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Egy év eltelt azóta, hogy megtiszteltek bizalmukkal és polgármestere lehetek a községnek. Számtalan feladatot tűztünk ki a 
képviselőkkel annak érdekében, hogy komfortosabb legyen életünk szeretett községünkben. 

Az elmúlt évben pályázati lehetőség hiányában saját erőből végeztünk környezet és hangulat javító munkákat. Köszönjük a 
megértő hozzáállást a munkák miatti kellemetlenségek okán.

Néhány mondatban az elvégzett munkákról: Számtalan helyen végeztünk padka felszedést (ahol az árok a szokotthoz eltérő-
en mélyebben van mint az út) Major-Esztergomi-Rákóczi-Csévi utcákban. Javítani kívántuk a Temető utcai kereszteződés és a 
környék vízelvezetését több-kisebb sikerrel. Nem felejtettük el Klastrompusztán élő polgártársainkat, a vízelvezetés gondjain 
a Kígyó utcában reményeink szerint sikeresen javítottunk. Az Ady utcai mélyútban is tettünk az áldatlan állapotok megszün-
tetése érdekében. Mindez az önkormányzat gazdasági lehetőségei mellett komoly terhet jelentett.

Mint az előzőekben írtam, és korábban is elmondtam a község bevételét nem az állami támogatások adják, ezek célzott 
feladatot szolgálnak, hanem a különböző adók bevételei szolgálják. Több helyi adót igyekeztünk módosítani, így az úgy-
nevezett „kommunális” adóról is kiderült vizsgálataink alapján, hogy a kis jövedelműek több teherben részesülnek. A meg-
változott adókoncepció azt szolgálja elképzelésünk szerint, hogy mindenki képessége és lehetősége szerint vállaljon részt a 
közterhekből. Látva többek eddigi adakozó szándékát amelyet a község, egyházközség javára nyújtottak ellenszolgáltatás 
nélkül, bízunk benne, hogy önzetlen akaratuk a jövőben is élni fog.

A várt pályázati lehetőségek láthatóan a jövő évre tolódnak át, sokat dolgoztunk ezen, például a helyi főzőkonyha létesíté-
sére engedélyes tervvel rendelkezünk.

Ezek után nem tehetek mást, mint minden kesztölci lakosnak áldott Karácsonyt és Békés új esztendőt kívánok a várakozás 
jegyében.

Vöröskői István

Kedves Kesztölciek !
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Kesztölcért emlékplakett

Feketéné Kain Magdolna: Az óvodánk 1975 májusától lett 
a munkahelye. Főiskolai végzettségét folyamatosan ki-
egészítette a különböző óvodapedagógiai munkát fejlesztő 
ismeretekkel. 1998-tól lett az óvoda vezetője. Megkövetel-
te az óvoda munkatársaitól az igényes munkát. Tisztelték 
a szülők, elfogadták a tanácsait és a döntéseit. Ő maga 
minden területen példát mutatott. Intézményünk a veze-
tése alatt, kimagasló helyen szerepelt, és szerepel ma is, a 
környéken lévő hasonló intézmények között. A szépség, és 
az igényes tartalom jellemezte munkáját. Ezt adta át utód-
jainak, és persze a hagyományok iránti tisztelet, amely az 
óvoda helyi pedagógiai programjában a megfelelő helyre 
rangsorolta a szlovák nyelvet.

Kochnyák Sándorné (Petróczi Ágnes): Évtizedeken ke-
resztül a Művelődési Ház gondnokaként lelkiismeretesen 
és teljes felelősséggel végezte a munkáját. Feladata igen 
sokrétű volt, mindig azt tette, amit kellett: gondoskodott 
az intézmények rendjéről, nyitva tartásáról, az ott zajló 
események színvonalas lebonyolításáról, készségesen tá-
jékoztatta a rendezvények résztvevőit az érvényes szabá-
lyokra, és sokat tett annak érdekében, hogy a hozzátartozó 
intézmények ne essenek az enyészet és a lepusztulás ál-
dozatává.

