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Fakadó rügy, szellő hozta,
madár szállt az ablakunkra.
Nagy vidáman azt dalolta:
itt nyílik a legszebb rózsa.

Jó szagú a rózsavizem,
eljöttem, hogy megöntözzem.

Nesze neked rózsaszál,
soha el ne hervadjál!

Áldott húsvétot kívánunk a falu minden lakójának, 
az elszármazottaknak és a Dunakiliti Krónika olvasóinak!

A nyuszit készítette Egyed Ferenc és felesége, Erika
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KEDVES DUNAKILITI ÉS TEJFALUSZIGETI LAKOSOK!
Közeledik az újabb ünnep, de a 
járvány nem szűnik. Jó hír viszont 
az, hogy egyre többen kaptak már 
oltást, és így a védettség sokakban 
már ott van.
Elindult a munka Kiserdei Böl-
csődénkben

2021. január 4-én hivatalosan is 
megnyitotta kapuját Kiserdei Böl-
csődénk. Egyelőre 15 kisgyermek 
2. otthona ez a csodás épület, de 
folyamatosan nő a létszám az év 
végéig.
Elfogadásra került a 2021. évi 
költségvetés
Elmondhatjuk, hogy Dunakiliti 
pénzügyi helyzete stabil. A költ-
ségvetés főbb számairól külön 
táblázatok készültek. A költség-
vetés összeállítását köszönöm dr. 
Odonics Aliz jegyzőnőnek és a hi-
vatal pénzügyes munkatársainak, 
elsősorban Vargáné Lócsi Anikó-
nak.
Vendégünk volt dr. Nagy István, 
avagy milyen lehet Dunakiliti 
2030-ra

2021. március 5-én négy-, ill. hat-
szemközti beszélgetésre érkezett 
hozzánk a térség országgyűlési 
képviselője, dr. Nagy István agrár-
miniszter úr. Novák András pol-
gármester úrral beszéltünk neki 
terveinkről segítségét, támogatását 
kérve. A beszélgetés témája, mi-
lyennek szeretnénk látni Dunaki-
litit és Feketeerdőt 2030-ban. Re-
ményeink szerint addigra megépül 
a gyalogos-, kerékpáros Duna-híd, 
melyhez kerékpárút is csatlakozik 
Mosonmagyaróvár irányában. A 
Dr. Batthyány-Strattmann László 
Általános Iskola új épületszárny-
nyal, a modern oktatás tereivel 
bővül. Elkészül a Naplemente Ház, 
melyben kis apartmanokban pá-
rok és egyedülállók találhatnak 
otthonra. Új telkeken zajlik az épít-
kezés, hiszen erre nagy igény mu-
tatkozik a helyi fiatalok körében. 
Megélénkül a Mosoni-Duna-part, 
a Zátonyi-Duna-ág a kishajó kikö-
tő, ill. a szabad strand által. Teret 
biztosítunk a kis-, és középvál-
lalkozások számára. Helyi piacot 
működtetünk péntek esténként. 
Megújult utakon és járdákon köz-
lekedhet a lakosság és az ideérkező 
turista. Továbbra is vezető szerepet 
tölt be Dunakiliti a virágosítás, a 
környezettudatosság terén (is) a 
térségben.
Megújult a Villa köz

Még a 2020. évi Magyar Fal-
vak Program pályázati keretéből 
(10.000.004 Ft) szépült meg a Villa 
köz, amely Dunakilitin a Faluköz-
pont része. Térköves út és járda 
készült, hozzá kandeláberes dísz-
világítás, japán díszcseresznyefák 
(végül ez mellett döntöttünk), és 
növények, virágok is díszítik majd 
e részét falunknak. Remélem, min-
denki számára örömet szerez majd 
ez az új közterület, és sokan gyö-
nyörködnek majd a virágzó cse-
resznyefák látványában.
Pályáztunk csapadékvíz-elveze-
tési rendszerre
Csapadékvízelvezető-rendszer 
korszerűsítésére adtunk be pályá-
zatot bruttó 110 millió Ft-os keret-
összeggel a TOP 2.1.3-16 pályázat 
keretében a Kossuth, a Diós és a 
Kisfaludy utcai csapadékvíz-elve-
zetési problémák megoldására. A 
belterületi vízrendezés célja a terü-
letre hulló csapadékvíz rendezett 
elvezetése, a lakóterület védelme, 
az útburkolatok és pályaszerkeze-
tek víztelenítése. A tervezett be-
ruházás megvalósítása hozzájárul 
a település Faluközpontjában és a 
környező utcákban a vízelvezetési 
problémák megoldásához.
A pályázat 100 %-os intenzitású, 
előfinanszírozott, és 2023. május 
31-i befejezéssel tervez.
Pályázunk szolgálati lakásfelújí-
tásra és járdakorszerűsítésre
A Magyar Falvak Program kereté-
ben a gyógyszertár feletti szolgálati 
lakásra adunk be pályázatot, mely-
ben nyílászárócsere, külső szigete-
lés, tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés 
is szerepel. Ehhez természetesen 
önkormányzati keretből hozzá-
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KÖLTSÉGVETÉSÜNK 2021-RE

kapcsoljuk a gyógyszertár felújí-
tását is, hogy az épület egysége-
sen szép külsőt kapjon. A Kossuth 
utcai járdafelújítást is szeretnénk 
folytatni, melyhez belügyminisz-
tériumi pályázat keretében remé-
lünk segítséget.
Új fogorvos költözik falunkba

A napokban Dunakilitire költö-
zött, és 2021. április 1-jétől átve-
szi a fogorvosi praxist is dr. Szalai 
Péter. Jó munkát kívánunk doktor 
úrnak!
Indul a tanyagondnoki szolgálat
A Magyar Falvak Program kere-
tében sikeresen pályáztunk a ta-
nyagondnoki szolgálat ellátásához 
8+1 személyes Falubuszra. A jár-
mű, egy Ford Tranzit Tourneo a 
napokban megérkezik. 2021. ápr. 
1-jén a tanyagondnoki szolgálat is 
indul. A gondnok Rigó László lesz, 
aki bemutatkozik lapunkban.

Készül az újabb dunakiliti könyv
Stergericsné Bertalan Eszter, 
Edelmayer Miklósné gyűjtőmun-
kája, Perger Gyula muzeológus 
szerkesztői tevékenysége által, Kál-
mán Anita fotóival új kiadványt 
kíván megjelentetni önkormány-
zatunk, melyben Dunakilitiről a 
jelen és a közelmúlt mesterségeit 
mutatjuk be. A könyv TOP-os pá-
lyázati forrásból jelenik meg 2021. 
aug. 20-ra.
Rendkívüli jogrend van továbbra 
is
A 478/2020. (XI.3.) kormány-
rendelettel kihirdetésre került a 
veszélyhelyzet Magyarországon 
rendkívüli jogrenddel, mely azóta 
is érvényben van. Képviselő-testü-
leti ülés nem hívható össze, a pol-
gármester hatáskörébe kerültek a 
döntések. Bízom benne, hogy – a 
képviselőkkel való egyeztetések 
nyomán – Sárköziné Sreiner Mó-
nika alpolgármester asszonnyal  és 
dr. Odonics Aliz jegyzőnővel kö-
zösen sikerül mindenki megelége-
désére és Dunakiliti javára szolgáló 
döntéseket hozni, és úgy irányítani 
a települést ebben az időszakban, 
hogy az itt élők, az itt dolgozók, a 
helyiek és a vállalkozók érdekeit 
egyaránt szem előtt tudjuk tartani.

Közeledik az ünnep
Bár már egy éve annak, hogy egy 
járvány teljesen megváltoztatta 
életünket, és alapjaiban rengette 
meg az egész világot, de az ünnep 
közeledtével azért a remény ott 
van bennünk ismét. Hisszük, hogy 
Krisztus feltámadásával számunk-
ra is új világ kezdődik el, mely 
békét, egészséget hoz mindannyi-
unk számára. A reményteljes jövő 
ígérete pedig segít abban, hogy az 
ünnep által kellőképpen feltöltőd-
jünk a hétköznapokra, hogy le-
gyen türelmünk, erőnk odafigyelni 
nemcsak önmagunkra, hanem a 
másikra is!

Áldott, szép húsvétot kívánok Du-
nakiliti és Tejfalusziget minden la-
kójának, a Kiliti Krónika minden 
olvasójának és kedves családjuk-
nak Benedek Elek gondolatával:

„Gyermekkoromnak szép emléke,
Köszöntelek, húsvétvasárnap!

Száll a szívemre égi béke
Ünnepén a Feltámadásnak.”

