, téli sülőke, pecsét-
viasz és lepketaplógomba, de megteremnek nálunk a bódító hatásúak is melyek után 
tilos alkoholt fogyasztani, mert mérgezővé válnak.

Mindig is tudtam, hogy a gombászat megköveteli az alapos ismereteket, de ezek után 
a hromadinkát és a spicskit is csak kétkedve merem gyűjteni. Szakértőnk szerint hasz-
nálják ki a kesztölciek a természet adta lehetőségeket, de csak azt a gombát szedjék 
fel, amelyiket ismerik és csak annyit, amennyire szükségük van. 

Egyébként Hertlik András mindig a rendelkezésünkre áll, ingyenes gombavizsgálatot 
végez, előzetes bejelentkezés alapján a 30/737-7626 telefonszámon.

# Ismerjük meg őket!
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OLVASÓI LEVÉL:
Ezt láttam, ezt lehetne,

vagy ahogy gondolod

Tavaly ősszel egy nagyon jó kedélyű kis csapattal Nagybörzsönyben jár-
tunk. Mivel a kirándulás hétköznapra esett, ezért az étkezésünk internet 
és telefon segítségével előre le volt már szervezve.

Ez a pici zsákfalu a Börzsöny nyugati lankáin terül el. Mi is elcsodálkoz-
tunk természeti és épített kincseinek gazdagságán és szépségén.

Bár borús volt az idő, de a szemünk előtt készült kemencés lepény regge-
li mindenkit jókedvre derített. A kemencés háznál megkaptuk a templom 
gondnokának telefonszámát és egy térképet Nagybörzsöny látnivalóiról. 
A templom izgalmas történetének megismerése után felkerestük a mé-
zes kalácsos házat, a kézműves sajtos házat, bekukkantottunk a facsip-
kékhez és még az erdei vasúthoz is eljutottunk volna, ha az eső szakadni 
nem kezdett volna. Egy Otthonos és ízlésesen berendezett vendégház-
ban felmelegedtünk, megebédeltünk, majd megismerkedtünk a helyben, 
üstben készült, ízletes lekvár és szörp különlegességekkel. Mielőtt haza 
indultunk volna, kíváncsiságból még bekukkantottunk a házi füstölt 
húskészítményekhez is.

Hazafelé jövet elkalandoztak a gondolataim. Most már értem, hogy ez 
a kis falu miért a Börzsöny egyik legkedveltebb turisztikai és kiránduló 
központja. Varázsához az itt található műemlékek, kisvonat, vízimalom 
stb. mellett az itt élő emberek hagyománytisztelő életmódja és ven-
dégszeretete is nagymértékben hozzájárul (a működő telefonszámok-
ról nem is beszélve). Az itt lakók házi finomságokkal csalogatják falusi 
vendégasztalukhoz a turistákat: börzsönyi lepény, házi sütik, lekvárok, 
füstölt disznóságok.

A jogszabályokkal ugyan nem vagyok tisztában, hogy részletesen leír-
hassam, mit is kéne tenni és főleg, hogy hogyan? De azt tudom, hogy 
Kesztölcön is található annyi érték, mint Nagybörzsönyben!

Az elmúlt 10 év Garabonciás táborainak értékes tapasztalatai, a helyiek 
ismerete és lakóhelyünk páratlan szépsége azt mondatják velem, hogy 
Kesztölcön is minden lehetőség adott! Nekünk miért ne sikerülhetne? És 
ha rögtön nem is tudnánk idecsalogatni rengeteg turistát, de legalább a 
saját gyermekeinknek érdemes lenne élvezetes módon megmutatni azo-
kat a helyi értékeket, amik még igen is vannak, amíg elérhető közelség-
ben vannak… 

A „Bakancsos” túrák is ezen az úton haladnak, a Művelődési Ház és az 
Iskola programjai is ilyen értékeket képviselnek.

Aki nem hiszi, járjon utána! (Kelemen Zsóka)