Kesztölc iránti szeretete a mai napig látható, és hallható 
formában jelentkezik hétköznapjaiban. Hagyományőrző 
tevékenysége példaértékű. Egyszerűen szólva: Ő a Pávakör 
Hangja. Tiszta szopránja érthetően, hibátlanul, csillogóan 
cseng, helytől függetlenül, legyen az színpadi, templomi 
vagy szabadtéri rendezvény. Hagyományőrző munkája 
példaként állítható mindenki elé.

A Példás porta, takaros ház idei díjazottai

▪ Bakos György és felesége Galina (Klement út 2.)
▪ Makovics Zoltán és felesége Katalin (Petőfi út)
▪ Fekete Rezsőné, Mila néni (Esztergomi út)

Az értékelés kiemelt szempontjai:
rendezett, virágos, tiszta környezet.

# Önkormányzati  hírek

Októberben ünnepeltük az Idősek napját. A faluban élő 220 
hetven év feletti lakosból, a meggyengült egészségi álla-
potuk miatt távolmaradtakon kívül, 160–an tisztelték meg 
az ünnepség rendezőit, szereplőit jelenlétükkel. 

A közmeghallgatás résztvevői elmondták a község lakos-
ságát érintő problémákat. Szó volt a közlekedés hiányos-
ságairól, az utak állapotáról, a tervezett beruházásokról, 
és a falu közbiztonságát érintő kérdésekről. Fekete István 
rendőr százados tájékoztatott a rendőrség lehetőségeiről, 
a térfigyelő kamerarendszer működtetése területén és az 
egyéb településünket érintő rendőrségi ügyek eljárásairól. 

A rossz idő ellenére sikeresen záródott a szüreti rendez-
vény. A helyszint a márciusban megnyíló Kostel Étterem 
biztosította. Nagy sikert arattak a fellépők: a Búcsi Kórus, 
a helyi Pávakör, az In Diretta együttes és a bálon közremű-
ködő XLF együttes.

A baráti kapcsolatok ápolása érdekében részt vettünk a 
testvértelepüléseink rendezvényein, hangulatos faluna-
pon Horná Králován, majd a Szüreti napokon Búcson. Je-
len voltunk azon az ünnepi koncerten is, amelyre Mocso-
nok város polgármesterétől kaptunk meghívást, és Szent 
Kelemen pápáról elnevezett templom 250. évfordulóját 
ünnepelték.

Kellő tisztelet és ünnepélyesség jellemezte a megemléke-
zést nemzeti ünnepünk évfordulóján. Klinger Ágnes szer-
vezésében színvonalas színpadi műsor nézői lehettek az 
ünnepség részesei a Művelődési Házban, amelyet fáklyás 
felvonulás, majd koszorúzás követett a Szabadság téren.

Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk benne.„ „
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A kesztölci egyetemisták és főiskolások közül a képviselő-
testület döntése alapján 14 fő részesül Bursa Hungarica 
ösztöndíjban a 2016/2017-es tanévben.

Önkormányzatunk tagja lett a Területi együttműködési 
program az Esztergomi Járásban című projektnek, mely-
nek célja együttműködés sikeresebb – felzárkózási, esély-
egyenlőségi és helyi fejlesztések megvalósítása 2020-ig.

A vallási turizmus fejlesztése érdekében kívánjuk a Mária 
Út KHT- hez való csatlakozást.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatót tartott 
a hamarosan megjelenő Vidékfejlesztési Program által 
nyújtott pályázati lehetőségekről. Az előadó: Dr. Papp Ger-
gely szakmai főigazgató- helyettes részletesen ismertette 
az új témaköröket, felhívta a résztvevő helyi vállalkozók 
figyelmét a megjelenő pályázatok előírásaira, és kiemel-
te minden témakör esetében azt a feltételrendszert, amely 
biztosíthatja egy-egy pályázat sikerét.

Ismét felcsendült a bányászhimnusz a kesztölci temetőben. 
A bányászok védőszentjére Szent Borbálára és a bányász 
múltra emlékeztek december 4-én. Az ünnepség szónoka 
Korompay Péter, beszédében hangoztatta a bányász ha-
gyományok fontosságát. A vendégek megtekintették a bá-
nyászati és helytörténeti kiállítást és értékes dokumentu-
mokat adtak át a Lencse-hegyi bánya történetéről.