Vigyázzanak magukra, és vigyáz-
zunk egymásra!
Meleg szeretettel és őszinte tiszte-
lettel:

Kovács Andor Tamásné
Dunakiliti polgármestere 

1.táblázat: Költségvetési főössze-
günk bevétel és kiadás oldalán: 
853.792.415 Ft. 
Néhány szempont, amire figyel-
tünk a költségvetés összeállításá-
nál:
- A tervezés során kiemelt figyel-
met fordítottunk az intézmények, 
a hivatal biztonságos, feladatellá-
tást támogató működésének fenn-
tartására.
- A Községüzemeltető Kft. feladat-

ellátásához is biztosítunk keretet.
- Nem számoltunk bérfejlesztéssel, 
kivéve a minimálbér és elvárt bér-
minimum-változásnak megfelelő 
igazításokat, (területi) pótlékokat. 
Egyéb béren kívüli juttatások nem 
változtak, a 2020. évben vállalt jut-
tatások a 2021. évi költségvetésbe 
is beépítésre kerültek.
- A szociális kiadások (16.738.000 
Ft) keretén belül terveztük az át-
meneti és a temetési segélyeket, az 

ápolási díjat stb. és a 200.000 Ft-os 
babaszámlákat. Ez utóbbinál a ta-
valyi rendkívüli év és a helyi bank-
ban zajló átalakítások kapcsán 
még némi elmaradásban vagyunk. 
A pici babák szüleit majd keresni 
fogjuk, hogy bekérjük a szükséges 
adatokat. Fontos hangsúlyozni, 
hogy önkormányzati támogatás 
nem indulhat a hivatal részéről, 
csak lakossági kérelem nyomán 
van lehetőségünk bárminemű tá-
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mogatást megítélni. Aki segítségre 
szorul - átmeneti nehéz helyzeté-
ből kifolyólag -, kérem keressen 
bennünket; vagy aki ilyenről tud, 
tegyen jelzést hivatalunkban!
- Állami támogatások: A 2021. 
évi központi költségvetési törvény 
„szerkezete” eltérő az előző évek 
költségvetésről szóló törvényei-
hez képest. A legfontosabb válto-
zás 2021-ben, hogy megszűnik a 
beszámítás rendszere, helyette a 
szolidaritási hozzájárulás általános 
érvénnyel szolgálja a jövedelmi 
különbségek mérséklését. Nálunk 
ez -81.232.941 Ft-ot jelent, amit 
részletekben vonnak el tőlünk.
- Beépítésre került költségveté-
sünkbe 8.000.000 Ft-tal az egyesü-
letek támogatása.
- A rendezvények tervezete – bár 
itt nincs részletezve – optimista 
szemléletet tükröz. A Falunap (2 
millió Ft) szervezése elindult, de 
májusi szerződéskötésekkel szá-
molunk. Ha lesz mód arra, hogy 
megrendezzük a Péter-Pál-napi 
Falunapot, akkor májusban írjuk 
alá a szerződéseket. Ha nem, akkor 
sajnos elmarad, akárcsak tavaly. A 
Kiliti Krónika (1 millió Ft) min-
denképpen megjelenik, az IKSZT 
gyermektábora volt tavaly is 
(200.000 Ft). A karácsonyi rendez-
vények és ajándékozások (500.000 
+ 500.000 Ft) még messze vannak, 
de tervezni szeretnénk, akárcsak 
az „Elszármazottak találkozóját” 
(200.000 Ft), a Szent Mihály-ün-
nepet (500.000 Ft) és a Szent And-
rás-napi disznótorost (400.000 Ft). 
A tartalékkeret összege jelentős, 
és ez biztos hátteret jelent ebben a 
bizonytalanságokkal teli esztendő-
ben.
2. táblázat: Egyesületek és az egy-
ház támogatása
- Önkormányzatunk – akárcsak 
az előző években – külön kere-

tet biztosított az egyesületek és az 
egyházközség támogatásához. Re-
méljük, hogyha település szinten 
esetleg nem is, de egyesületi szin-
ten újraindulhat az élet. Szeret-
nénk, ha a pandémiás időszakban 
lenne lehetősége a lakosságnak 
szabadidős és közösségi progra-
mokon való részvételre. A táblázat 
az igények mellett a megítélt támo-
gatást mutatja be, melyről 2022. 
jan. 31-ig kell majd elszámolniuk 
az egyesületi vezetőknek.
3. táblázat: Fejlesztések
- A 2021-2027-es EU-s pályá-
zati ciklus kiírásaira készülve 
14.991.500 Ft-os keretösszeggel 
került költségvetésünkbe a „Ter-
vek, koncepciók készíttetése”.
- Szeretnénk elindítani az új tel-
kek kialakítását legalább a terület-
vásárlással. A pontos helyszínről 
még nem döntött a testület.
- A szabad strand kialakítása, en-
gedélyeztetése folyamatban van.
- Járdaépítést tervezünk több he-
lyen, részben pályázatból, részben 
önerőből.
- A Villa köz már megújult a mil-
lenniumi kereszt környékével 
együtt. Folytatódik az útfelújítás 
a Kossuth Lajos utcán a Magyar 
Közúttal konzorciumban (Klub 
Kiliti és a templom között), ill. a 
Gyümölcsös utca és a Bozi híd kö-
zött megyei útfelújítási keretből, 
melyhez a híd felújítása is kapcso-
lódik. Míg az előző tavasszal el-
készülhet, az utóbbira őszig vagy 
jövő tavaszig várnunk kell, de így 
is örömteli, hogy mindez megva-
lósul. 
- A külterületi utak esetében  
egyelőre murvás és kavicsos meg-
oldást tudtunk adni, de sok forrás-
ból hallottunk már a közeljövőben 
kiírandó pályázatokról.
- A bezenyei szennyvíztisztító fej-
lesztése, bővítése országos pályáza-

Papdi-Szakály Emili sajnos kima-
radt a karácsonyi számból. Elné-
zést kérünk érte! Most pótoljuk ezt 
a mulasztást és örömmel köszönt-
jük őt és szüleit!

Téged is szeretettel 
köszöntünk, kis jövevény!

ti keretből zajlik.
- A Pintér híd jelen állapotában 
veszélyes. Mielőbbi felújítása in-
dokolt, melynél felmerült fém-
szerkezetes megoldás is, de végül a 
korábbi faszerkezet javítása mellett 
döntöttünk, mert ez jobban illik a 
természeti környezetbe.
- Költségvetésünkbe bekerült 
mindkét játszótér fejlesztése, 
melyre az elmúlt két évben nem 
volt forrásunk. A Füzesi utcaira 
egy drótkötélpályát tervezünk (3-
14 év között ajánlott), a Rév ut-
caira pedig egy földbe süllyesztett 
trambulint (pici gyermektől akár 
felnőttkorig használható). 
- Intézményeink kisebb-nagyobb 
eszközbeszerzése is indokolt. 
Ismételten csak hangsúlyozni tu-
dom, hogy – nagy örömünkre 
- Dunakiliti költségvetése stabil, 
mely bizakodásra ad okot a 2021. 
évben. 

Dunakiliti, 2021. 03. 21.
Kovács Andor Tamásné 

polgármester
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TÁBLÁZAT 1 Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bemutatása (összegek forintban) 

Költségvetési bevételek 509 337 095 Költségvetési kiadások   826 782 897 

ebből:  
• Működési bevétel 

470 981 441 
ebből:  
• Működési kiadás 

651 220 462 

o Központi költségvetési 
tám.  

125 237 967 
o Óvoda. bölcsőde, hivatal 

finanszírozása 
155 020 220 

o Közhatalmi bevételek 
(helyi adók, kamat) 

263 600 000 
o Községüzemeltetési 

közszolgáltatások (Kft.) 
52 102 304 

o Egyéb működési 
bevétel  

 82 142 474 o Egyéb működési kiadás 
177 273 236 

     
  o Szolidaritási hozzájárulás   81 232 941  

 
 

o Szociális kiadások 
(babaszámlával) 

16 738 000 

 
 

o Civilek, egyház 
támogatása 

8 000 000 

  o Tartalékalap 194 329 761 
• Felhalmozási bevétel  38 355 654 • Felhalmozási kiadás 175 562 435 
o Telkek értékesítése  36 584 000 o Önkormányzat 173 863 377 
o Járműértékesítés     1 774 654 o Óvoda        862 330 

  o Bölcsőde        201 728 
  o Hivatal        635 000 
Finanszírozási bevétel 
(Előző évek 
pénzmaradványa) 

344 455 320 
Finanszírozási kiadások 
(hiteltörlesztés, előző évi 
állami megelőlegezés) 

27 009 518 

BEVÉTELEK 
MINDÖSSZESEN 

853 792 415 
KIADÁSOK 
MINDÖSSZESEN 

853 792 415 

Szervezet 
megnevezése 

2021. évre 
igényelt 

támogatás (Ft) 
Támogatott cél 

2021. évre 
megállapított 

támogatás (Ft) 

Dunakilitiért Egyesület  nem igényelt támogatást 

Dunakiliti 
Hagyományőrző 
Alapítvány 

750 000 

alapítvány működési 
költsége, tehetséges 
diákok jutalmazása, 

önkormányzati gépjármű 
fenntartása 

750 000 

Dunakiliti Község 
Sportegyesület 5 500 000 

Labdarúgás: 
sportfelszerelés, szállítás, 
könyvelés. rendezvények, 

kisbusz 
Pingpong: edzői bér, 

versenyeztetés 
 

4 000 000 

Dunakiliti Római 
Katolikus Plébánia 1 500 000 plébánia felújítása 1 000 000 

Dunakiliti Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület 600 000 új tűzoltóautó 

üzembeállítása 600 000 

Felső-szigetközi 
Szabadidő- és Vízi Sport nem igényelt támogatást 

Honvéd 
Horgászegyesület 500 000 programok, tárgyi eszköz 

beszerzés 350 000 

Magyar Vöröskereszt 
Dunakiliti Alapszervezet 1 310 000 programok, véradás 

költségei 1 000 000 

Vak Diákok 
Sportegyesülete 300 000 táborozás Dunakilitin 300 000 

Öreg-Füzes Faluvédő és 
Kulturális Egyesület  nem igényelt támogatást 

Összesen 10 460 000  8 000 000 

 

TÁBLÁZAT 2



6 DUNAKILITI KRÓNIKA • 2021. MÁRCIUS

 

 

 

 

 

BEÉPÜLNEK AZ 
ÚJ UTCÁK
Örömmel látjuk, hogy a Tulipán 

és a Hóvirág utcában egymás után 
épülnek a szebbnél szebb házak. 
Reméljük, hogy a munkagépek 

hangjait hamarosan gyerekzsivaj 
váltja fel.

