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Bursa Hungarika ösztöndíjra pályázott 15 egyete-
mi, főiskolai hallgató. Az önkormányzat erre a célra 
700.000 forintot biztosított. A felsőfokon tanulók kö-
zött vannak állami és önköltséges képzésben résztve-
vő hallgatók. A bírálat szempontjai között kiemelt he-
lyen szerepel a pályázó családjának anyagi helyzete. 
A szociális bizottság javaslatával egyetértésben a 14 
kesztölci felsőoktatásban tanuló részesül ösztöndíj-
ban. Egy hallgató pályázata hiányos adatok miatt, nem 
volt értékelhető. A pályázók között volt egy tanár, két 
óvodapedagógus, egy jogász, egy gazdaságinformati-
kus, két építész, egy mechatronikus, egy gépészmér-
nök, három gazdálkodási és menedzser, egy kereske-
delmi és menedzser, egy Kelet-Ázsia tanulmányokat 
folytató és egy festőművész.

Karácsonyra vásárlási jegyet kapnak az önkor-
mányzattól a rászorulók. Azok a lakosok, akiknek az 
egy főre eső jövedelme a minimál öregségi nyugdíj  
250%-a alatt van, rendszeres gyermekvédelmi- és 
rendkívüli települési támogatást kapnak és betegek. 
Az erre a célra szánt összeg eléri a 900.000 forintot. A 
jegyek helyben levásárolhatók.

December 4-én vasárnap volt a bányászok védőszent-
jének Szent Borbálának az ünnepe és a Lencsehegyi 
bányaszerencsétlenség szomorú évfordulója. Az ün-
nepi beszédet Korompai Péter az OMBKE dorogi szer-
vezetének az elnöke mondta el. A megemlékezésen a 
helyi Pávakör bányászdalokat énekelt, majd koszorú-
kat helyeztek el, égő mécsesek lángjai mellett búcsúz-
tak a kesztölci bányász hősöktől.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Lukács Istvánné 
vezető-főtanácsosnak Kesztölcön végzett munkájá-
ért. December 1-től más munkahelyre távozott.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREINK  |  Vöröskői István

November 14-én reggel Jánoshegyi-Fazekas Éva kiné-
zett az ablakon, és azt látta, hogy a házuk mellett dü-
börgő, hatalmas munkagépek vonulnak fel. Megtudta, 
hogy a szomszédjában egy hét múlva harminc méter 
magas adótorony fog állni. Éva a férjével és kisgyere-
kükkel alig egy éve költözött a Plesina oldalába, mert 
beleszerettek az egészséges környezetbe és a páratlan 
panorámába. A szomszédságban több fiatal családot is 
ugyanezért vonzott Kesztölc. Nem tudták elfogadni, 
hogy a gyönyörű, érintetlen pilisi környezetet tönkre 
tegyek az adótoronnyal.

A falu egy emberként állt ki a fiatal családok mellett. 
Éva nem esett kétségbe, Facebook-csoportot hozott 
létre, amihez hatszázan csatlakoztak egyetlen nap 
alatt. Aki tudott segített, jogi tanácsokkal, hasonló 
példákkal. Volt, aki a minisztériumi, hatósági kapcso-
latait mozgósította. Mások olyan civil szervezeteket 

KESZTÖLC ÖSSZEFOGOTT: NEM ÉPÜL TORONY A PLESINÁN  |  Nyírő András

kerestek, akiknek van tapasztalatuk ilyen ügyek ke-
zelésében. A Kesztölcért, a Faluért Egyesület tiltakozó 
kérvényt fogalmazott a Telenornak. Piliscsévről kis 
küldöttség érkezett, Pilisszántóról szakértő tanácso-
kat kapott Facebook-csoport. 

A Facebook-csoport tagjai három nap alatt lebonyo-
lították az aláírásgyűjtést. Lelkes önkéntesek utcá-
ról utcára, házról házra gyűjtötték az aláírásokat. Az 
Erika cukrászdában, a Káoszban és a Kínai boltban, a 
Faházban és a Faház melletti dohányboltban is elhe-
lyezték az íveket. A búcsúban a Kesztölcért, a Faluért 
Egyesület gyűjtött aláírásokat. 

Egy hét telt el azután, hogy Éva megpillantotta a mun-
kagépeket. A kesztölciek 812 tiltakozó aláírást adtak 
át a Telenor képviselőinek. A vállalat munkatársa 
megígérte Vöröskői István polgármesternek, a kép-
viselő testület tagjainak és az összegyűlt civileknek, 
hogy az építkezést leállítják. A tárgyalásról videori-
portban számolt be az RTVE. Az eseményeket nyo-
mon követte a helyi sajtó, a Szeretgom és a Civil Hetes.

Az Önkormányzat a civilek bevonásával új helyszíne-
ket javasolt a Telenornak, és rendeletet hozott, ami-
ben megvédi a kesztölci táj képét. A Telenor időközben 
visszabontotta a torony számára kialakított alapo-
zást. Kesztölc megmutatta, hogy képes az összefogás-
ra, a közös akarat kinyilvánítására
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FEJLESZTÉSEK PÁROSULHATNAK
A PÁRATLAN ADOTTSÁGOKHOZ • • •

A vidéki települések fejlesztése kiemelt célja a kor-
mánynak, amelyből elsősorban az olyan kiváló adott-
ságú települések profitálhatnak, mint Kesztölc. Az új 
fejlesztési források mellett a december elején elfoga-
dott turizmusfejlesztési törvény számos lehetőséget 
teremt a település számára – mondta dr. Völner Pál. 

Kesztölc országgyűlési képviselője elmondta: a ko-
rábbi kormányzatok alatt a vidéki települések, főleg a 
kevés iparűzési adóból gazdálkodó falvak azzal szem-
besültek, hogy miközben egyre több feladatot terhel-
nek az önkormányzatokra, egyre kevesebb forrás jut 
mindezekre. „Fejlesztésekre pedig szinte egyáltalán 
nem volt mód, ez pedig a falvak elöregedéséhez, a lé-
lekszám csökkenéséhez vezetett. Első lépésként az 
előző ciklusban először a felhalmozódott települési 
adósságokat vállalta át a kormány, most pedig meg-
teremtette annak a lehetőségét, hogy „közelebb hoz-
za” a pályázati forrásokat a vidéki településekhez. A 
helyben szükséges fejlesztések prioritását a helyben 
élők tudják felmérni, rangsorolni, ezért tette lehetővé 
a kormány, hogy megyei szinten koordinálják az uni-
ós források jelentős részének elosztását. Ez az úgyne-
vezett Területi Operatív Program – TOP –, amely me-
gyénkben összesen több mint 25 milliárd uniós forrás 
felhasználását teszi lehetővé” – vázolta az államtitkár. 