A térség szociális dolgozója elismerést vette át Kain Anna 
a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat kesztölci 
telephelyének a vezetője. Az indoklás szerint munkáját az 
elmúlt évek alatt szakszerűen, lelkiismeretesen, pontosan 
végezte, az emberi érték tisztelete és a szociális szakma 
iránti alázata figyelemre méltó. Az általa vezetett Idősek 
klubjában harminchatan ebédelnek, négyen eljönnek az 
ételért,tizenhárom kesztölcinek házhoz viszik a menüt. A 
dolgozók kellemes együttlétet biztosítanak az idősek szá-
mára: társasjátékok, tévézés, zenehallgatás, ünnepi meg-
emlékezések a színesítik a programot.

„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”

Nem voltak egyszerű helyzetben idén sem azok a férfiak, 
akik a falu karácsonyfáját kivágták, majd az állandó he-
lyére a klub elé állították. Ezúton köszönjük Kánya Imréné-
nek, a szemet gyönyörködtető pompás fát, amely már dí-
szes pompájában várja a látogatóit. A munkákat végezték: 
Kochnyák Sándor, Nyírő András, Simonek Antal, Simonek 
Lajos, Szivek Péter, Tóth István és Mészáros Gábor piliscs-
évi vállalkozó. A fa díszítésében segített Sárközi Géza az-
zal, hogy kosaras darus kocsijával a rendelkezésünkre állt.

Advent

Sokat dolgoztak az advent sikere érdekében azok a páva-
köri tagok, akik a kesztölci hagyományoknak megfelelően 
elkészítették a betlehemet, és a szakemberek és közmun-
kások, akik rögzítették a három újonnan vásárolt faházat.
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# Kesztölc  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének
13/2015. (XI.30.)  önkormányzati  rendelete  a  helyi  adókról

Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) be-
kezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1.§
Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
települési infrastruktúra fejlesztésére 
a) építményadót, 
b) telekadót 
c) települési adót és
d) helyi iparűzési adót vezet be.

2.§
(1) Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított  
 hasznos alapterülete.
(2) Az építményadó mértéke
a) lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén:
 150,- Ft/m2/év
b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén:
 30, - Ft/m2/év
(3) Részben mentes az adó megfizetése alól:
a) egyszemélyes háztartás esetében a 80 m2–nél na- 
 gyobb alapterületű lakóingatlan nyugdíjas tulajdonosa  
 80 m2-ig köteles az adót megfizetni, feltéve, hogy az in- 
 gatlant saját maga lakja.
b) kétszemélyes háztartás esetében a 80 m2 –nél nagyobb  
 alapterületű lakóingatlan nyugdíjas tulajdonosai 80  
 m2-ig kötelesek az adót megfizetni, feltéve, hogy az in- 
 gatlant saját maguk lakják.
c) három-, vagy több gyermeket nevelő háztartás eseté- 
 ben a 80 m2 –nél nagyobb alapterületű lakóingatlan  
 tulajdonosai 80 m2-ig kötelesek az adót megfizetni, fel- 
 téve, hogy az ingatlant saját maguk lakják.

3. §
(1) A telekadó alapja a beépítetlen, belterületi földrészlet  
 m2-ben számított területe.
(2) A telekadó mértéke: 10,-Ft/m2/év 
(3) Mentes a telekadó alól az a telek, amely m2-ben meg- 
 határozott területe nem haladja meg az 500 m2-t.
(4) Mentes a telekadó alól az adóalany használatbavételi  

 engedéllyel rendelkező építménnyel beépített telke.
(5) A telekadó alóli mentesség nem illeti meg a vállalkozót  
 üzleti célt szolgáló telke után.