TÁBLÁZAT 3
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BEMUTATKOZIK AZ ÚJ FOGORVOS:
DR. SZALAI PÉTER 

Dr. Szalai Péter vagyok, fogorvo-
sa - és feleségemmel - új lakosa is 
Dunakiliti községnek. 
1995-ben születtem Mosonma-

gyaróváron. Szüleim tősgyökeres 
szigetköziként Héderváron tele-
pedtek le; itt nőttem fel én is. Ál-
talános iskolai tanulmányaimat 
a helyi Timaffy László Általános 
Iskolában végeztem. 2010-ben 
felvételt nyertem a győri Révai 
Miklós Gimnázium és Kollégi-
um biológia- kémia szakos osztá-
lyába. 2014-ben kitűnőre érett-
ségiztem, ennek eredményeként 

felvettek a Pécsi Tudományegye-
tem Általános Orvostudományi 
Kar Fogorvostudományi szakára. 
2020-ban szereztem fogorvosi dip-
lomát „Cum Laude” minősítéssel. 
Az egyetemen töltött 6 év alatt tel-

jesen magával ragadott a szakma 
sokszínűsége. Tanulmányaim alatt 
foglalkoztam a fogorvosi szak-
ma pszichológiai aspektusaival, a 
különböző személyiségjegyek or-
vos-beteg kapcsolatra gyakorolt 
hatásával. Szakdolgozatomat is 
hasonló témában írtam, kutatási 
területem „A fogorvostól való fé-
lelem mint negatív emóció a min-
dennapi életminőségre gyakorolt 
hatása az orális egészségműveltség 
tükrében” volt. Az így a megszer-
zett tudást igyekszem beépíteni a 
mindennapi praktizálásba.
Tanulmányaim és munkám so-

rán kiemelt fontosságú számomra 
a precizitás, a megbízhatóság, az 
empatikusság, az őszinteség és a 
kiszámíthatóság. Különösen fon-
tosnak tartom pácienseimmel a 

személyes kapcsolat kialakítását, 
bizalmuk elnyerését. 
Feleségemmel fontos számunkra a 

nyugodt, csendes falusi környezet, 
a természet közelsége. Elsősorban 
emiatt döntöttünk a Dunakiliti-
Feketeerdő fogorvosi körzet meg-
vásárlása mellett. Letelepedésün-
ket, így a praxis ellátását is hosszú 
távra tervezzük. 
Célom, hogy Dunakiliti és Feke-

teerdő lakosainak egy megbízható 
fogászati alapellátást biztosítsak 
hosszú távon.
A fogászati ellátás előzetes idő-

pontfoglalással vehető igénybe, 
melyet a +06 96/ 224-021 telefon-
számon tehetnek meg. Az asszisz-
tens személye változatlan: Berecz-
ki Adél látja el e feladatot.
Fogászati problémáikkal, kérem 

bizalommal forduljanak hozzám, 
azokat pedig igyekszem a tőlem 
telhető legteljesebb körűen megol-
dani. 

Tisztelettel:
Dr. Szalai Péter fogorvos

Kedd:  

8:00-11:00

szerda:

8:00-16:00

csütörtök:

8:00-16:00

péntek: 

8:00-11:00

Rendelési idő minden héten 

Dunakiliti és Feketeerdő  

lakosai számára:
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ENGEDÉLY NÉLKÜL LÉTESÍTETT VAGY ÜZEMELTETETT 
KUTAK VÍZJOGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA
A vízgazdálkodásról szóló 1995 

évi LVII. törvény (továbbiakban: 
Vgtv.) alapján a kutak vízi létesít-
mények, amelyek megépítéséhez 
üzemeltetéséhez és megszünteté-
séhez               vízjogi engedély 
szükséges. A korábban engedély 
nélkül létesített vagy engedély 
nélkül üzemelő kutakra egyaránt 
meg kell kérni az engedélyt. 
Az engedélyezés egyik célja a ku-

tak regisztrálása, amelyre a víz-
készletek mennyiségével való 
fenntartható gazdálkodás miatt 
van szükség. Másrészt a felszín 
alatti vizeink minőségi viszonyai-
nak nyomon követése is kiemelten 
fontos. Az engedélyezés másik cél-
ja, hogy a kutak hatósági felügyelet 
mellett létesüljenek, azokat meg-
felelő tudással rendelkező kútfúró 
szakember készítse.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szól 72/1996. (V.22.) 
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése 
határozza meg azon kutak körét, 
amelyek engedélyezését a telepü-
lési önkormányzat jegyzője végzi, 
egyéb esetben az eljáró hatóság a 
területileg illetékes katasztrófa-
védelmi igazgatóság. A lakossá-
gi felhasználási célú kutak döntő 
többsége a jegyző engedélyezési 
hatáskörébe tartozik. 
A fennmaradási engedélyezési el-

járás kiterjed mind az ásott, mind a 
fúrt kutakra, vagyis minden olyan 
kútra, amelyet engedély nélkül lé-
tesítettek. A jegyző hatáskörébe 
tartozik az engedélyezés, ameny-
nyiben 
• a kút területe nem érint hid-

rogeológiai védőidomot, védő-

területet, valamint karszt- vagy 
rétegvízkészletet. 
• a kút 500 m3/év vízigénybevétel-

lel kizárólag talajvíz és/vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásával 
üzemel,
• ahol az ingatlanon épület van, 

vagy az épület létesítésére enge-
délyt adtak/egyszerű bejelentés 
történt a hatóság felé,
• magánszemély a kérelmező,
• a vízkivétel háztartási igények 

vagy házi ivóvízigény kielégítése 
érdekében történik. (Háztartási 
igény/házi ivóvízigény a magán-
személy részéről merül fel, a saját 
háztartásában jelentkező igény. 
Jellemzően ilyen az ingatlanhoz 
tartozó kiskert, gyep locsolása, a 
nem gazdasági célból tartott álla-
tok itatása…) 
• a kút nem gazdasági vízkivétel 

céljából létesül. (Gazdasági, ha a 
vízkivétel célja gazdasági érdekből 
történik, például üzemi állattartás, 
mezőgazdasági öntözés, ipari tevé-
kenység.) 
A Vgtv. 29.§ (7) bekezdésének 

2021. január 1-jén hatályba lépő 
módosítása értelmében mentesül 
a vízgazdálkodási bírság meg-
fizetése alól az a létesítő vagy 
üzemeltető, aki a módosítás ha-
tályba lépését megelőzően en-
gedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően létesített vagy üzemeltet 
felszín alatti vízkivételt biztosí-
tó vízilétesítményt, ha a vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljá-
rást 2023. december 31-ig kérel-
mezi. 
A fennmaradási engedélyezési 

eljárás iránti kérelemhez a kút-

ra vonatkozó műszaki adatokat 
tartalmazó dokumentációt kell 
készíttetni, amelynek tartalmát a 
41/2017. (XII.29.) BM. rendelet 2. 
sz. melléklet II. pontja határozza 
meg. 
Az önkormányzat egyeztetést 

folytatott olyan vízügyi szakem-
berekkel, akik megfelelő képzett-
séggel rendelkeznek ahhoz, hogy 
ezt a dokumentációt elkészítsék 
mindazok számára, akik ezt igény-
lik. Ennek költsége fúrt kút ese-
tén 11 000 forint, ásott kút esetén  
6 000 forint, amelyet a kérelmező-
nek kell viselnie. A szakemberek 
a felmérést 2021. május 19-20-21. 
napokon végeznék településün-
kön. A lakossági igények felméré-
se, a Krónikával egyidejűleg eljut-
tatott „KÉRELEM” nyomtatvány 
kérelmezőre (ingatlantulajdonos) 
vonatkozó adatainak kitöltésével 
és a nyomtatványnak a Polgármes-
teri Hivatalba való visszajuttatásá-
val történik.
Tegyünk közösen azért, hogy 

megfeleljünk a törvényi követel-
ménynek! A kutak „összeírása” 
környezetünk védelmét, az erő-
forrásainkkal való felelős gazdál-
kodást szolgálja. 

dr. Odonics Aliz 
jegyző



9DUNAKILITI KRÓNIKA • 2021. MÁRCIUS

TANYA- ÉS FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT INDUL FALUNKBAN

A Magyar Falvak Program kere-
tében sikeresen pályázott Duna-
kiliti Község Önkormányzata a 
tanyagondnoki szolgálat ellátásá-
hoz 8+1 személyes Falubuszra. A 
jármű, egy Ford Tranzit Tourneo 
a napokban megérkezett. 2021. áp-
rilis 1-jén tanya- és falugondnoki 
szolgálat indul Rigó Lászlóval, aki 
most lapunkban mutatkozik be. 
A gondnoki állásra még 2020 vé-
gén adtam be anyagomat, melynek 
nyomán -nagy örömömre – el-
nyertem az állást.
1959-es születésű vagyok. Mahol-

nap 62 éves, de erőm, egészségem 
szerencsére töretlen, a teherbírá-
som, terhelhetőségem is maximá-
lis. Az általános iskola elvégzése 
után Vépen tanultam gépész szak-
iskolában. Később tehergépjár-
mű-vezetői és nehézpótkocsi 
jogosítványt szereztem Mosonma-
gyaróváron. 1976-tól dolgozom a 
szakmámban. Most a Dunakiliti 
Agrár Zrt. tehergépjármű-vezetői 
állásáról váltok a tanya-, és falu-
gondnoki szolgálatra.
Miért éreztem úgy, hogy ez a fel-

adat rám vár?
- Kihívásnak éreztem ezt a szol-

gálatot, ami Dunakilitin új keletű, 
hiszen csak most indul.
- Dunakiliti lévén mindenkit jól 

ismerek, szívesen segítek mások-
nak időseknek, fiataloknak, gyere-
keknek egyaránt.
- A település közösségi életébe ed-

dig is szívesen bekapcsolódtam, a 
kulturális és szabadidős rendezvé-
nyeken szívesen vállaltam felada-
tot.

- Erősségem a kiváló helyisme-
ret az egész ország területére vo-
natkozóan. Bízom benne, hogy 
munkám során – mely naponta 
7.00-15.00 között – zajlik sok-sok 
tejfaluszigeti és dunakiliti ember-
nek segíthetek majd bevásárlás-
ban, orvoshoz való szállításban, 
iskolai, óvodai programok bonyo-
lításában, kulturális rendezvények 
szervezésében, és minden olyan 
területen és feladatnál, amit a tele-
pülésvezetés rám bíz.
A mottóm: 
„Ott kezdődik az emberség, hogy 

az ember észreveszi, hogy mások 
is élnek a földön őkívüle, és amit 
tesz, úgy teszi, hogy nemcsak ma-
gára gondol, hanem másokra is.” 
(Szabó Magda)
Segíteni akarok Önöknek, Nektek, 

tejfaluszigeti és dunakiliti lakosok. 
Hiszem, hogy közösen szebbé te-
hetjük életünket. 