Kesztölc esetében a Művelődési Háznál a vízelvezetés 
rendezésénél mintegy 30 milliós, a Községi Hivatal, 
Művelődési Ház energetikai fejlesztésénél mintegy 65 
milliós, az ehhez kapcsolódó napelemes energiaellátó 
rendszerek kiépítésénél pedig mintegy 18 milliós pá-
lyázati forrásban bízhatnak sikeres pályázat esetén. 

ÚJ LENDÜLETET KAPHAT A TURIZMUS • • •

A közvetlenül helyben megvalósuló fejlesztések mel-
lett olyan térségi beruházások, programok indulhat-
nak meg, amelyekből részben közvetve, részben köz-
vetlenül is profitálhat Kesztölc. 

„Az utóbbi időkben a helyi termékek értékének fel-
ismerése, a helyi családi kisgazdaságok fejlődése új 
színfoltot teremtett Kesztölcön, mindennek adhat új 
lendületet a december 6-án elfogadott turizmusfej-
lesztési törvény. Lényege, hogy egyes konkrét fejlesz-
tések helyett térségekre koncentrál, olyan desztináci-
ókat kíván megteremteni, amelyek nem csak egy-egy 
napra, de hosszabb időre is kellő programokat, látvá-
nyosságokat biztosítanak az ideérkezőknek. Kesztölc 
páratlan adottságú település, ráadásul az új turiszti-
kai törvény értelmében a Budapest-Dunakanyar ki-
emelt térség része lett, remélem, ennek minél több 
előnyét kamatoztatni tudja majd a település” – mondta 
az államtitkár.

ÚJ LEHETŐSÉGEK KESZTÖLC ELŐTT  |  Dr. Völner Pál

VASÚTI- ÉS KÖZÚTI FEJLESZTÉSEK
SEGÍTIK A FEJLŐDÉST • • •

Dr. Völner Pál hozzátette: mindehhez szükség van 
olyan közlekedési infrastruktúra kialakítására, 
amely révén gyorsan elérhetővé válik a térség mind 
közúton, mind vasúton. „Az Esztergom-Budapest 
vasútvonal felújítását követően megkezdődött a vo-
nal villamosítása is, további állomásépületek újulnak 
meg, közlekedési csomópontok épülnek. 

Kesztölc számára legalább ilyen fontos, hogy 2021-ig 
megépül az Esztergomot az M1-es autópályával össze-
kötő 2x2 sávos gyorsforgalmi út, amely révén mind 
Budapest, mind a megyeközpont, Tatabánya gyorsan 
elérhető lesz, illetve Kesztölc is „közelebb kerül” ezál-
tal az ország többi részéhez.

E nagyszabású fejlesztések mellett az elmúlt időszak-
ban megvalósult alacsonyabb rendű utak felújítása 
szintén folytatódik” – mondta dr. Völner Pál. 

Kesztölc országgyűlési képviselője végezetül elmond-
ta: kevés olyan a hagyományaihoz ragaszkodó, de 
emellett a számára fontos újdonságok felé nyitott, 
értékeket teremtő közösségekkel bíró település van a 
térségben, mint Kesztölc. „Bízom benne, hogy minél 
több módon tudom segíteni az itt élőket, a helyi kez-
deményezéseket.

Munkájukhoz sok sikert, erőt kívánok jövőre is, az 
idei év hátralévő részében pedig békés, boldog adven-
ti időszakot és karácsonyt kívánok minden kesztölci-
nek” – mondta dr. Völner Pál.
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A helyi adók a települési önkormányzatok helyi köz-
szolgálati feladatainak ellátásához szükséges forrá-
sok biztosításának eszközei, a helyi adókból befolyó 
összegek, az önkormányzat saját bevételeinek jelen-
tős hányadát képezik. Ennek okán az adóbevételek 
alakulása a helyi önkormányzati költségvetés terve-
zésére is befolyással bír. A helyi adópolitika törvényi 
előírásoknak megfelelő, ugyanakkor helyi sajátossá-
gokat is figyelembe vevő kialakítása a Képviselő-tes-
tület feladata. A beszámoló célja, hogy a Képvise-
lő-testület számára összegzést adjon Kesztölc Község 
Önkormányzatának illetékességi területén az önkor-
mányzati adózás rendszeréről, tapasztalatairól, vala-
mint az adóbevételek adónemenkénti alakulásáról.

Az adóhatósági munkát 2016 évben jelentősen meg-
nehezítette az ASP rendszerhez való csatlakozás elő-
készítése. A Magyar Államkincstár ez évben kilenc 
alkalommal kereste meg adóhatóságunkat különfé-
le, a csatlakozáshoz kapcsoló feladatok teljesítésének 
előírásával. Eddig 13 ütemben kellett a önkadó állo-
mányában lévő adatokat javítani, majd a javításról ké-
szített mentéseket, táblázatokat föltenni az e-adatra. 

JOGSZABÁLYOK • • •
A helyi adóztatás során az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.) foglalt 
szabályok szerint jár el az adóhatóság. Az eljárás so-
rán az Art., a Ket., valamint végrehajtási eljárás során 
a Vht. szabályait alkalmazzuk.

Az egyes adónemekre vonatkozó részletes szabályo-
kat az ún. egyedi adójogszabályok:
• a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 (továbbiakban: Htv.),
• a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
 (továbbiakban: Gjt.),
• a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
 törvény (továbbiakban: Ktd.),

a kapcsolódó és végrehajtási rendeletek, az adók mód-
jára történő behajtandó köztartozások esetében eze-
ket szabályozó alapjogszabályok tartalmazzák.

Nagy változást hozott az adózásban a Kesztölc Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adók-
ról szóló 13/2015. (XI.30.) számú rendelete. A rendelet 
alapján bevezetésre került az építmény-, valamint a 
telekadó, illetve módosult a települési adó. A magán-
személyek kommunális adója megszűnt. 

Az adókötelezettséget érintő változás-bejelentési kö-
telezettségnek az adóalanyok ritkán tesznek önként 
eleget. A két új adónem bevezetése ennek ellenére vi-
szonylag, zökkenőmentesen lezajlott. Segítségünkre 
volt a Földhivatal által rendelkezésünkre bocsátott 
földkönyv, melynek alapján be tudtuk azonosítani az 
ingatlantulajdonosokat. 

ÉPÍTMÉNYADÓ • • •
Kivetéssel rendelkező adózók száma: 1027 fő. Ki-
adott határozatok száma: 1652 db. 2016. évi terhelés: 
11.994.248.- Ft. Ebből 2016.09.30-ig 9.724.347.- Ft érke-
zett be. A fizetési hajlandóság kedvező, mivel a máso-
dik részlet befizetési határideje: október 15.

TELEKADÓ • • •
Kivetéssel rendelkező adózók száma: 91 fő. Kiadott ha-
tározatok száma: 133 db. 2016. évi terhelés: 1.349.121.- 
Ft. Ebből 2016.09.30.-ig 732.144.- Ft-ot fizettek be. A 
két fizetési határidő: április 15. és október 15.