4.§
(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén  
 lévő külterületi beépítetlen földterület, mely a helyi  
 adókról szóló 1990. évi C. törvény 52.§ 16. pontja alap 
 ján nem minősül teleknek. 
(2) A települési adót a földterület tulajdonosának kell  
 megfizetnie. 
(3) A települési adó alapja a földterület m2 –ben számított  
 területe. Az adó éves mértéke 1 Ft/m2. 
(4) Mentes a települési adó alól az a földterület, melynek  
 rendeltetése, használata megfelel a helyi építési sza- 
 bályzatról és szabályozási tervről szóló 6/2010.(VII.19.)  
 önkormányzati rendeletben foglalt övezeti előírásnak. 
(5) Mentes a települési adó megfizetése alól az az ingat- 
 lantulajdonos, akinek ingatlana használata nem felel  
 meg a helyi építési szabályzatról és szabályozási terv 
 ről szóló 6/2010.(VII.19.) önkormányzati rendeletben  
 foglalt övezeti előírásnak, de m2-ben számolt összes  
 területe az adott övezetben nem éri el a 2 hektárt. 
(6) Mentes a települési adó alól az a földterület, melyet tu- 
 lajdonosa vállalkozási minőségére tekintettel használ. 

5.§
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén  
 a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység vég- 
 zése esetén a helyi iparűzési adó mértéke naptári na- 
 ponként 5.000,-Ft.

6.§
Az építmény-, a telek-, és a települési adót az adózónak fél-
évenként, két egyenlő részletben, minden év április 15-ig, 
illetve október 15-ig kell megfizetnie.

7.§
(1) E rendelet a 2016. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kesztölc Község Önkormányzata Képvi- 
 selő-testületének a helyi adókról szóló 14/2014.(XII.1.)  
 önkormányzati rendelete.

# Kesztölc  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2015.  (II.26.)  önkormány- 
zati  rendeletének  módosítása  a  szociális  igazgatásról  és  a  szociális  ellátásokról

5.§
(1) A polgármester a Kesztölcön életvitelszerűen élő családnak, gyermek születése esetén a védőnő tájékoztatása vagy a  
 népesség-nyilvántartás adatai alapján, jövedelmi viszonyoktól függetlenül hivatalból, egyszeri 20.000,- Ft összegű te- 
 lepülési támogatást állapít meg.
(2) A támogatás hivatalból jár, de a támogatás nyilvántartása érdekében az anya és gyermeke vonatkozásában adatlap  
 kitöltése kötelező.

7.§
(3) A temetési támogatás összege alkalmanként 15.000.- Ft.
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# Az  év  embere  -  2015

Az év embere 2015 évben a képviselő-testület döntése 
alapján Siska Gábor lett. Elsősorban az Önkéntes Tűzol-
tó Egyesületben végzett munkáját tekintettük elismerésre 
méltónak. Gábor nem csak tűzoltó. A fiatalságot maga köré 

gyűjtő vezető, aki képes a magatartásával elérni, hogy a lét-
szám emelkedjen, hogy a hozzá tartozó gyerekek elvégezzék 
azokat a tanfolyamokat és gyakorlati képzéseket, amelyek 
révén nemcsak tűzoltók, de elsősegélynyújtók, katasztrófa-
védők, állatmentők, környezetvédők, rendezvényszervezők 
is legyenek. Gábor személyén keresztül mindnyájukat di-
csérjük, hiszen hallgatnak a vezényszóra akkor is, ha halkan 
szól, részt vesznek a lépcsőfutáson és különböző erőpróbá-
kon, mert a parancsnok is ezt teszi, természetesen minden 
ellenszolgáltatás nélkül.

Szinte hihetetlen, hogy az ily fiatalember immár 25 éves 
tevékenységéért kapott szolgálati érdemérmet a 120. évét 
ünneplő ÖTE ünnepi emlékülésén. A szolgálati emlékérem 
mellé, mi is képletesen odatesszük saját kitüntetésünket, 
amely a falu iránti szeretetéért, az elhivatottságáért, a kö-
zösségfejlesztéséért lett egy hatalmas KÖSZÖNETTÉ ösz-
szegyúrva.

# Lakóingatlan  bérbeadás

Napjainkban jelentősen megnőtt az igény a jellemzően ki-
sebb lakások, lakóházak, lakható komfortos hétvégi házak 
bérletére. Különböző okok miatt sok fiatal pár, család vagy 
egyedül álló ember keres magának általában hosszú táv-
ra lakás megoldást. Itt Kesztölcön is van erre igény. Sajnos 
azonban a sokszor évekig üresen álló épületek tulajdonosai 
inkább hagyják leromlani az ingatlan állagát, pedig csak 
egy kis ráfordítással és főleg odafigyeléssel hasznot is hoz-
hatna a bérbeadás.