Rigó László 
tanya- és falugondnok

DUNAKILITI KÖZSÉGÜZEMELTETŐ KÖZLEMÉNYEI
Március 24-én a zöldhulladék-le-

rakó ismét kinyitja kapuját. Szer-
dánként 16-18 óráig, szombaton 
10-12 óráig tart nyitva. Kérem, 
hogy a zöldhulladékot szelektálva 
rakják az autóra. Két csoportban 
van lehetőség lerakni: fű és falevél, 
valamint ágak és gallyak max. 6 cm 
átmérőig. Csököket, gyökérzetet 
nem áll módunkban befogadni.
A temetőben elkezdtük az el-

hanyagolt, nem megváltott sír-
helyek felszámolását. Ha Önnek 

is van olyan sírhelye, amit már 
nem szeretne tovább gondoz-
ni, jelezze felénk és elbontjuk  
10.000 Ft/db áron. Törekedjünk 
arra, hogy temetőnk továbbra is 
gondozott maradjon!
A Dunakiliti Községüzemeltető 

Kft. vállal térítés ellenében fűnyí-
rást, szántást, boronálást vagy bár-
milyen kerti munkát. Forduljon 
hozzánk bizalommal! 
Elérhetőségem: 06 30/989-0964 
Minden ünnepre igyekszünk fel-

díszíteni a falut. A díszek több-
ségét lomtalanításból mentettük 
meg. Mielőtt régi tárgyait kidobná 
gondoljon ránk és megnézzük mit 
tudunk kihozni belőle. Köszönjük 
a visszajelzéseket, vigyázzanak a 
kihelyezett díszekre, hogy sok em-
ber arcára mosolyt csalhassanak! 

Haszonits Judit
Dunakiliti Községüzemeltető Kft.

ügyvezető
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HOL LAKNAK A TÜNDÉREK ÉS A MANÓK?
Sziasztok, Gyerekek és Játékos 

kedvű Felnőttek! 
Erre a kérdésre keressük a választ, 

mégpedig a Te segítségeddel!  Vár-
juk jelentkezésedet április 15-ig, 
hogy átadhassunk egy 50x50 cm-
es ládát tele földdel. Ezután már 
csak a Te fantáziádra van szükség, 
hogy elkészítsd a saját mesevilágo-
dat. Tervezd meg, és készítsd el a 
minikertet!  Elő az apróságokkal, 
falatnyi bútorokkal, alkotóelemek-
kel, virágokkal!
Nem csak a gyerekek részére szól 

a felhívás, a felnőtteknek is remek 
móka a vele való bíbelődés. Kell 
ennél jobb és hasznosabb közös 
szórakozás?
A kis alkotásokat zsűrizni fogjuk. 

Figyelembe vesszük az összhatást, 
ötletességet, arányosságot, fenn-
tarthatóságot. Az apró kerteket a 
Közösségi Ház udvarán állítjuk ki 
május 2-án.
A kész műveket virágutalványok-

kal díjazzuk. Tervezésre, munkára 
fel!

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ, LÁTOGATÓK NÉLKÜL

Nagyon szerettem volna, hogy a 
2019-es siker után újra megren-
dezzem a Családunk kincsei kiál-
lítást. 
Íme, megvalósult a kedves kiállí-

tás. Összeadták az anyagot olyan 
emberek, akiknek fontos a múlt, 
fontos a család. Van, aki saját mun-
káit adta kölcsön, mert büszke rá, 
hogy milyen szép dolgokat tudott 
készíteni. Van, aki szülei, nagyszü-
lei tárgyait, kézimunkáit hozta el. 
Akárhogy is történt, de érezni le-

hetett mindenkinél, hogy szeretet-
tel mutatják meg dolgaikat.
Nekem meg meséltek a tárgyak. 

Egy régi újság fotója nyomozásra 
sarkallt, hogy kiderítsem a sze-
replőit. Elgondoltam a régi Egyed-
kocsma eszközei láttán, hogy meg 
kellene keresni a többi kiliti kocs-
ma tárgyait is, hátha még feleleve-
níthetjük a történetüket, hiszen ez 
is része volt a falusi mindennapok-
nak, ünnepeknek.
Nem lett nagy a kiállítás, betudom 

ezt a járványnak. Én mégis büsz-
ke vagyok, mert így is előkerültek 

csodadolgok. Ha a Jóisten megse-
gít bennünket, talán húsvét táján 
személyesen is megnézhetik majd 
az érdeklődők. Addig is lesz egy kis 
film, amit kiteszünk a Facebookra 
és itt a Krónika hasábjain nézeges-
sék a képeket! 
Akiknek hálával tartozom:
Máté Alajos és Terike, Németh 

Jani bácsi és Juci néni, Magyar 
Ilona, Szitás Péterné Viol, Tóth 
Tiborné Márta, Orbán Marianna, 
Horváth Attila és Erika, Makai 
Imre, Szalai Dezsőné Rózsa néni, 
Litresits Gábor és Anna, Egyed Fe-
renc és Erika.

Edelmayer Andrea
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„RAGYOGJ KÉKEN!”

2007. óta április 2-a az Autizmus 
Világnapja!
Ezen a napon világszerte kékkel 

díszítik és kéken világítják meg a 
középületeket, ezzel fókuszba állít-
va az érintett csoportot.
A világon mintegy 67 millió em-

ber él autizmussal, Magyaror-
szágon 100 ezer a számuk. Mo-
sonmagyaróvári képviselőjük a 
„Reménység Autista és Autisztikus 
Sérültekért Alapítvány”, vezetője 
Cselovszki Katalin a mozgalom 
elismert szakértője. Először 2012-
ben szerveztünk közös programot, 
ekkor adták át a városban az Au-
tista Házat. Azóta minden évben 
Mosonmagyaróváron is „Kék sé-

tával” emlékezünk meg e napról, 
80-100 fő részvételével. Ezzel hív-
juk fel az emberek figyelmét a nap 
üzenetére: egymás megismerése, 
elfogadása, segítése váljon termé-
szetessé mindannyiunk életében a 
mindennapjainkban.
Szakemberek szerint az autiz-

mus a leggyorsabban növekvő fo-
gyatékossági csoport a világon. A 
korai felismeréssel és az ezután 
megkezdett fejlesztéssel nagyobb 
esélyt kapnak az autizmussal élő 
kisgyermekek. 2 éves kor körül 
észrevehető, óvodás korban már 
egyértelműbb jelek láthatók. Fon-
tos, hogy bizalommal forduljon a 
szülő a szakemberhez. Mosonma-
gyaróváron lehetőség van a kü-
lönböző korú csoportok ellátásá-
ra az Éltes Mátyás iskola speciális 
óvodai és iskolai csoportjaiban. A 
felnőttek ellátása pedig az Autista 
Házban történik.
Sajnos Mosonmagyaróváron és 

környékén is nő a speciális neve-
lési igényű gyermekek száma, ami 
új kihívás elé állítja az ellátórend-
szert.

Kedves Dunakilitiek!
A probléma itt van körülöttünk, 

csatlakozzunk a nap üzenetéhez: 
„Ragyogj kéken!”
Április 2-án keress valami kéket 

az otthonodban (készíts kék zász-
lócskát, szalagot, anyagdarab-
kát), hozd el a Közösségi Ház elé 
és tűzd ki, szúrd fel, kösd hozzá, 
illeszd oda, az erre az alkalomra 
készülő kompozíciót kiegészítve, 
a Te ajándékodat a nap hőseinek!
Köszönjük, hogy csatlakozol!

Szitásné Viol az Autista Ház 
nyugdíjas dolgozója

VELÜNK TÖRTÉNT

MÁRCIUS 15. - NEMZETI ÜNNEP
Reményik Sándor: 

Erdélyi március
„De szárny kell munkához s 

imához is!
Szárny, mely röpít, s forrás, mely 

enyhet ad.
Tört szárny, beomlott kútfő: – 

mégis élet,
Mégis üdvösség az a régi nap.”
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FOGADJA A KICSIKET A KISERDEI BÖLCSŐDE

Az épület átadása 2020. október 
25-én ünnepélyes keretek között 
történt meg. A hivatalos megnyi-
tásra a szükséges engedélyek be-
szerzése után kerülhetett sor, így 
2021 januárjától sok szeretettel 
várunk minden 3 év alatti kisgyer-
meket Dunakilitiről, Feketeerdő-
ről, Bezenyéről és Dunaszigetről. 
A létrejött modern, kétcsoportos 
bölcsődében 24 kisgyermek elhe-
lyezésére van lehetőségünk, azon 
20 hetet betöltött 3 éven aluli 
gyermekeknek a nevelését – gon-
dozását vállaljuk, akiknek szülei 
valamilyen ok miatt nem tudják 
biztosítani a napközbeni ellátásu-
kat, illetve szociális vagy egyéb ok 
miatt szükséges az intézményi el-
helyezésük. 2021 januárját 11 kis-
gyermekkel kezdtük meg műkö-
désünket, amely mára 14 beiratott 
kisgyermekre bővült. A beiratko-
zás folyamatos a bolcsode@duna-
kiliti.hu e-mail címen.
Nyitvatartási idő: 5.30 – 16.30 
A Kiserdei Bölcsőde munkahelye-

ket is teremtett, hiszen januártól 4 
kisgyermeknevelő, két bölcsődei 
dajka és egy intézményvezető fog-
lalkoztatása valósult meg. 
Bölcsődénk célja az ellátottak 

egyéni szükségleteinek biztosítá-
sa, ezáltal a testi-lelki szükségletek 
kielégítése, személyiségfejlődésük 

elősegítése, az egészséges életmód, 
a természet szeretetének kialakítá-
sa a hagyományőrzés megterem-
tése. Mindezeket a tevékenységek 
által és a tevékenységeken keresz-
tül valósítjuk meg. Eddig a hagyo-
mányőrzés keretein belül születés-
napokat, farsangot szerveztünk, 
nőnap alkalmából kisvirágot készí-
tettek a fiúk a lányoknak és édes-
anyjuknak.   
A nevelés, mint „tudatos értékvá-