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA • • •
Az adónem 2015.12.31-el megszűnt. 221 adózónk tarto-
zik közel 2 millió Ft-tal. A hátralékosokat kiértesítet-
tük, a befizetések folynak. Szept. 30-ig 854.600.- Ft-ot 
fizettek be.

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ • • •
A 199 adóalanyból 10 fő a KATA szerint adózik, 1 vál-
lalkozás választotta a naptári évtől eltérő adózást. Az 
Art. 164. §-nak 2016. július 1-i változása módosította 
az elévülési időt. Az eltűnt, ill. megszűnt, valamint a 
végrehajtónak átadott vállalkozások tartozása töröl-
hetővé vált. A tételek ellenőrzése és törlése még tart.

TERMŐFÖLD BÉRBEADÁSÁBÓL
SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM • • •
2 adózót érint. Ők becsületesen, időben tették meg be-
vallásukat, fizették be a nem csekély összeget.

GÉPJÁRMŰADÓ • • •
Jelenleg 922 adózónk van, 1091 db a kivetéssel érintett 
gépjárművek száma. Amióta a nemfizetőkkel szem-
ben élünk a forgalomból való kivonás lehetőségével, 
valamelyest javult az adózási hajlandóság. 

TELEPÜLÉSI ADÓ • • •
19 adózót tartunk nyilván, az adóztatott ingatlanok 
száma: 26 db. 

HELYI JÖVEDÉKI ADÓ • • •
Községünkben 10 fő jelentette be, hogy lepárló készü-
lékkel rendelkezik. Az adatszolgáltatást teljesítettük 
a NAV felé.

KÉSEDELMI PÓTLÉK • • •
Az iparűzési adó fent jelzett törölhetővé válását kö-
vetően a behajthatatlan pótléktartozás is törölhetővé 
vált.

ADÓ-ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNY KIADÁSA • • •
2016. évben, a mai napig 116 ügyben adtunk ki adó-és 
értékbizonyítványt, ebből 69 db készült végrehajtási 
eljáráshoz. Községünkben 31 db ingatlanra jegyeztet-
tek be végrehajtási jogot. 

BESZÁMOLÓ AZ ADÓÜGYI IGAZGATÁSRÓL  |  Lukács Istvánné
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A FENNÁLLÓ HÁTRALÉKOK
MEGSZÜNTETÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK • • •

A tervezett adóbevételek minél nagyobb arányú tel-
jesülése érdekében adóbehajtási feladatokat is ellá-
tunk. A hátralékosok részére fizetési felszólításokat 
küldünk ki. Sok esetben a személyes, vagy a telefonos 
megkeresés hozza számunkra a leggyorsabb ered-
ményt. Az adó késedelmes megfizetése esetén minden 
esetben késedelmi pótlékot számítunk fel. Amennyi-
ben az adózó fizetési nehézsége csak átmeneti jellegű, 
és a jogszabályi feltételek is fennállnak, fizetési ha-
lasztást, vagy részletfizetést engedélyezünk.

Az eljárás első fázisa idézni az ügyfelet. Amennyiben az 
idézésre megjelenik, úgy meg lehet személyesen beszél-
ni a befizetés idejét és módját. Ha nem jelenik meg, akkor 
meg kell keresni az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tárat (OEP) és kérni annak közlését, hogy az adósnak 
van-e munkahelye. Amennyiben munkahellyel rendel-
kezik, akkor fizetésletiltás kibocsátására kerül sor.

Azok esetében, akiknek a munkahelye nem ismert, 
vagy nincs, mivel alkalmi munkából élnek, illetve 
nem dolgoznak, munkanélküli járadékban részesül-
nek, vagy csak szociális ellátást kapnak, nincs mód a 
fennálló tartozás behajtására. A munkahellyel, rend-
szeres végrehajtás alá vonható jövedelemmel rendel-

kező hátralékosok esetén letiltás kibocsátásával élt az 
adóhatóság.

Jelenleg is több végrehajtási eljárás van folyamatban, 
munkabér- illetve nyugdíjletiltást érvényesítünk. 
Gépjármű adó tartozásnál több esetben forgalomból 
történő kivonást kezdeményeztünk, előfordul, hogy 
még ez sem vezet eredményre.

Ingóságok terhére lehetne végrehajtási cselekményt 
eszközölni, de ehhez a feltételek a kistelepüléseken 
nincsenek meg (értékbecslés, tárolás, árverés), ezért a 
hivatásos bírósági végrehajtóval kötött megállapodás 
keretében a végrehajtó jár el ezen ügyekben

Adóhatóságunk hatáskörébe tartoznak a más szervek 
által kimutatott, adók módjára behajtandó köztarto-
zás végrehajtása. A behajtott közigazgatási bírságok 
40%-a, egyéb szabálysértési hatóság által kiszabott 
pénzbírság behajtása esetén annak 100%-a Önkor-
mányzatunkat illeti meg.

Összességében elmondható, hogy Kesztölc adózóinak 
jelentős része tisztességesen eleget tesz az adófizetési 
kötelezettségének. Bízunk abban, hogy ez a jövőben is 
így marad, ezért igyekszünk az évek során kialakult 
jó kapcsolatot fenntartani a lakossággal, - a jogszabá-
lyok és Önkormányzatunk lehetőségein belül.

ADÓHATÓSÁGI KIVETÉSEK ÉS BEVÉTELEK (ADATOK EZER FORINTBAN)

Adónem/év
2013.

előírás
2013.

teljesítés
2014.

előírás
2014.

teljesítés
2015.

előírás
2015.

teljesítés
2016.

előírás

2016.
09.30.

teljesítés

Magánszemélyek kommunális adója 8 821 8 455 8 795 8 593 9 000 10 360 - 855

Helyi iparűzési adó állandó jelleg 14 897 13 524 13 705 15 300 14 000 21 553 19 167 18 330

Építményadó - - - - - - 11 994 9 724

Telekadó - - - - - - 1 349 732

Települési adó - - - - 1 375 1 289 779 291

Talajterhelési díj 3 973 2 828 614 728 700 733 700 512

Késedelmi pótlék 3 121 1 182 1 100 735 900 1 006 426 620

Mulasztási bírság 27 44 84 139 32 62 8 13

Gépjárműadó saját bevétel 40% - 5 633 - 5 160 - 5 348 - 3 873

Gépjárműadó kincstári számla 60% - 8 449 - 7 518 - 7 903 - 5 296

Gépjárműadó 100% 13 137 14 082 12 638 13 375 13 376 13 518 13 724 13 480

Egyéb bevételek 26 26 85 96 109 108 5 5

Idegen bevételek 653 777 233 296 149 605 1 304 1 715

Államigazgatási illeték 21 21 12 21 21 30 18 18

Földbérbeadásból származó jövedelem - - - - - - 144 144

Helyi jövedéki adó - - - - - - 10 9

Összesen 44 676 55 021 37 266 51 961 39 662 62 515 49 628 55 617
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Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének 16/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete a he-
lyi adókról.

Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
Kesztölc község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 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 lakás céljára szolgáló  
 épület, épületrész esetén 150,- Ft/m2/év
(3) Nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész  
 esetén az adó mértéke:
a) hétvégi ház, üdülő, üdülőépület, pihenőház,  
 halőrház, gazdasági épület, présház   350.- Ft/m2,
aa) ha a magánszemély tulajdonában, haszonélveze- 
 tében lévő hétvégi házat, üdülőt, pihenőházat,  
 gazdasági épületet, présházat saját maga vagy  
 egyenesági rokona életvitelszerűen használja  
 150,- Ft/m2.
ab) ha a gazdasági épületet, présházat kizárólag föld- 
 hivatali bejegyzésének megfelelően hasznosítja 
 30,- Ft/m2

b) egyéb az a) pont alá nem tartozó épület, épületrész           
 30,- Ft/m2

(4) Mentes a 80 m2 feletti hasznos alapterület utáni  
 adófizetési kötelezettség alól az a tulajdonos, aki:
a) nyugdíjas és egyszemélyes háztartásban él
b) nyugdíjas és kétszemélyes háztartásban él
c) háztartásában három vagy több gyermeket nevel.
(5) A gyermekszám megállapításakor a saját, vagy ne- 
 velt gyermek annak 25 éves koráig vehető figye- 
 lembe, amennyiben iskolarendszerű középfokú, 
 és felsőfokú oktatásban vesz részt. 
(6) Mentes az olyan önálló épület, vagy épületrész,  
 amely részben vagy teljes belmagasságával a kör- 
 nyező csatlakozó terepszint alatt van. 
(7) Az építményadó alóli mentesség nem illeti meg a  
 vállalkozót üzleti célt szolgáló építménye után.

3. §
(1) A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.
(2) A telekadó mértéke: 10,-Ft/m2/év 
(3) Mentes a telekadó alól:
a) az a telek, amelynek m2-ben meghatározott terü- 
 lete nem haladja meg az 500 m2-t, 

A HELYI ADÓKRÓL  |  Bognárné dr. Solymoskövi Veronika
b) az adóalany használatbavételi engedéllyel rendel- 
 kező építménnyel beépített telke, 
(4) A telekadó alóli mentesség nem illeti meg a vállal- 
 kozót üzleti célt szolgáló telke után.

4.§
(1) Települési adó köteles az önkormányzat illetékes- 
 ségi területén lévő külterületi beépítetlen földte- 
 rület, mely a helyi adókról szóló 1990. évi C.  
 törvény (továbbiakban: Htv.) 52.§ 16. pontja alap- 
 ján nem minősül teleknek. 
(2) A települési adó alanya az, aki a naptári év elején a  
 földterület tulajdonosa. 
(3) A települési adó alapja a földterület m2–ben számí- 
 tott területe. Az adó éves mértéke 1 Ft/m2. 
(4) Mentes a települési adó alól az a földterület, mely- 
 nek rendeltetése, használata megfelel a HÉSZ-ben 
 foglalt övezeti előírásnak. 
(5) Mentes a települési adó megfizetése alól az az in- 
 gatlantulajdonos, akinek ingatlana használata 
 nem felel meg a HÉSZ szerinti övezeti előírás- 
 nak, de a földterület m2-ben számolt teljes terüle- 
 te az adott övezetben nem éri el a 2 hektárt.
(6) A települési adónak nem alanya a Htv. 1/A.§-ban  
 meghatározottak szerint az állam, az önkormány- 
 zat, a szervezet továbbá e minőségére tekintettel  
 a vállalkozó. 
(7) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie  
 mindaddig, ameddig a települési adókötelezettsé- 
 get érintő változás nem következett be.

5.§
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység  
 esetén a helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 
 2%-a.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység  
 végzése esetén a helyi iparűzési adó mértéke nap- 
 tári naponként 5.000,- Ft.

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

7.§
Értelmező rendelkezések:
1. Háztartás: életvitelszerűen egy lakásban élők ösz- 
 szessége

8. §
(1) Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 13/2015. 
 (XI.30.) önkormányzati rendelet.

Kihirdetve: 2016. december 1-én.
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Kesztölc község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 14/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete a ter-
mészeti értékek védelméről és a természetvédelem 
helyi szabályairól.

Kesztölc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény  
24. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatokról 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1.§  
(1) Védett, az 1. melléklet szerinti térképen jelölt – ki- 
 emelt jelentőségű - települési tájképvédelmi terü- 
 letek, annak legmélyebb pontjáról rögzített dom- 
 borzati sziluettje.
(2) Az (1) bekezdésben védetté nyilvánított területek  
 területi hatályát (térképi ábrázolását) e rendelet 1.  
 melléklete tartalmazza.

2.§ 
(1) Jelen rendelet 1. melléklete szerinti térképén jelölt  
 települési tájképvédelmi területek védetté nyilvá- 
 nítás indokai és céljai az alábbiak:
a) Kesztölc község községhatára természetközeli  
 arculatának megőrzése, 
b) a kiemelt jelentőségű települési tájképvédelmi  
 területek térképi jelzésének megfelelő, e rendelet  
 elfogadásakor a 2. mellékletben rögzített dombor- 
 zati sziluettjének megtartása,

c) a hagyományos és biogazdálkodás, állattartás fel- 
 tételeinek biztosítása.

3.§ 
(1) Kesztölc Község Önkormányzati Képviselő-tes- 
 tülete a védett természeti értékek megőrzésére -  
 a vonatkozó jogszabályokban biztosított lehető- 
 ségek szerint – önkormányzati természetvédelmi 
 őrt foglalkoztathat, illetve polgári természetőrt  
 vonhat be a hatékonyság fokozására.
(2) A védett természeti értékek fenntartása érdeké- 
 ben a Képviselő-testület Társadalmi Természet- 
 védelmi Kerekasztalt hoz létre. A Természetvé- 
 delmi Társadalmi Kerekasztal résztvevői
a) a polgármester 
b) a képviselő-testület környezetvédelemmel fog- 
 lalkozó tanácsnoka,
c) a környezet- és természetvédelemmel foglalkozó  
 civil szervezetek egy-egy képviselője, és 
d) akit még a Társadalmi Természetvédelmi Kere- 
 kasztal tagjai sorába választ.
(3) A Társadalmi Természetvédelmi Kerekasztalt a  
 résztvevők kezdeményezésére szükség szerint,  
 de évente legalább egy alkalommal hívja össze  
 Kesztölc község polgármestere. 
(4) A Társadalmi Természetvédelmi Kerekasztal egy- 
 szerű szótöbbséggel dönt, javaslatokat fogalmaz  
 meg az önkormányzat részére.

4.§
(1) Ez a rendelet a 2016. november 24-én lép hatályba.