Olyan ingatlan adható bérbe lakásként, amely emberi lak-
hatásra alkalmas. Tehát van fűtési, tisztálkodási és főzési 
lehetőség. Leginkább az olyan lakóingatlant keresik, ahol 
van működőképes fürdőszoba, WC, konyha és legalább egy 
szoba (vagy több). Nem feltétlenül kell, hogy bútorozott le-
gyen, de jó ha van legalább asztal, szék, ágy és valamilyen 
szekrény. A bérleti díjon felül a rezsi költségek megfizeté-
sének módját és idejét az elején feltétlenül tisztázni kell. A 

legcélszerűbb megoldás, ha például a bérbeadó havonta 
saját maga leolvassa a mérőórák állását (villany, víz, gáz), a 
szolgáltatók egységárai alapján kiszámolja a rezsi fogyasz-
tást és a bérleti díjjal együtt beszedi a bérlőtől. 

Bérbeadás estén kössenek bérleti szerződést! A szerződés-
ben legyen benne minden, amiben az elején megállapod-
nak. Így védheti az érdekeit a bérbeadó és a bérlő is. A bér-
leti díjon felül általában 2 havi kauciót kérnek a bérbeadók 
biztosítékként a szerződés megkötésekor. Az ingatlan bér-
beadás adóköteles bevétel. Az adó általános mértéke 16%. 
(10 % költséghányad alkalmazása esetén a bevétel 90%-a 
minősül az adóalap számításnál jövedelemnek.) Általában 
a bevétel megszerzés évét követő adóbevallásban kell be-
vallani és megfizetni az adót. Amennyiben évi 1 millió forint-
nál nagyobb a bérbeadásból származó bevétel, akkor plusz 
14% egészségügyi hozzájárulást is meg kell fizetni a teljes 
bevétel után.

# Diáksport

Az EMI által támogatott, és a Magyar Diáksport Szövetség keretén belül indí-
tott, a Sport legyen a Tiéd mozgalom keretén belül,  a Pfluger Antal által veze-
tett Leányvári Judo Egyesület Kesztölcön a Kincses József Általános Iskolában 
működő tagozata 50 darab tatamit és 20 darab edzőruhát kapott használatra.

Az ünnepélyes átadást színesítette az egyesület vezetője által irányított sike-
res judó bemutató. Az eszközöket a Magyar Diáksport Szövetség képviseleté-
ben Németh Noémi és Horváth Zsolt adta át. A gyerekekkel együtt örültek  az 
értékes felszerelésnek Fazekas Bernadett a KLIK vezetője, a Leányvári Judo 
Egyesület elnöke Bognárné dr. Solymoskövi Veronika, és a helyi önkormányzat 
képviselői.
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# Életképek  a  Kesztölci  Szent  Kelemen  Egyházközség  életéből

Ez egyházi év utolsó hónapja a halottakról szóló megemlékezéssel kezdődött. A sírokon világító sok gyertya és mécses 
egyaránt emlékeztetett minket elhunyt szeretteinkre és a feltámadás fényességére.

A templomunk búcsúja idén is egybe esett Krisztus király vasárnapjával. A pápa által meghirdetett megszentelt élet évé-
nek lezárásaként az atyák a magyarországi férfi szerzetesrendek vezetőjét és egyben a piarista rendtartomány főnökét La-
bancz Zsoltot hívták meg. A mise védőszentünknek Alexandriai Szent Kelemennek ereklyés körmenetével zárult. Krisztus 
Király vasárnapjával véget ért az egyházi év s kopogtat ajtónkon az ádvent, mellyel Üdvözítőnk megszületésére és második 
eljövetelére készülünk.

Szemere István atya az új egyházi évet már nem kezdte meg nálunk. 

Erdő Péter Bíboros Úr falunkba helyezte Dr. Magyar Pál atyát, akinek személyében végre, újra, itt lakó plébánosa lett Kesz-
tölcnek. Ő a második ádventi héten el is kezdte szolgálatát, amihez az Úr áldását kérjük.