lasztás” a nevelési- és gondozási 
helyzetekbe beépített tevékenysé-
gek által valósítható meg, hiszen 
a gyermek állandó tevékenykedés 
közben fejlődik. A játék a gyer-
mek legfontosabb tevékenysége, 
személyisége alakulásának fontos 
tényezője. A játék által ügyesedik, 
okosodik, fejleszti manuális ké-
pességét, a játékban ismerkedik 
az anyagok tulajdonságával, egy-
máshoz való viszonyával. Játékban 
gyakorolják az egymáshoz való al-
kalmazkodást, kölcsönös kommu-
nikációt. Társas kapcsolatuk ala-
kulásának is legfontosabb színtere 
a játék. A gyermeknevelés közös 
feladat, ami csak akkor lehet ha-
tékony, ha a szülő és kisgyermek-
nevelő is ismeri, és lehetőleg ösz-
szehangolja nevelési elképzeléseit, 
szokásait. 
Célunk, hogy a módszertani 

irányelvek, a gyermekvédelmi tör-
vény alkalmazásával, szervezett és 
irányított keretek között végezzük 
nevelési- gondozási tevékenysé-
günket. Fontosnak tartjuk, hogy 
a törvényi előírások és a helyi igé-
nyek szerinti színvonalas szakmai, 
jó minőségű munkát végezzünk 
a gyermekek és szülők általános 
megelégedettségére. Kiemelt fel-
adatunknak tekintjük a bölcsőde 
harmonikus és egészséges élette-
rének kialakítását, a kisgyerme-
kek egyéni nevelését, gondozását, 
valamint a szülőkkel a bizalmon 
alapuló, segítő partneri kapcsolat 
kialakítását.
Lehetőséget biztosítunk a szülővel 

történő fokozatos beszoktatásra. 
Ehhez fontos a szülő pozitív hoz-
záállása, együttműködő részvétele. 
Ez jelentősen megkönnyíti a gyer-
mek beilleszkedését a közösségbe 
és csökkenti az adaptáció során 
fellépő negatív tüneteket. Ideje kb. 
2 hét, amely a szülő részéről, a jár-
ványügyi helyzetre való tekintettel, 
2-3 nap a bölcsődei csoportban 
való tartózkodást jelent.
Az ételeket az óvoda konyháján 

készítik el, előzetes étlap egyeztetés 
alapján. Napi négyszeri étkezést 
biztosítunk. 
A szobatisztasággal kapcsolatos 

feladatok megoldása elképzelhe-
tetlen a szülőkkel való szoros és 
állandó együttműködés nélkül. 
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Szülőnek, kisgyermeknevelőnek 

egyaránt türelmesnek, segítőkész-
nek kell lenni ezen a területen. 
Mire van szüksége a gyermeknek 

a bölcsődében? 
- Kényelmes cipőre, ruhára (cse-

réről is gondoskodni kell) 
- Eldobható pelenkára, törlőken-

dőre, papír zsebkendőre, szalvétá-
ra, 
- Otthonról hozott kedvenc játék-

ra, ami az alváshoz szükséges 
- Édesanya, Édesapa őszinte sze-

retetére, türelmére, ami az itt tar-
tózkodás ideje alatt is érezhető! 

Reméljük bölcsődénk felkeltette 
figyelmét, amennyiben a nevelés-
sel-gondozással kapcsolatban kér-
dése van, az alábbi elérhetőségek 
bármelyikén érdeklődhet!
TELEFON: +3620/666-8181, 

+3620/666-8182 
WEB cím: https://www.dunakiliti.

hu/kiserdei-bolcsode/
E-mail cím: bolcsode@dunakiliti.

hu 
Neuburger-Czimmermann 

Zsuzsanna 
bölcsődevezető

HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ A JÁRVÁNY KAPCSÁN
A járvány kb. egy éve alatt fo-

lyamatos a kapcsolattartás a há-
ziorvos és a faluvezetés között, 
mely mindannyiunk védelmét, a 
lakosság segítését és tájékoztatá-
sát szolgálja. Legutóbb személyes 
egyeztetés zajlott a járvány- és 
oltáshelyzetről a dunakiliti Pol-
gármesteri Hivatalban, melynek 
résztvevői: Dr. Rimóczi Natasa há-
ziorvos, dr. Odonics Aliz jegyző, 
Novák András Feketeerdő polgár-
mestere, Kovács Andor Tamásné 
Dunakiliti polgármestere és Sár-
köziné Sreiner Mónika alpolgár-
mester.
Háziorvosunktól az alábbi tájé-

koztatást kaptuk:
- A járvány 3. hullámában a beteg-

ség tünetei eltérnek az előzőektől. 
Míg korábban az íz- és szagérzet 
elvesztése mellett a láz és a torok-
fájás volt a legfőbb tünet, most 
köhögés és tüsszögés jelentkezik 
először a láz mellett. A háziorvo-
si rendelőből tehát már ebben az 
esetben kérik a beteg számára a 
tesztet, ami nagy %-ban pozitív 
eredményt mutat. Jellemző az is, 
egyre fiatalabb korosztályt érint a 

betegség, és közülük is többen szo-
rulnak kórházi kezelésre. Sajnos 
halálos áldozata is van a települé-
sen a járványnak.
- Az oltás Dunakilitin is a szoká-

sos időben elkezdődött és az or-
szágos útmutatók alapján halad. 
Az oltási hét szerdától szerdáig 
tart. Általában kedden este vagy 
szerdán reggel érkezik az informá-
ció arról, hogy azon a héten hány 
oltóanyag áll a dunakiliti és fekete-
erdei betegek rendelkezésére. Ek-
kor indul az oltások szervezése az 
oltandók értesítése, hogy ki mikor 
mehet az oltásra és hova. Ez álta-
lában a hét 2. felére esik, és akár 
hétvége is lehet. Szükség esetén az 
önkormányzat is segít az oltásra 
való szállításban. Az ilyen irányú 
igényeket is a rendelőben intézik.
- A doktornő legfőbb kérése: 

mindenki előre hozza meg dön-
tését arról, hogy mely vakcinát 
fogad el, mert amikor ők telefo-
non megkeresik a beteget, erre 
már nincs idő. A lehetséges oltó-
anyagok jelenleg: Sinopharm (kí-
nai, a doktornő olt vele Dunakili-
tin), Astra Zeneca (a doktornő olt 

vele Dunakilitin) Pfizer (Moson-
magyaróváron adják be), Moderna 
(Mosonmagyaróváron adják be), 
Szputnyik (orosz, ezt egyelőre 
Győrben oltják). 
- Mindegyik fajta oltóanyag-

ból 2db oltás szükséges, melynek 
ugyanolyannak kell lennie. Ponto-
san nem tudni még, hogy az oltá-
sok hatóanyaga meddig ad védett-
séget, de később is olyat kell majd 
a személyeknek kapniuk. Az oltás 
a betegségtől nem véd, de megaka-
dályozza, hogy az súlyos lefolyású 
legyen, ezért ajánlott.
- Rimóczi doktornő egyelőre csak 

a 60 éven felüli regisztrált betege-
inek az adatait kapta meg, és csak 
őket olthatja. A mai napig a 60 
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éven felüli regisztrált betegek 
56%-a kapta meg az ő körzeté-
ben (Dunakiliti, Feketeerdő) az 
oltást. Ha valaki regisztrál, a rend-
szer a születési dátuma szerint he-
lyezi el a sorban, nem a regisztrá-
ció dátuma szerint, tehát az életkor 
számít az oltási sorrendnél, nem a 
regisztráció dátuma.

- Az oltáshoz szükséges doku-
mentációt, nyilatkozatot is a ren-
delőben intézik. Sajnos minden 
héten más-más mennyiségben és 
összetételben érkezik oltóanyag, 
így még nem lehet tudni, mikor 
érjük el, hogy minden regisztrált 
személy megkapja az oltást. Addig 
legyünk türelemmel!

Jó egészséget kívánunk Dunakiliti 
lakóinak és a Kiliti Krónika min-
den olvasójának.

Dunakiliti, 2021. március 21.
Háziorvosi Szolgálat nevében 

Kovács Andor Tamásné 
polgármester

 Köszönjük / Ďakujeme Vám 
                             Dunakiliti Község Önkéntes  

                         Tűzoltó Egyesülete nevében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap,  
       Dunakiliti Község Önkormányzata, 
         a helyi  vállalatok, vállalkozások  
        és minden adakozó magánszemély  
    támogatását, amivel hozzájárultak egy 
     Mercedes tűzoltóautó  beszerzéséhez. 

 Erdős Imre elnök     Szeitz Ferenc parancsnok 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALENTIN-NAP
A díszeket a Községüzemeltető 

Kft. készítette Haszonits Judit ötle-
te alapján.
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MESÉLJ!