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK VÉDELME  |  Bognárné dr. Solymoskövi Veronika

A plébánia felújítása a hátsó 
rész kivételével befejeződött. 
Megújult a templom kivilágítá-
sa. Ebben döntő szerepe volt a 
Megawatt Kft-nek. A világítást 
tartóoszlopát, a szállítást, és a 
felállításhoz szükséges gépeket 
biztosította. A kivitelezési mun-
kákat Simonek Tamás és az egy-
házközség képviselői végezték 
el.

Dr. Magyar Pál atya a december 
Hírlevélben az Advent örömé-
ről ír. Kiemeli azt, hogy sokfé-
le örömöt él meg az ember, de „ 
Adventben” mindig újra tudato-
sodik bennünk, hogy hitünk val-
lási életünk alapvető állapota az 
öröm”.

EGYHÁZI HÍREK  |  Dr. Magyar Pál

Ünnepi miserend

December 24. - 15 óra Pásztorjáték

December 24. - 24 óra Éjféli mise

December 25. - 9 és 17 óra Karácsonyi misék

December 26. - 9 és 17 óra Szent István vértanú misék

December 27. - 9 óra Szent János apostol, Bor-szentelés

December 28. Aprószentek

December 30. Szent Család

December 31. - 17 óra Év végi hálaadás

Január 1. Újév, Szűz Mária istenanyasága

Január 6. - 9 és 17 óra Vízkereszt
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Pozsonyban bemutatták Bárkányi Valkán Zoltán új kétnyelvű novelláskötetét. A szerző új könyvében 15 eredeti 
szlovák nyelvű szöveg mellett 11 történetet közöl magyar nyelvű fordításban. A kötet borítóját Nyilasi Tibor 
Kesztölci nő c. olajfestménye díszíti.

Pozsonyban november 10-én az INCHEBA kiállítási csarnokban BIBLIOTÉKA címen nagyméretű nemzetközi 
könyvkiállítás és vásár nyílt. A kiállítás első napján számos új szlováknyelvű könyv bemutatójára került sor, 
köztük falunk szülöttjének, Bárkányi ValkánZoltán új kétnyelvű kisprózai kötetének ismertetésére, amely a 
napokban jelent meg Balada o starkej - Ballada az öregasszonyról címmel.

Bárkányi Valkán új könyvét Pozsony-
ban a hazai szlovák költő, publicista és 
szerkesztő, Fuhl Imre mutatta be.

A KIADÓK ÍRJÁK A KÖTETRŐL • • •

A könyv kiadói - a Fővárosi Szlovák Ön-
kormányzat és Óbuda-Békásmegyer 
Szlovák Önkormányzata – Bárkányi 
Valkán Zoltán hatodik önálló kispró-
zai kötetét nyújtják át az olvasónak. A 
szerző életének jubileuma és irodal-
mi munkásságának kerek évfordulója 
adott alkalmat e nemes kiadói tettre. 
Szlovák prózaírónk ebben az évben ün-
nepelte hetvenötödik születésnapját, és 
pontosan negyven évvel ezelőtt kezdte 
közölni irodalmi alkotásait a Ľudové 
noviny hasábjain, melynek szerkesz-
tőségében 1966-tól egészen 2002-es 
nyugdíjba vonulásáig dolgozott.

A pilisi Kesztölc szülötte és hosszú évek 
óta Óbuda lakosa e könyvében eddigi 
irodalmi munkásságából és a külön-
böző folyóiratokban és antológiákban 
megjelent, magyarra fordított írásaiból 
kínál válogatást a szlovák kispróza ked-
velőinek.

Zoltán Bárkányi Valkán négy évtize-
de van jelen figyelemreméltó írásaival 
a magyarországi szlovák nemzetiségi, 
s tágabban értelmezve az egész szlo-
vák irodalomban. „Valkán kisprózája és 
irodalmi riportjai a legértékesebb felé 
közelítenek, amit a szlovák irodalom 
létrehozott Szlovákia területén kívül,” 
– írta Valkán kisprózájáról a pozsonyi Literárny týždenník c. hetilapban Andrej Červenák kritikus, egyetemi 
tanár. Szerzőnk eddigi irodalmi munkásságát pozitívan értékelte több tanulmányában a neves szlovák iroda-
lomtudós, Peter Andruška is, legújabban pedig Patrik Šenkár irodalomtörténész, aki a Slovenské pohľady c. fo-
lyóiratban ezt írta róla: „Az esszészerű reflexiók elemeivel gazdagított elbeszélések és karcolatok Bárkányi Val-
kánt nem mindennapi, egyedülálló, sajátos prózaíróvá teszik, még ha az élet egészen hétköznapi és természetes 
dolgairól ír is.” Valkán prózáját Maruzsné Sebó Katalin irodalomtörténész, főiskolai tanár elemezte a legmélyeb-
ben és legalaposabban. „Zoltán Bárkányi Valkán prózájának világát – írta a Literárny týždenník c. hetilapban – a 
pilisi táj varázsa, a szőlőtermelő vidék sajátságos miliője, s e természeti környezethez alkalmazkodó, szlovák 
kultúrával átitatott hétköznapi, dolgos emberek mindennapjainak ábrázolása tölti ki.”

BEMUTATTÁK BÁRKÁNYI VALKÁN ZOLTÁN ÚJ NOVELLÁSKÖTETÉT
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December 11-én vasárnap az Ádventi Vásárban dedikál-
ta új könyvét Marek Viktor. Nyírő András beszélgetett 
a szerzővel. 

Milyen kötődésed van Kesztölchöz?

Büszkén szoktam mondani, hogy mind apai, mind anyai 
ágon kesztölci felmenőim vannak. Én is Kesztölcön nőt-
tem fel és annak ellenére, hogy már 17 éve nem élek a fa-
luban, részben még mindig kesztölcinek vallom magam.

Mikor hallottál először az 56-os történetekről? Mit me-
séltek, milyen kép állt benned össze gyerekként?

Nem emlékszem, hogy mikor hallottam először 56-ról. 
Ebben nőttem fel. Illetve igazából egy furcsa helyzetben. 
Nagyon sokáig természetes volt, hogy két nagybátyám 
is külföldön él, akik néhány évente meglátogatnak min-
ket vagy csomagot küldenek.  Arról azonban senki sem 
mesélt, hogy miért is élnek külföldön. Később is csak 
néhány elejtett mondatból tudtam meg, hogy „valamit” 
csináltak. Az én családom is azok közé a családok közé 
tartozott, amelyek szerint jobb nem beszélni a múltról, 
mert egyszer már volt probléma ebből.

Hol tanultál, mikor határoztad el, hogy a doktori disszertá-
ciódat a dorogi szénmedence forradalmi napjairól írod?

Piliscsabára jártam a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temre. Ha jól emlékszem, akkor negyedéven, Ötvös 
István (ő most a Nemzeti Emlékezet Bizottság egyik 
tagja) egyik szemináriumán jutott eszembe az, hogy 
utána kellene nézni, hogy mi is történt a családommal. 
A szakdolgozatom az 1952-es bányászperről szólt. Kicsit 
később, egy OTDK tanulmánykötet kapcsán kezdtem el 
foglalkozni a Kesztölci Köztársasággal. Ekkor hallottam 
egy dossziéról, amely a Dorog környéki bányák 1956-os 
eseményeit mutatja be. Így adódott, hogy a doktori té-
mám a kesztölci kutatás kiterjesztése lesz. Az már a sors 
fintora, hogy ezt a dossziét sohasem találtam meg, lehet, 
hogy nem is létezik. Sok más iratot azonban igen.