A másoknak való segítés, Jézus példája nyomán az Egyház kezdetétől sajátja a Krisztusban hívők sokaságának. A kará-
csonyra készülve az ádventi várakozás lassan mind nagyobb fényében a mi szívünk is nyitottabbá válik az elesettek iránt. 
A mi egyházközségünkben is lesz egy olyan koncert, aminek a bevétele jótékony célra megy.
 
Szentmisék és programjaink az adventi és a karácsonyi időszakban:

Pál atya úgy döntött, hogy a továbbiakban hétfőn és kedden reggel lesz 7 órakor a szentmise, csütörtökön, pénteken vala-
mint szombaton 16.30-kor.

▪ December 24-én 14 órakor pásztorjáték, 24 órakor pedig éjféli mise.
▪ December 25-én és 26-án 10 órakor ünnepi mise.
▪ December 27-én 10 órakor a szentmise keretében lesz a borszentelés valamint a családok megáldása. 
▪ December 31-én 16.30 hálaadás.
▪ Január 1-én a szentmise 11 órakor lesz.
 
A plébánián megszépült a hittanterem is, ezzel immár az épület 80%-a elkészült. Felújításra már csak a két fürdőszoba, 
a kamra és a folyosó szorul. Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a munkában vagy anyagilag 
támogatnák azt. 

Az Atya és a képviselőtestület nevében kívánunk Önöknek áldott karácsonyt és békés, boldog új esztendőt Dietrich Bon-
hoeffer soraival:
 
„Áldó hatalmak oltalmába rejtve / Csak várjuk békén mindazt, ami jő / Mert Isten őriz híven reggel, este / Ő hű lesz, bármit 
hozzon a jövő!” 
 
(Bujna Veronika és Krázsik Róbert)
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# Negyedik  napja  Kesztölcön  -  Magyar  Pál

Gyermekkoromat Nagymaroson töltöttem, 14 éves koromig ott laktam. Ez-
után családunk Budapestre költözött a X. kerületbe, Kőbányára. Édesapám 
a kőbányai Szent László plébánia sekrestyése volt, édesanyám házvezetőnő. 
Három évig laktunk a plébánián, azután a szüleim lakást kaptak a kőbá-
nya-újhegyi lakótelepen. Így kerültünk egy 10. emeleti lakásba. Szüleim to-
vábbra is a plébánián dolgoztak.

A budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem. Ezután munka mellett 
a Műszaki Egyetemre jártam, ott szereztem mérnöki diplomát. Néhány év-
vel később megéreztem Isten hívását és a Központi Szeminárium növendéke 
lettem. Pappá szentelésem után a Budapest Belvárosi templomban voltam 
káplán három évig. Majd Rómában szakirányú tanulmányok következtek. 
Ezután Rákosszentmihályon, az Örökimádás templomban és Kispesten vol-
tam káplán. Első plébánosi kinevezésemet Árpádföldre, a XVI. kerületbe 
kaptam. Néhány év múlva a megüresedett, szomszédos cinkotai plébániát 
is rám bízták.

Most, hogy Erdő Péter bíboros úr Kesztölcre küldött, nagyon örülök. A szép 
környezet szülőfalumra emlékeztet. Az emberek kedvesek, barátságosak, 
segítőkészek. A természet közelsége és az emberek közvetlensége nagyon 
hiányzott Budapesten. A plébánián jól érzem magam, a még hátra lévő fel-
újítási munkát pedig együttes erővel el fogjuk végezni.

Juhász Gyula: Karácsony felé

******************************************

Szép Tündérország támad föl szívemben 

Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 

Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 

Beheggesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 

Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet 

Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben.
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A mostani rockos korszakod nosztalgia az egykori vándo-
réveidet tartalmazó „lázadó” iránt, vagy újonnan megje-
lent tartalom?