MÓRA FERENC: A HÚSVÉTI TOJÁSOK

OLVASNIVALÓ

Másfél éves elmúlt a kis unokám, 
Bogi. Már a kórházból hazaérkezé-
se óta énekelgetünk, verselgetünk 
neki és korán előkerültek a színes 
képeskönyvek is. Imádja. Gyakran 
látjuk, hogy a nagy futkározások, 
pakolászások közben egyszer csak 
félreül egy könyvvel és elcsende-
sedik. Vagy egyszerűen odahozza 
és saját kis halandzsa nyelvén el-
magyarázza: Mama mesélj!- majd 
nagy megelégedéssel felmászik az 
ölembe.
Eszembe jutott, hogy nekem mit 

jelentett a mese kiskoromban. Mi 
az, ami először felrémlik, ha meg-
hallom ezt a szót. 
Az Ipartelepen nőttem fel, ahol 

gyárimunkás családok laktak. A 

szülők három műszakban dolgoz-
tak, valaki mindig a gyárban volt, 
vagy aludt az éjszakázás után. Még 
a nagyszüleim is dolgoztak, ami-
kor kicsi voltam, ezért a Dédim vi-
gyázott ránk nagyon sokszor. Nem 
volt nagy dolog akkoriban, hogy 
három generáció lakott egy ház-
ban. A Dédi egy kicsi asszonyka 
volt, hatalmas energiával. Főzött, 
kertet gondozott, meg minket a 
bátyámmal. Dédi, akit egyébként 
Öregmamának szólítottunk, 1896-
ban született, tehát az sem lett 
volna csoda, ha nem tudott volna 
olvasni. De tudott, sőt olyan ízes 
nyelven, ami még ma is a fülem-
ben cseng. Az ly-ket l-nek ejtette, 
azaz a király királ volt, a gólya góla, 
stb. Nem is okozott gondot később 
megkülönböztetnem az ly-os  sza-
vakat! No, de a mese… Esténként 
beültünk a szobájába a cserépkály-
ha mellé és ő megszólalt: Gyertek, 
mesézek nektek. Így: mesézek. 
Aztán elővett egy öreg sárga la-
pos könyvet és hallgattuk a törté-
neteket a királokról, hercegekről, 
kisasszonyokról meg a válogatott 
cigánylegényekről.. Öregmama 
imádkozni is megtanított, meg 

szentes énekekre, de akkoriban ezt 
titkolni kellett. Sohasem felejtem el 
ezeket a mesézéseket, mint ahogy 
a testvérem is gyakran emlegeti.
Eszembe jutottak ezek az esték 

akkor is, amikor a saját gyereke-
imnek meséltem. Most, hogy már 
felnőttek, ők is szeretettel gondol-
nak vissza a kedves órákra, amiket 
együtt töltöttünk valamelyikük 
ágyába fészkelve magunkat.
Egyre több helyen olvasni, halla-

ni már, hogy a kicsik fejlődésének 
mennyire fontos eleme a hallga-
tott mese. Képzeletük szárnyal és 
találkoznak az életre felkészítő, 
sokszor gonosz és rút dolgokkal 
is, de a mese mindig megoldást és 
feloldást ad a végén. Kedvencüket 
sokszor százszor elmondatják, hi-
szen az ismert dolgok biztonsággal 
töltik el őket.
De a tudomány nem az én asz-

talom, csupán egy kis történet-
tel próbáltam meghozni a kedvet 
szülőnek, nagyszülőnek a mesé-
lésre. Azért, hogy egyszer rájuk is 
úgy emlékezzenek majd az utóda-
ik, olyan szeretettel, mint én a kis 
Öregmamámra.

Edelmayer Andrea

Az erdő közepében, egy vén cser-
fa alatt kicsi házikó állott. A házi-
kóban lakott Tapsi úr a feleségével 
meg a két gyerekével. Rendes, jó-
ravaló erdei nyulak voltak Tapsiék, 
és bár hosszú volt a fülük meg kur-
ta a farkuk, senkinek az erdőben 

panasza nem lehetett ellenük.
Egy reggelen, éppen újév regge-

lén, Tapsiné azt kérdezte az urától:
- No, édes apjukom, mit főzzek 

ma ebédre?
Az öreg nyúl egyet-kettőt szip-

pantott a pipájából, és azt mondta:

- Jó lesz egy kis takarmányrépa. 
Ha meg találsz a piacon édes ká-
posztatorzsát, hozhatsz belőle a 
gyerekeknek.
A gyerekek nagyon szerették a 

káposztatorzsát, és örömükben 
mindjárt ugrálni kezdtek az asztal 
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körül. Tapsiné asszony pedig a cse-
léddel elment a piacra.
Hanem jó félóra múlva már vissza 

is jött megint, átfázva a nagy hi-
degtől, tüsszentve, és üres kosárral.
- Hol van a répa? - kérdezte az 

öreg nyúl.
- Hát a káposztatorzsa? - kérdez-

ték a kicsinyek.
- A káposztatorzsának már elmúlt 

az ideje, a répáé még meg se jött. A 
vásáros kofák a nagy havazás miatt 
be se jöhettek a falvakból, még csak 
gyönge fahéjat sem tudtam venni. 
Egy pár fiatal fának szóltam ugyan 
visszajövet, de ők azt mondták, 
hogy ebben a kegyetlen hidegben 
nekik is kell a héjuk. Az öreg nyúl 
megvakarta erre hosszú füle tövét, 
a kicsinyeknek pedig sírásra állott 
a szájuk. Kevés szecska volt ugyan 
még a kamrában, de ilyen napon, 
újév napján, még a mezei egér asz-
talán is különb ebédet tálalnak föl.
Az öreg nyúl egyet-kettőt szip-

pantott a pipájából, és azt mondta:
- Baj, hát baj, de azért nem kell ám 

mindjárt sírni!
Aztán odafordult nyúlné asszony-

hoz, hogy öltöztesse fel jó melegen 
a gyereket. Az asszony fel is öltöz-
tette őket, meleg kendőt is kötött 
mindegyiknek a nyakára, hogy kö-
högést ne kapjanak a reggeli köd-
ben.
- Gyerekek - mondta az öreg nyúl 

-, menjetek át a tisztásra az erdész 
bácsihoz. Köszöntsetek rá illedel-
mesen, mondjátok, hogy boldog 

újévet és jó egészséget kívántok 
neki, és hogy jó szívvel venném, 
ha valami kis finom főzelékfélével 
segítene rajtunk.
A gyerekek mindjárt szaladni 

akartak, de az apjuk utánuk szól:
- Azt mondom, ne bácsikázzátok 

az erdész urat, hanem szólítsátok 
tekintetes úrnak.
Az anyjuk pedig azt mondta:
- Meg ne álljatok a jégen csúsz-

kálni! Ha meg azokkal a bolon-
dos vizslakölykökkel találkoztok, 
kerüljétek el őket okosan, hogy 
fogócskát ne játsszanak veletek 
megint. A gyerekek kézen fogva 
mentek az erdőn át, az erdész-
lak felé. Meglehetősen jól viselték 
magukat, csak néha böktek meg 
alattomban egy-egy havas bokrot, 
hogy egy kis havazást csináljanak. 
Az erdész urat a kert alatt találták 
a három kisfiával. A kisnyulak el-
mondták a mondókájukat, az er-
dész meg tüstént beküldte a fiait az 
erdészméhez, hogy adjon valamit 
a nyulaknak. Adott is négy-négy 
nagy répát. A kisnyulak a répákkal 
hazafelé mentek. Mikor az ismerős 
erdőbe értek, jókedvük kerekedett, 
és futkosni kezdtek. Azzal ijesztet-
tek egymásra, hogy „Jön a róka!” 
Aztán nagy versengéssel iramod-
tak házuk felé. Aznap nyúléknál 
igen jó ebéd volt. Első fogásuk 
répaleves, aztán pirított répa répa-
mártással, a harmadik fogás répa-
főzelék, végül kirántott répa. A tél-
nek vége lett, és a nyulak egyszerre 
csak azon vették észre magukat, 
hogy a hó elkotródott a házuk tá-
jékáról, és hogy régi ismerőseik, a 
vándormadarak megint ott csicse-
regtek a fák között, csodálatos dol-
gokat mesélve idegen országokról, 
hol a télen jártak.
A nyulaknak most már nem kel-

lett többé az erdészhez fordulniuk, 
ha megéheztek, mert az erdő tele 

volt bársonyos fűvel és illatos heré-
vel. Hanem azért nem feledkeztek 
meg erdészékről. Az öreg nyúl azt 
mondta:
- Ilyen nagy úrral jó fenntartani a 

barátságot, és nem lehet tudni, mi 
lesz a jövő télen.
Éppen húsvét éjjelén volt, mikor 

a legnagyobb csendben furcsa egy 
társaság sompolygott az erdészék 
kertjébe.
Tapsiék voltak meg a rokonsá-

guk. Elől Tapsiné ment, egy-egy 
piros tojást vitt a hóna alatt. Aztán 
Tapsi úr jött, ez meg akkora hús-
véti tojást hentergetett maga előtt, 
amelynél nagyobbat és szebbet 
sose láttam. Kék bársonyból volt 
ez a húsvéti tojás, arany abroncs-
csal. Aztán jöttek a többiek, ők 
meg kosárban, pici szekérben hoz-
ták a sok húsvéti tojást. Mikor a 
kertbe értek, serényen munkához 
láttak. A kicsinyek ügyes fészkeket 
raktak a fűben, a bokrok alatt, az 
öregek meg óvatosan elosztogatták 
a tojásokat a fészkekben. Mikor 
elvégezték a munkájukat, usgye!... 
visszairamodtak az erdőbe.
Másnap az erdész már korán reg-

gel lent járt a kertben. Később le-
szólította a gyerekeket is:
- Gyerekek - mondta -, nekem úgy 

rémlik, mintha nyomokat látnék a 
kertben. Ha itt jártak, akkor itt is 
hagytak valamit. Jó lesz egy kicsit 
körülnézni a bokrok alatt.
A gyerekek szétfutottak a kert-

ben, aztán itt is, ott is hallatszott 
az örömkiáltásuk, amint egy-egy 
húsvéti tojással megrakott fészek-
re bukkantak. Az a kékbársonyos, 
aranyabroncsos tojás, melyet Tapsi 
úr maga görgetett be a kertbe, tele 
volt cukorral. Én is megkóstoltam, 
mert éppen akkoriban vendégség-
ben voltam az erdészéknél, és egész 
komolyan mondom, hogy alig et-
tem még ennél édesebb cukrot.
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VIRÁGOK A KISKERTBEN