Mennyi idő alatt készültél el a dolgozattal, milyen forrásokat 
használtál a munkád során?

Mivel nem „főállásban” foglalkozom kutatással, így elég 
sokáig elhúzódott a munka elkészítése. Több nyarat és 
nagyon sok szabadidőt kellett ráfordítani. Próbáltam 
mind az írott, mind a szóbeli forrásokat összegyűjteni. 
Három levéltárban is kutattam. Kesztölc kapcsán na-
gyon fontos forrásnak tartom Fuzik János dokumen-
tumfilmjét, a Kesztölci Krónikát.(Ezúton is szeretném 
megköszönni segítségét.) Ő még nagyon sok résztvevő-
vel tudott interjút készíteni. Amikor a dokumentumfilm 
készült, még nem lehetett a periratokat kutatni így ez a 
munka rám várt. A levéltári anyagot és a szóbeli vissza-
emlékezéseket vetettem egybe és ez alapján próbáltam 
rekonstruálni az eseményeket.

KESZTÖLC, 1956: MAREK VIKTORRAL BESZÉLGETTÜNK  ÚJ KÖNYVÉRŐL
Esztergomban gimnáziumban tanítasz. Hogy látod, a mai 
tizenéveseknek mi az érdekes az akkori idők eseményeiből?

Azt vettem észre, hogy nagyon távoli számukra. Jobb 
esetben bemagolják az 1956 október végi Budapesti ese-
ményeket, de nem gondolnak bele annak jelentőségébe. 
Amikor azonban helytörténettel kezdünk el foglalkozni 
és kiderül, hogy nem csak a fővárosban, hanem szinte az 
összes településen volt valami forradalmi megmozdulás 
akkor az ő érdeklődésük is felpezsdül. A történelem szá-
mukra is mindennapivá válik. 

A kesztölci történet szereplőinek a gyerekei, unokái velünk 
élnek. Nem tartasz attól, hogy a könyved indulatokat kavar-
hat Kesztölcön?

Véleményem szerint kérdésedre a választ több szem-
pontból kell megközelíteni. Egyrészt senki sem tehet ar-
ról, hogy milyen családba születik. Én sem tehetek arról, 
hogy mit tettek a nagybátyáim. Ez nem az én dicsősé-
gem, vagy vétkem. Az én feladatom az, hogy megismer-
jem a tetteiket. A kommunista diktatúra idején minden 
résztvevő megbélyegzett ember volt. Nyilvántartották 
őket. Az állambiztonsági papírok között találtam egy 
személyigazolvány igénylő lapot, amelyet 1980-ban 
vagy 81-ben állítottak ki. Ezt a személyigazolványt egy 
olyan kesztölci férfi igényelte, aki éppenséggel 1956-ban 
nem is volt a faluban, de korábban az édesapja nem akar-
ta beadni a földjét a TSZ-be. Ezért a forradalom után is 
kihallgatták és az iratok tanúsága szerint még a nyolc-
vanas években is nyilvántartották. Nem lehet örök idő-
re elhallgatni az eseményeket. Itt emberek haltak meg 
és életek törtek ketté. Ettől függetlenül a gyermekek és 
az unokák még tudnak békében és barátságban együtt 
élni a faluban.

Másrészt a könyvben szándékosan nem hallgatok el 
semmit. Megtehettem volna, hogy elhallgatom azt a 
lehetséges magyarázatot, hogy az 1952-ben elítélt em-
berek egy provokáció áldozatai. Vagy nem írok a ház-
robbantásról. Magyarázatokat próbáltam keresni, nem 
megszépíteni a cselekedeteket.

Harmadrészt pedig azt tapasztaltam, hogy a kommu-
nista diktatúra ránk kényszerített hallgatása megma-
radt. A rendszerváltás idején, amikor a Kesztölci Kró-
nika is készült, volt egy fellángolás, majd újra hallgatás. 
Beszéljünk róla. Én nem tartom ezt a könyvet lezártnak. 
Nagyon szívesen módosítok az állításaimon, ha az eddigi 
kutatást módosító információk merülnek fel.

Kutatóként, történészként milyen kérdések, témák foglal-
koztatnak most?

Megjelenés alatt van egy tanulmányom, amely a bánya-
vállalat történetét mutatja be az Új Gazdasági Mecha-
nizmustól a rendszerváltozásig. A következőhöz is meg 
van már az anyag, amely szintén a bányavállalattal fog-
lakozna. Azt mutatnám be, hogy milyen volt a rabmun-
ka a bányában. Azt még nem tudom, hogy a megírására 
mikor lesz időm.



KESZTÖLCI HÍRNÖK10

„Köztünk él” rovatban bemutatom Kormos István 
kesztölci lakost, aki több hasonló szenvedéllyel ren-
delkező társával együtt teljesítménytúrázó. A kü-
lönbség talán annyi, hogy az Ő esetében ez a kedvte-
lés életformává vált.

Mit nevezünk teljesítménytúrának?

A hivatalos megfogalmazás szerint a teljesítménytú-
ra egy előre meghatározott útvonalon rendezett túra, 
ahol az útvonalon egy adott szintidőn belül kell végig-
menni. A rendezvényeken általában választhatunk 
az erőnlétnek megfelelő (különböző hosszúságú és 
szintkülönbségű) túrák közül. Az útvonal szabályos 
végigjárását ellenőrzőpontokon kell igazolni, ame-
lyeknél gyakran előfordul, hogy a szervezők apróbb 
ellátással is kedveskednek a túrázók számára (víz, 
tea, gyümölcs, csoki, stb.), de vannak teljesen önellá-
tó teljesítménytúrák is, ahol például csak egy kód van 
kitéve és ezt kell feljegyezni a szervezők által biztosí-
tott igazolólapra. Ezeknek a költségét az egyes túrák 
nevezési díja tartalmazza. A teljesítménytúra nem 
verseny. Mindenki, aki szabályosan végigjárta az út-
vonalat, azaz megszerezte az ellenőrzőpontokon az 
igazolásokat, valamint a megadott időintervallumon 
belül jelentkezik a célban, az jogosult az adott túra dí-
jazására, amely általában emléklap, valamint kitűző 
vagy jelvény.

Rendszeres teljesítménytúrázással különböző moz-
galmakban is részt lehet venni, melyekkel több-
fokozatú minősítések, jelvények, érmek, kupák 
szerezhetők meg. A legrégebbi teljesítménytúra Ma-
gyarországon a Kinizsi Százas, amely Kesztölcön is 
áthalad, a legnépszerűbb pedig a Gerecse 50, amelyen 
évről évre rekordot dönt a résztvevők száma, idén 
már közel tízezer fő indult el a Gerecse turistaútjain. 
Nagyon népszerű még a Mátrabérc és a Téli Mátra is, 
valamint hazánk leghosszabb teljesítménytúrája, a 
Kazinczy 200 is. 

