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1.  Polgármesteri Hivatal
2.  Művelődési Ház
3.  Községi Klub
4.  Kincses József Ált. Iskola
5.  Napköziotthonos Óvoda
6.  Idősek Napközi Otthona
7.  Petrik József Faluház
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16.Halmschláger T. Zrt. CBA Áruház
17.Borház Étterem és Panzió
18.Bencekúti Pincészet
19.Faház Söröző
20.Erika Cukrászda
21.Klastrom Lovasudvar
22.Pilis Ingatlaniroda
23.Kara Redőny
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8.  Templom
9.  Temető
10. Posta
11-12. Orvosi rendelő (régi-új)
13. Gyógyszertár
14. Sportpálya
15. Pálos Kolostorrom
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Kesztölc fontosabb adatai

Régió: Közép-Dunántúli Régió
Megye: Komárom-Esztergom megye
Kistérség neve:  Dorogi kistérség
Székhelye:  Dorog

Lakónépessége: 2678 fő

Hivatalos honlapja: www.kesztolc.hu

Közérdekű telefonszámok

Kesztölc körzetszáma  33
Tudakozó 198
Rendőrség: 107 és 

512-777
Tűzoltóság: 105 
Mentők: 104 
Általános segélyhívó: 112
Orvosi rendelő: 484-004
Orvosi ügyelet: 441-008

Polgármesteri Hivatal 484-003
Kincses József Általános Iskola 484-336
Napköziotthonos Óvoda 484-442
Idősek Napközi Otthona 484-018
Művelődési Ház és Klub 484-342
Római Katolikus Plébánia 484-406 

Kesztölc története

Hosszan elnyúló falu a Pilis hegység aljában. A Kétágú-hegy, Feketehegy, Pilisnyereg, Klastromi szirtek alatt húzódik meredek lejtőjű dombok között. A hegyek lábánál 
eredő források vizét a Kesztölci-patak és a Topolka patak szállítja a Kenyérmezői-patak közvetítésével a Dunába.
Nevét szláv eredetűnek tartják. Kostolac kis várat, erődtemplomot, zárdát jelent.  Okleveles említése 1075: Kestelci.
A falu területén folytatott régészeti ásatások során több ízben előkerültek későbronzkori urnasíros kultúra temetőjére utaló edények. A község határában vezetett a római 
korban Brigetio-t Aquincum-mal összekötő főútvonal. 
A község a történelem folyamán (XI-XIII.) Esztergom vármegyéhez később Pilis vármegyéhez (XIII-XIV.) majd (XVI.) újra Esztergom vármegyéhez tartozott.
A hegyek alatt elterülő napsütötte oldalakat homorú völgyekkel szabdalt dombok kitűnő lehetőségeket nyújtottak a szőlőművelésre. A honfoglalás idején a feltevések 
szerint a Pilis-hegység völgyeiben apró szláv települések voltak találhatók, amelyek megyét alkottak, élén a zsupán állt. A megye Árpád-kori helynév anyagában 
található, aránylag kis számú szláv nép közé sorolják a Pilis oldalán Kesztölcöt, délebbre Kirvát és a Duna bal partján Karrát. Feltehetően korábban a királyi várbirtok 
részét képezte. A tatárok Esztergom és környékét 1242 telén feldúlták fölégették, lakóit lemészárolták. A települések lakóinak lélekszáma erősen megritkult. Ez történt 
Kesztölcön is. A tatárjárást igazolja a falu határában lévő Tatárszállás elnevezésű dűlőnév, hol a szájhagyomány szerint a tatárok azokat a hajítógépeket készítették, 
melyekkel Esztergomot ostromolták. Kesztölc falut a török uralom idején is lakták.
A községben 1716-tól kezdődött a szlovákok betelepítése. A török kiűzése után megmaradt kis számú magyar lakosságra döntő hatással volt a XVIII. sz. elején 
betelepült szlovák anyanyelvű népesség. A betelepítést megelőzte a lakosság lélekszámának nagyarányú csökkenése. A Kesztölcre vonatkozó levéltári adatok szerint a 
17.sz. végén és a 18.sz. első felében történtek döntő változások a lakosság lélekszámát és nemzetiségét illetően. A Kesztölci plébánián 1787. július 31-től találunk latin 
nyelvű anyakönyvi adatokat. 1787. Július 31-től december 31-ig a faluban született 25 gyermek.
A község életében döntő szerepet kapott a történelem folyamán a szőlőművelés. A szőlőterület nagysága a filoxérajárvány idejéig nőtt, utána csökkent. A filoxéra 1891-
1892-ben érte el a községet. A domboldalra ültetett régi szőlők 80%-a kipusztult. Az 1900-as évektől amerikai vadalanyokkal és egyéb szőlőfajtákkal újra betelepítették 
a régi szőlőhegyek egy részét. Az 1900-as évek elején megjelent kiadvány Kesztölcöt kitűnő bortermő vidékként emlegeti, ahol a következő főbb szőlőfajokat termelik: 
gohér, margit, ranka, fehér és vörös denka, budai kadarka, schlamper, oportó, rácz.
Az 1914-ben kitört első világháború tragikus eseményeket hozott a község életébe. A hadköteles korosztály katona lett. Egy részük az Esztergomban állomásozó 26 
császári és királyi közös ezred, másrészt a nyitrai gyalogos ezred kötelékébe került. 60 fő került ki a frontokra, akik közül 34 nem tért haza. A későbbiek során 1920-as 
évektől a férfi lakosság közel 50%-a a dorogi bányákban bányászként dolgozott.
Az 1920-as években sokan dolgoztak Belgium és Franciaország bányáiban. A bányászat elterjedésével kialakultak a .kétlaki. családok: a családfő bányász, de földjük is 
van, amit főleg az asszony művel.
A szovjet hadsereg 1944. december 30-án 320 férfit elvezényelt .malenkij robotra. 1946 és 1948 között mintegy 180 család (kb. 250 fő) Szlovákiába települt.
1949-ben alakult meg a Józserencsét MgTsz. A szőlőművelés hagyományait felelevenítendő, 90 hold szőlőt telepítettek határában. 
A község lakóinak száma 2010-ben 2678 fő.
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