Itt a tavasz, végre kimehetünk a 
kertbe. Szeretnénk egy-két jó ta-
náccsal szolgálni virágok ülteté-
sével, társításával kapcsolatban. 
Természetesen nem vagyunk szak-
emberek, de mire jó a könyvtár? 
Sok jó és szép könyv áll rendelke-
zésre kertészkedés témában. Egyet 
leemeltünk a polcról, amiből sze-
mezgettünk.
Érdemes évelők telepítésével kez-

deni egy virágágyás kialakítását. 
Csodaszép régi fajtákból válogat-
hatunk úgy, hogy egész szezonban 
nyíljon valami a kertben. Érdemes 
egypár színes liliommal kezdeni, 
hiszen ezek már kora tavasszal vi-
rágoznak. A tulipánok után nyíl-
nak a nőszirmok, íriszek. Május-
júniusban virágzik a bazsarózsa és 
a pünkösdi rózsa. A falusi kertek 
díszei már nagyon hosszú ide-
je. Nem könnyű szaporítani őket, 
kényesek az ültetésre, de ha meg-
maradnak hálás és nem túl kényes 
fajták. Illatuk és csodás viráguk 
kárpótol az esetleges vesződségért. 
A falusi porták elmaradhatatlan 
dísze volt még a margaréta, a cicka-
fark, a kúpvirág, a varjúháj, a zsá-
lya és a mályvabokor. Egyik-másik 
egész októberig ontja virágait. Ha 
sikerül hortenziát ültetnünk, biz-
tos, hogy nem fogjuk megbánni. 
Arra viszont figyeljünk, hogy sze-
reti a vizet. Telepítéskor vegyük 
figyelembe, hogy évelőink milyen 

magasra nőnek, ne takarják el egy-
mást. És természetesen azt is, hogy 
bokrosodni fognak, legyen elég 
helyük. 
Azokat az üres részeket, amik az 

évelők ültetése során kimaradnak, 
feltölthetjük egynyári virágokkal. 
Ezek a növények teszik változatos-
sá kiskertünket, hiszen minden év-
ben kedvünkre váltogathatjuk őket 
színük, vagy méretük szerint. So-
kat magról is vethetünk, de palán-
taként is vásárolhatunk rengeteg 
fajtát. Azt mindenképpen olvas-
suk el, vagy kérdezzük meg, hogy 
mennyire tűrik a napot, milyen a 
vízigényük. Kedveltek a nebáncs-
virágok, a rézvirágok, lobéliák, 
fuksziák. Hálás a bársonyvirág, a 
körömvirág és nyár végére min-
denképpen az őszirózsa. Nagyon 
kedveltek a krizantémok, melyek 
változatos színeikkel egészen fel-
dobják a szomorodó őszi kertet.
Ha már kora tavasszal gyönyör-

ködni akarunk, érdemes augusz-
tus-szeptemberben hagymásokat 
dugdosni mindenfelé, ahol he-
lyünk van. A nárciszok, jácintok, 
krókuszok, tulipánok látványa 
melengeti a szívet a tél után. Szin-
tén érdemes dáliákkal és kardvirá-
gokkal bajlódni, mert változatos 
színeikkel, folyamatos nyílásukkal 
kárpótolnak minden őszi kiásásért 
és tavaszi visszaültetésért.
Ha nagy terület van a kertünk-

ben és nem akarjuk az egészet be-
füvesíteni, ma nagyon népszerű 
a méhecskéknek legelőt biztosító 
virágos rét telepítése. Erre a célra 
magkeverékeket fejlesztettek ki. 
Olyan helyekre ajánlják a kerté-
szek, ahol nem mászkálunk sokat, 
hogy a réti virágok ne töredezze-
nek le. Színpompás virágszőnyeg 

díszítheti az udvarunkat, amit elég 
egyszer-kétszer lekaszálni az év so-
rán. 
Biztatunk mindenkit az ablakok 

díszítésére is, hiszen nincs jobb ér-
zés, mint reggelente kávézás köz-
ben kitekinteni pompázó virága-
inkra. Rengeteg fajta alkalmas erre 
a célra, de a régi muskátlik nagyon 
hálásak tudnak lenni. Nem kell 
nagy tudomány a teleltetésükhöz 
sem, mert fagymentes helyen még 
öntözés nélkül is egészen könnyen 
átvészelik a telet. Tavasszal vissza-
vágjuk őket és akár a kertbe is kiül-
tethetjük, ha újakat szeretnénk az 
ablakokba. Sőt, aki némi időt szán 
rá, kora ősszel a letört hajtásokból 
palántákat nevelhet a következő 
tavaszra. A fiatal növényeket azon-
ban világos helyen tároljuk és ön-
tözzük is télen.
Ezeket az okosságokat a „Kertész-

kedjünk stresszmentesen, lépés-
ről-lépésre” című könyvből szede-
gettük össze. Aki kíváncsi további 
információkra is a kiskerttel kap-
csolatban, jöjjön el a könyvtárba!

E.A.
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EMBERMESÉK

ÉLET A DUNA MELLETT - FARKAS IMRE GÁTŐR

Nem igazán ismertük egymást, de 
az élet úgy hozta, hogy Imre bácsi 
unokája, Balázs feleségül vette az 
én Zita lányomat. Így hát, szinte 
rokonként ültünk le egy vasárnap 
délután beszélgetni.
- Ha jól tudom, a Farkas család 

nem dunakiliti származású.
Úgy jöttünk át Gutorról a kite-

lepítés idején, amikor a Benes-
dekrétum volt.  Mivel, hogy szüle-
im nem írtak alá, ezért ki akartak 
bennünket telepíteni Csehország-
ba, mert oda munkaerőt kértek. 
Akkor apám meg a sógorok össze-
beszéltek, hogy átszökünk Magyar-
országra. Felpakoltunk egy tehenes 
kocsira, kimentünk a Duna-partra. 
Akkor mindenkinek volt csónakja, 
apáméknak meg különösen, mert 
a háború alatt ők révészkedtek. 
Azzal lettek felmentve a katonaság 
alól, hogy révészkedtek, vagyis ez 
volt a katonai szolgálatuk. Hord-
ták át a népet a Dunán. Aztán így 
jöttünk mi is át csónakkal. Akkor 
olyan 5-6 éves voltam. Kiszálltunk, 
és ott kellett maradnom egyedül a 

holmikkal. Apámék visszamentek 
még a maradékért, meg a kishú-
gomért, aki még nem volt egyéves 
sem. De addigra kiértek a szlovák 
katonák. Apámék máshol tudtak 
csak kikötni is, mert ahogy jöt-
tek át a vízen, már lőttek is rájuk. 
Először Gutorszigeten szálltunk 
meg. Pammer Pista bácsi istál-
lójában aludtunk egy-két napot. 
Aztán kerültünk Rajkára. Ott vol-
tak rokonok is. Házunk úgy lett, 
hogy a Rajkáról kitelepített svábok 
megürült házaiba lehetett bemen-
ni. Nagyon szegény házak voltak, 
ahogy tüzeltünk, a falon folyt a víz. 
Egy éjszaka meg az egyik fal ki is 
dőlt.
- Hogyan sikerült megélni? 
Munka nem volt, szüleink nem 

tudtak dolgozni. Volt Rajkán egy 
internátus az amerikaiak kezében, 
akkor onnan sok mindent kap-
tunk. Rajkán kezdtem az iskolát 
is, de addigra már nem voltak az 
amerikaiak. Nehéz erről beszél-
nem… Igen rossz sorunk volt gye-
rekkorunkban. Iskola után rögtön 
dolgoznom kellett, először apám 

mellett a földeken. Közben a szüle-
imnek még egy gyerekük született, 
az öcsém. 11 év van köztünk. 17 
éves voltam, amikor elmentem a 
vasútra, ott síneket fektettünk. Pár 
év múlva a Kühne gyárba mentem, 
először hegesztősegédnek, utána 
le is vizsgáztam belőle. Megtanul-
tam az esztergálást is. 1963. ok-
tóber elsején jöttem a Vízügyhöz. 
Volt egy szintén gutori származá-
sú vízmester, Molnár Karcsi, nála 
jelentkeztem. Hamarosan héttagú 
brigáddal, szondarúddal mértük 
a Dunát. Ősszel, mikor kicsi volt 
a vízállás, Rajkától Esztergomig 
mentünk, tanyahajókon aludtunk.
- Hogy indult a gátőrködés?
Egyszer Molnár Karcsi szólt, hogy 

hamarosan kezdődik az erőmű-
építkezés, segítsek neki kimérni 
Dunacsúnyban a töltés nyomvo-
nalát, meg a bánya helyét, ahon-
nan kikotorják majd az anyagot. 
Akkor kezdődött, és mondták, 
hogy kell egy ember majd Kilitire 
az új gátőrházba. 1970-ben a csa-
láddal együtt költöztünk, bár a fe-
leségem nem nagyon akart jönni. 
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Jobban szeretett Rajkán. Két fiunk 
volt akkor, a lányunk Szilvi, már 
itt született. Sajnos az egyik fiamat 
korán elveszítettük, 18 éves korá-
ban belefulladt a Dunába. Pedig 
nagyon tudott úszni, megtanítot-
tam. Elment megünnepelni a szü-
letésnapját Zátonyba, és nem jött 
többet haza. Az édesanyja aztán 
ennek a betege lett. De az élet ment 
tovább. Szilvi majdnem követett 
engem a gátőr szakmában, vízügyi 
iskolába járt. Később férjhez ment, 
és mégsem lett gátőr
- Közben folyt az erőmű-építkezés 

a Dunánál?
Igen, végig itt voltam az építkezés 

alatt. A kezdeteknél egyszer Pestről 
jött két ember, meg Győrből egy. 
Keresték a Farkas-zátonyt, mert ez 
az erőmű a Farkas-zátonyon épült 