Ma már minden hétvégén és ünnepnapon rendeznek 
teljesítménytúrákat országszerte, a választék hatal-
mas és évről évre egyre csak bővül. 

Sport, hobbi vagy szórakozás kategóriába sorolod?

Szerintem mind a három kategóriában megállja a he-
lyét. Sport azért, mert a különböző távok és szintek 
fokozatos növelésével egyre magasabb célokat tu-
dunk kitűzni magunk elé, amelyek sikeressége álta-
lában a kitartáson, motiváción, edzettségen múlik. De 
mivel a teljesítménytúrázás a természetjárás egyik 
vállfaja, így egyben hobbi vagy szórakozásként is űz-
hető, hiszen vannak rövidebb, családias teljesítmény-
túrák is, amelyek azért nem készítik ki az embert és 
akár kisgyermekekkel is teljesíthetőek, mint akár egy 
kellemes kirándulás.

Egy kényelmes túrabakancs és jó hátizsák mellett, mire 
van a legnagyobb szüksége egy teljesítménytúrázónak?

Véleményem szerint hazai terepen a túrabakancs 
csak nagyon indokolt esetben szükséges, például té-
len, ha nagy hó van, vagy ha valakinek gyengébbek a 
bokái. Sokkal könnyebb és hatékonyabb tud lenni egy 
terepfutócipő. Egyébként amire a legnagyobb szük-
ség van, az a folyadék. A folyamatos folyadékpótlás 
nagyon fontos, ennek hiánya drasztikusan rontja a 
teljesítőképességet. Valamint a szilárd étel is nélkü-
lözhetetlen, de ez már egyéntől függ. Van aki néhány 
müzliszelettel kihúz egy túrát, de van aki szendvicse-
ket hoz magával. Ez a túra hosszától és a szervezők 
által biztosított ellátástól is függ. Ezeken felül még az 
időjárási körülmények határozhatják meg az egyes 
felszerelések szükségességét, de törekedni kell a le-
hető legminimálisabb felszerelésre és tényleg csak 
azt betenni a táskába, amit elengedhetetlenül szüksé-
gesnek tartunk.

Hány éve csinálod „jegyzett” tevékenységként, és eddig 
hány kilométert tettél meg?

Már kisgyermek korom óta nagyon szeretem a ter-
mészetjárást és akkoriban is sokszor jártam kirán-
dulni, de „jegyzett” tevékenységként 2010 óta csi-
nálom. Azóta több mint 5700 kilométert tettem meg 
183000 méter szintemelkedéssel. Ebbe nem csak tel-
jesítménytúrák tartoznak, mert azok mellett még 
egyénileg csinálom az Országos Kéktúrát, valamint 
az utóbbi időben egyre többet látogatom akár egyéni-
leg akár szervezett kereteken belül Felvidéket és Er-
délyt. Így sikerült eddig 9 darab kétezer méter feletti 
hegycsúcsra feljutnom. Ebből hat a Magas-Tátrában, 
egy az Alacsony-Tátrában, egy a Liptói-havasokban és 
egy pedig Erdélyben a Bucsecs-hegységben az Omu-
csúcs volt. A hazai teljesítménytúrákkal sikerült már 
több arany-, ezüst- és bronzérmet, valamint különbö-
ző teljesítménytúra-kupákat (némelyiket többször is) 
megszereznem, ilyen például a Pilis Kupa, Budapest 
Kupa, Észak-Dunántúli Kupa, Cartographia Kupa vagy 
az idei évben először a Dél-Börzsöny Kupa.

Melyik és miért volt eddig a legemlékezetesebb túrád?

Több emlékezetes túrám is volt, de olyan talán, hogy 
legemlékezetesebb nem igazán, mert ezek közül 
mindegyik más-más dolog miatt lett emlékezetes, így 
megemlítek néhány érdekesebbet. Teljesítménytúrák 
közül, amely számomra minden évben igazán nagy 
élmény a Kitörés 60 túra. Ezen 2011 óta minden év-
ben részt veszek, először a 35 km-esen voltam, majd 
utána sikerült eddig zsinórban ötször teljesíteni a 60 
km-es távot. Ez egy éjszakai túra, amit minden év feb-
ruárjában rendeznek meg és a teljesítménytúrán felül 
egyben történelmi megemlékezés is. Különlegessége 
az, hogy az ellenőrzőpontokon katonai hagyományőr-
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ző csapatok mutatják be a korabeli hadviselő feleket. 
A másik nagyon nagy kedvencem a Bazilika teljesít-
ménytúra, amely azért érdekes, mert a fele Szlováki-
ában, a Kovácspataki-hegyeken megy végig, ahonnan 
gyönyörű, nem mindennapi rálátás nyílik az eszter-
gomi bazilikára. A Szomori teljesítménytúrák szintén 
a kedvenceim közé tartoznak, ezeket minden év októ-
ber 23-án rendezik meg és egyben 1956-os emléktú-
rák is. De amúgy van néhány olyan profi szervezőgár-
da, akik által szervezett túrákon mindig szívesen 
veszek részt. Ilyen például többek között a Börzsöny 
Természetbarát és Hegymászó Egyesület, a Börzsöny 
Akciócsoport, valamint a Hazajáró Honismereti és 
Turista Egylet, amelynek a kezdetek óta én is tagja va-
gyok. A Magas-Tátra is mindig tud újat mutatni, ott 
sem voltam még két egyforma hegycsúcson és nem 
tudnám eldönteni, hogy melyik volt a legszebb közü-
lük. Ami még egy nagyon nagy élmény volt számom-
ra, az a Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egyesület által 2015 
nyarán szervezett 6 napos Vándortábor volt Erdély-
ben, Tusnádfürdőn, ahol több mint 1200-an voltunk 
táborlakók. Itt minden nap túrázással telt és ennek a 
tábornak a keretei között sikerült feljutni egy kisebb 
csapattal a Bucsecs-hegység legmagasabb pontjára, a 
2506 méter magas Omu-csúcsra, ahonnan lélegzetel-
állító panorámában volt részünk.

Van-e kitűzött, jövőben teljesítendő túra-álom célod?