Örök lázadó voltam, vagyok és maradok is remélem, mert 
sok mindent átéltem, megtapasztaltam, voltam „lent” 
és „fent”- államellenes izgatás miatt börtönben, ünne-
pi könyvhéten dedikálás a Vörösmarty téren - és nagyon 
magaménak érzem a beatnemzedék - Kerouac, Ginsberg,- 
eszmeiségét, és az „Úton” levés mint életfilozófiai felfo-
gás, hogy mindig újabb dolgokat, eseményeket tapasztal-
jon meg az ember, nagyon motiváló íróilag és emberileg. 
Halmozottan hátrányos vagyok, így sebezhetőbb, de épp 
ezért tudom átérezni a szenvedések megannyi skáláját, 
kirekesztettség, gúnyolódás, napi szinten kell megélnem, 
és nem is tudom elfelejteni azt hogy „más” vagyok, mert 
„tudatosítják”. Szeretek kipróbálni új dolgokat, egyik bará-
tommal, aki rockzenész, több videóklippet is készítettünk, 
és közös CD is megjelent, de egyébb dolgok is foglalkoz-
tatnak, mert az élet ezerhúrú hangszer, és az operát ugyan 
úgy meghallgatom mint a rockzenét. 

És a folytatás ? 

A NapSziget az ötödik könyvem, amit sokáig halogattam, 
és amit két éve elhunyt barátom emlékének ajánlottam 
(Wutka Tamás). Nem hiszem, hogy hamarosan újabb köte-
tem lesz, de a megjelentek fent vannak a MEK-ben is  (Ma-
gyar Elektronikus Könyvtár), így bárki elolvahatja őket. Az 
írást nem hagyom abba, több lapnak is írok rendszeresen, s 
bízom benne hogy még nem „égtem ki”, és van, lesz megírni 
valóm.

# Interjú  Makovics  Jánossal

   Kevesen tudják Rólad, hogy a  
   Magyar Újságírók Országos Szö- 
   vetségének és a Magyar Írók Szö- 
   vetségének is a tagja vagy. Az el- 
   ismertségen kívül, mit jelent a 
   számodra ez a két tagság? 

   Soha nem reméltem, hogy tagja 
   lehetnek ennek a két szerve- 
   zetnek, és mikor felvettek tagjaik 
   közé, a MÚOSZ-ba 1992-ben, a  
Magyar Írószövetségbe 1997-ben - természetesen nagyon 
örültem, hiszen egyfajta szakmai „elismerés”, ami önma-
gáért beszél, ahogy az is, hogy a Wikipédiába is „bekerül-
tem”.

Véleményem szerint újságírói munkádat a kritikus, a leírt 
dolgok javulását remélő hangvétel jellemzi. A verseid vi-
szont, ki nem mondott kérdéseiddel, sok mindent rábíznak 
az olvasóra. Jól látom én ezt? 

Publikációim többsége valóban kritikus, olykor tabukat 
döngető, de a jobbítás szándékával, és sohasem féltem 
megírni bizonyos dolgokról azt amit valóban érzek, gondo-
lok, még ha ennek olykor hátránya is volt számomra, mert 
mindig törekedtem arra hogy írásaimnak legyen „értelme 
is”, és sok cikkemnek voltak visszhangjai.

A verseim többnyire „kétélű kardok”, melyek megfogal-
maznak bizonyos gondolati határozottságot, amikbe sok 
mindent bele lehet magyarázni, de a lényege az, hogy fel-
rázza, továbbgondolkodásra késztesse az olvasót, és vala-
milyen szinten felkavarja érzéseit. Igen, rábízom a versek 
„továbbélését” az olvasóra, és ha ez sikerült, akkor érde-
mes volt megírni. Amúgy egyik versemet megzenésítették 
és egy alapítványnak „hivatalosan is” a himnusza lett. 

Kérlek, foglald össze költői és írói ars poétikádat! 

Ha röviden kéne mondani, akkor azt mondanám öntörvé-
nyű vagyok - és ezt mondják is rám - mert soha nem vol-
tam beskatyulyázható, a legkülönfélébb poltikai, kultúrális 
lapokba írtam, mert szerintem nincs „egy” igazság, a sok 
kis részből áll össze az egész, kezdve a világnézettől a hét-
köznapok megéléséig. Nincs ars poétikám, a szó klasszikus 
értelmében, de van egy Zen tan amit nagyon magaménak 
érzek: „Kételkedő vagyok, de nem azért, mert semmiben 
sem hiszek, hanem mert mindent lehetségesnek tartok”. 
Ebben minden benne van, úgy érzem, és tapasztalhatjuk 
saját életünkben és a körülöttünk levő világ eseményeinek 
sokszínűségében is ezt.