Rengeteg ilyen célom van, de legfőképp az, hogy minél 
több, számomra eddig ismeretlen helyet, hegységet 
felfedezzek, bejárjak akár belföldön, akár a Kárpátok-
ban. A 2016-os évben nagyon ráálltam az Országos 
Kéktúrára, ezt mindenképp szeretném az újévben is 
folytatni tovább, hogy minél több szakasz meglegyen 
belőle. A szokásos hazai teljesítménytúrákon kívül 
szeretnék eljutni a májusban megrendezésre kerülő 
Erőss Zsolt teljesítménytúrára, melyet a tragikusan 
elhunyt hegymászó emlékére rendez meg minden 
évben az Erdélyi Kárpát Egyesület Gyergyói osztálya 
Erőss Zsolt szülőföldjén, a Gyergyói-havasokban és a 
Hagymás-hegységben. A Magas-Tátrában is van két 
olyan extrém teljesítménytúra, amin szívesen részt 
vennék egyszer a jövőben, valamint még néhány 
olyan csúcs is, amelyen még nem jártam, de minden-
képp szeretnék feljutni. Erdélyben is van még renge-
teg célpont, amit fel szeretnék keresni, többek között 
elsősorban a Radnai-havasok és a Fogarasi-havasok. 
Hamarosan jön az új év, kiderül majd mi tud megva-
lósulni ezekből.

Kinek és miért ajánlod?

Kortól függetlenül mindenkinek, aki szereti a termé-
szetjárást, erdőn-mezőn gyalogolni, szeret új helye-
ket felfedezni és keresi a kihívásokat, saját teljesítő-
képességének határait. A túrákon sokszor érdekes 
ismeretségeket is lehet kötni, de akinek magányra 
van szüksége egyedül is teljesítheti bármelyik tel-
jesítménytúrát. Véleményem szerint fontos a foko-

zatosság, hogy először olyan túrát válasszunk, mind 
távban és szintemelkedésben is, amely az erőnlétnek 
megfelelő és utána már lehet feljebb tolni a határokat. 

A mi környékünkön, a Pilisben és nem messze a Bu-
dai-hegységben is rengeteg teljesítménytúrát szer-
veznek hétről-hétre, amelyek egyszerűek, könnyűek. 
Ezekről a túrákról információkat a http://www.tel-
jesitmenyturazoktarsasaga.hu weboldalon található 
túranaptár ad, ahol össze vannak gyűjtve a különbö-
ző egyesületek és magánszemélyek által országszerte 
megrendezett összes túra alapvető adatai. Akinek fel-
keltette az érdeklődését a teljesítménytúrázás, annak 
nincs más dolga, csak felmenni a weboldara, kinézni 
egy túrát és jelentkezni a rajthelyen, majd végigmen-
ni a választott távon. 

Aki kipróbálja, annak sikeres teljesítést kívánok, va-
lamint ezúton kívánok minden kedves olvasónak kel-
lemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!
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ADVENT  |  Klinger Ágnes

Kesztölcön az idén is megtartottuk a már hagyomá-
nyos, egyre több látogatót vonzó adventi vásárt. Az 
adventi időszakot átfogó esemény november 27-től 
december 18-ig tartott. 

Színes volt a paletta és a vásárra érkezők létszáma is 
bizonyítja, van igény és érdeklődés  a fellépők műsora 
és a sokszínű vásári portéka iránt.

Első vasárnap igazi karácsonyi hangulatot varázsolt a 
színpadra Szalai Zsófia és Huszár Viktória. A két fiatal 
anyuka először énekelt az adventi vásáron és nagy si-
kert arattak karácsonyváró dalaikkal.

A második adventi hétvége legjobban várt meglepeté-
se természetesen a Mikulás volt, aki gyönyörűen ki-
világított szánon érkezett huncut segítőjével, a kram-
pusszal. A kesztölci iskolai kórus énekeit hallhatták 
ezen a hétvégén.

A harmadik adventi vasárnapon Pál atya énekelt cso-
dálatos gregorián énekeket és az egyházi kórus le-
nyűgözően szép dalait élvezhettük.

A negyedik adventi vasárnapon a Pávakör ünnepi mű-
sorát hallhatták a vásárra látogatók.

A vásárosok palettája idén is bővült, igyekeztünk mi-
nél sokszínűbb kínálatot biztosítani az érdeklődők 
számára. A Káosz vegyesbolt elhozta színes portéká-
it, különleges ünnepi gyertyákat vásárolhattunk, Kati 
néni finom tejdesszertjei és ízletes sajtok csábítottak, 
sokféle méz közül választhattunk. Finom ízű és illatú 
hústermékekkel találkoztunk Hering Csabi jóvoltából. 
A kürtöskalács és lángos, büfé, az elmaradhatatlan for-
ralt bor mind-mind megvásárolható volt idén is. Sok-
sok édesség és finom vattacukor  várta a gyerekeket.

Találkozhattunk kézműves csokoládéval, müzlivel, 
fonott ajándéktárgyakkal, foltvarrásos csodákkal, 
karácsonyi manókkal, ékszerekkel, festményekkel, 
grafikákkal, horgolt angyalkákkal, finom kesztölci 
ostyával, fába égetett kesztölci tankkal, karkötővel, 
fakanállal, poháralátéttel. Kapható volt horgolt ba-
goly, kézműves mézeskalács, muffin, kerámia kará-
csonyfa és adventi bögre, amelyet Vágó Kata hatodik 
osztályos tanuló rajza díszít.

A gyerekek idén is kézműveskedhettek az óvó nénik-
kel, tanító nénikkel, mézeskalácsot süthettek, díszít-
hettek, Végh Sándor ötvös-szobrásszal az ötvös mes-
terséget gyakorolhatták.

A 2016-os adventi rendezvényt idén is sok önkéntes 
segítséggel sikerült megszervezni. Köszönjük szépen 
mindenkinek, aki részt vett az előkészületekben, fa-
állításban, díszítésben.

Ismét áll a falu karácsonyfája. A közel 30 éves fenyőfa tulajdonosa, Vörösné Fuzik Anna fájó szívvel nézte, amint 
a mindenre elszánt fejszés és fűrészes férfiak serege jól szervezetten, rövid idő alatt kivágta majd felállította a 
CBA elé. Így már nem is olyan szomorú ez a fenyőfasors, hiszen forralt bor és kürtős kalács illatú környezetben, 
cifrán feldíszítve várta az adventi látogatókat. Ő az ünnep központja, mert ő a Falu Karácsonyfája.

Ezúton mondunk köszönetet a tulajdonosnak és favágóinknak: Tóth István alpinista, Makovics Zoltán és Keil Pé-
ter daruskocsi tulajdonosok, Minczér Lajos asztalos, és akik az erejüket adták Bakos György, Kochnyák Sándor, 
Kochnyák Tamás, Simonek Antal, Simonek Lajos, Szivek Péter. A fenyő feldíszítésében részt vett Sárközi Géza. 
A karácsony ünnepi világításról Laczkó Attila gondoskodott. A templom fenyőfa és a tér helyi megvilágítását 
Simonek Lajos, Simonek Tamás végezte. A hangtechnikáról és a helyi élő közvetítésről Juhász Sándor gondos-
kodott. A betlehemet a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat készítette el. Árújukat hozták a helyi kereskedők, 
kézművesek és hogy a gyerekeknek sem legyenek unalmas percei, arról a pedagógusok gondoskodtak.

KÖSZÖNJÜK!