meg. Volt egy helyszínrajzuk, ahol 
a gátőrház be volt jelölve, de még 
a régi, ahol a Holzschuszter Laci 
bácsiék laktak régen. Megkértek, 
hogy elvinném-e őket oda. Hatal-
mas tél volt, térdig érő hó. Félcipő 
és öltöny volt rajtuk. Én beöltöz-
tem, felvettem a hosszúszárú csiz-
mát. Akkor még nem volt út, de 
én tudtam, hol járnak a vadak, hol 
vannak a gázlók. Azokon a része-
ken átvittem őket a hátamon. De 
a hóban mégiscsak menni kellett 
és mesze is volt gyalog. A vadcsa-
páson mentünk. Minden pontot 
megmutattam nekik. Visszafe-
lé meg a szárazerdei lengő hídon 
jöttünk. Akkor már mindegy volt 
a cipőknek, nadrágoknak. Any-
nyit tudtam tenni, hogy otthon 
adtam nekik száraz zoknit. Meg-
köszönték. Később én vettem át az 
összes követ, amit teherautókkal 
idehordtak az építkezéshez. Egész 
hegyet idehordtak. Műszakokat is 
vezettem az első időkben, mert én 
tudtam, hogy hova kell rakni a sok 
sziklát. Szóval, végigasszisztáltam 
az építkezést az első pillanattól az 
utolsóig. Nagyon sajnálom, hogy 
végül nem fejezték be az erőművet, 
meg hogy elterelték a Dunát.
- Aztán megépült az út, a domb, és 

már csak a gátőrködéssel foglalkoz-
tál?
Igen, nagyon szerettem a mun-

kámat. Olyan 6 km-es szakaszom 
volt, amit minden nap bejártam. 
Szerettem tudni mindent. Ha eső 
esett, le kellett vezetni a vizet a 
töltésről. Figyelni, hogy a róka ne 
kaparja ki az oldalt, mert az árvíz-
kor ott elsőnek ázik át. Azért nagy 
felelősség, hogy Kiliti, Feketeerdő, 
Doborgaz, Tejfalu el ne ússzon 
egy-egy nagyvíz idején. Megtá-
masztani zsákokkal a töltést, ha 
valahol veszélyessé vált, a buzgá-
rokat be kellett védeni, körberak-

ni. Meg minden reggel leolvasni 
a jelzéseket. Mikor már akkorák 
lettek az unokáim, őket is magam-
mal vittem. Mindegyik szerette 
a vizet, az erdőt. Megtanítottam 
őket horgászni, vadászni. Szegény 
feleségem aztán hosszú beteges-
kedés után itt hagyott. 2002-ben 
mentem nyugdíjba. Még az utolsó 
nagy árvizet akkor nekem kellett 
végigcsinálni, amikor a falu ha-
tárát mosta az ár. Mikor szépen 
lement, eljöttünk a gátőrházból a 
Rév utcába Zsuzsikával, aki társam 
lett idős napjaimra. Aztán maradt 
a vadászat, a horgászás. A vízre ma 
is kijárok, a Duna ma is hívogat.

Edelmayer Andrea
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„DUNAKILITI AZ ÉN SZEMEMMEL”
Március 15-e éjfélig vártuk a fo-

tókat a pályázatra. Örömmel szá-
molunk be arról, hogy 19 nevezés 
érkezett. Azt viszont kicsit szomo-
rúan konstatáltuk, hogy a gyerme-
kek közül csak egy küldött be ké-
peket. Ő biztos, hogy győztes lesz 
a kategóriájában! Vajon ennyire 

nem érdekli a gyerekeket a fotó-
zás? Vagy nem nyitottak a világra? 
A telefon pedig mindnyájuk kezé-
ben ott van…
A zsűrizés még lapzártánkig nem 

történt meg, tehát az eredményről 
ebben a lapszámban nem tudunk 
beszámolni. Kerekes Istvánt, a 

legtöbb elismeréssel rendelkező 
magyar fotóst kértük fel, hogy se-
gítsen nekünk a döntésben. Azóta 
már Önök is láthatták a kiállítást, 
reméljük örömükre szolgált. Telje-
sen szubjektív módon, senkit sem 
kiemelve, egy-két kedvencet meg-
jelentetünk itt is.

Dertyina Istvánné

Kálmán Anita

Tolnai Benedek Meszlényi Gergő

Bieber Miklós

Fülöp Zoltán
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ORBÁN SÁNDOR ÚJ KÖTETE

HÚSVÉTI MENÜSOR KANKA ZOLTÁN, 
A SÁRI CSÁRDA SÉFJÉNEK AJÁNLÁSÁVAL

Újabb kötete jelent meg Orbán 
Sándornak a 2020-ban írt versei-
ből. Lányával Marcsival, aki a Köz-
ségüzemeltető Kft alkalmazottja, 
küldött nekünk egy példányt. Egy-
másért! című költeménye nagyon 
aktuális. Olvassák bíztató szavait!
Egymásért!
Fejünk felett gyülekeznek a sötét 

fellegek,
Némán rettegve, házukba húzód-

nak az emberek.
Baljóslatú árnyak, kik fenyegetik 

életünk,
Végigsöpörve Európán, s ma már 

mi is reszketünk.
Ti kik életet, reményt s boldogságot 

adtatok,
Rádöbbentünk, s félünk, idő előtt 

itt ne hagyjatok!
E hont már végigdúlta ellen, jár-

vány, halál, 
Kinek természete, a gyengébbek 

közt kaszál.
Nyújtsunk segítő kezet, nyújtsunk 

vigaszt,

Összefogva együtt várjuk a meg-
újuló tavaszt.
Hiszen ha minden így vagyunk, s 

teszünk,
Fejünk felől elmúlnak a fellegek, s 

kitisztul az egünk.
Küzdjük le az irtózatos ragályt,
S építsük újra ezt a gyönyörű Ha-

zát!
S ha fogjuk egymás segítő kezét, s 

bízunk,
Együtt énekeljük az örök Himnu-

szunk!

Medvehagyma krémleves pirí-
tott kalácskockákkal és sonkacsí-
kokkal

Hozzávalók 4 főre:
1 nagy csokor medvehagyma
1 ek olívaolaj
1 db burgonya
1 kis fej vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
8 dl víz
1 db leveskocka
2 dl főzőtejszín
4 szelet kalács 
20 dkg sonka

Elkészítés:

Az olajon megfonnyasztjuk a fel-
aprított hagymát, rádobjuk az ap-
róra kockázott burgonyát és fel-
engedjük a vízzel. Amíg felforr, 
a medvehagymát megmossuk 
és vastag szárától megtisztítjuk. 
Amikor a krumpli már majdnem 
puha, beledobjuk a medvehagy-
mát és a fokhagymát, kb. 5-8 per-
cig főzzük. Ezután botmixerrel 
összeturmixoljuk. Visszatesszük 
a tűzhelyre, a tejszínt simára ke-
verjük 1-2 kanál levessel és foly-
tonos kevergetés közben a levesbe 
öntjük. Sózzuk, borsozzuk. Éppen 
csak egyet forralunk rajta. Pirított 
sonkacsíkokkal és aranysárgára 
sütött kalácskockákkal tálaljuk.

Rozmaringos báránysült

Hozzávalók 4 főre:
4 db 50-60 dkg-os báránycsülök
Páchoz:
4 szál rozmaring
1 db citrom
8 gerezd fokhagyma
1 csipet frissen őrölt bors
3 ek olívaolaj
Sütéshez:
só
2 ek olívaolaj
3 dl fehérbor
1 db paradicsom
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Elkészítés
Pácolás:
A báránycsülköket megmossuk, 

szárazra töröljük, bevágásokat ej-
tünk rajta és ebbe dugjuk a fok-
hagyma-gerezdeket. Borsozzuk 
és egy nagyobb zacskóba tesszük. 
Ráreszeljük a citrom héját, majd 
ráfacsarjuk a levét. A rozmaring 
leveleit letépkedjük és mellé do-
báljuk, Meglocsoljuk olívaolajjal és 
lezárjuk a zacskót. 3 napig érleljük 
a hűtőben, többször megforgatjuk, 
hogy mindenütt érje a pác.
Sütés:
A sütőt előmelegítjük 230 fokra 

(légkeveréses fokozatra állítjuk). 
A csülköket a páclével együtt tep-
sibe tesszük. Most sózzuk meg a 
húst. Ha szükséges még öntünk 
rá 2-3 evőkanál olajat és a forró 
sütőbe toljuk. Mindkét oldalát 10-
10 percig magas hőfokon pirítjuk. 
Ezután ráöntjük a bort és a felvá-
gott paradicsomot a húsok közé 
dugjuk. Letakarjuk alufóliával és 

a 150 fokra visszavett sütőben 2-3 
órát sütjük, míg puha nem lesz a 
csülök. Ha megpuhult levesszük a 
fóliát és mindkét oldalát megpirít-
juk. Pirított petrezselymes burgo-
nyával tálaljuk és a visszamaradt 
szaftjával leöntjük.

Répatorta

Hozzávalók:
A tésztához
30 dkg liszt
3 db tojás
30 dkg reszelt sárgarépa
1,5 dl olaj
25 dkg porcukor

1 csg vaníliás cukor
fahéj, vagy reszelt citromhéj ízlés 

szerint
1 csg sütőpor
A mázhoz:
10 dkg porcukor
2 ek vaj
1 db tojásfehérje
1 teáskanál citromlé

Elkészítés:
A cukrot kikeverjük a 

tojássárgákkal és az olajjal. Hoz-
záadjuk a reszelt répát, a vaníliás 
cukrot és a sütőporral és a fahéjjal 
(citromhéjjal) összekevert lisztet. 
A fehérjékből habot verünk és óva-
tosan a masszához forgatjuk. Sütő-
papírral kibélelt formába simítjuk, 
160 fokra előmelegített sütőben 
25-30 percig sütjük.
A máz hozzávalóit mézsűrűségűre 

keverjük és a kihűlt tortát bevon-
juk vele. Díszíthetjük marcipán ré-
pákkal.

VARGA ISTVÁNNÉ VALI NÉNI SZÉPKORÚ LETT

2021. január 12-e ünnep volt Var-
ga Istvánné családjában és Du-
nakiliti életében is. Betöltötte 90. 
életévét, így immár szépkorú lett 
Varga Istvánné Vali néni. Ezzel is-

mét 8-ra emelkedett a szépkorúak 
száma. Kálmán Alajosné, Faze-
kas Julianna, Varga Béláné, Szabó 
Sándorné, Bátori László, Takács 
István, Rigler József után már Vali 

néni is bekerült ebbe a közösségbe.
Az ünnep délelőttjén dr. Odonics 

Aliz jegyzőnővel és Horváthné 
Szokoly Viktóriával közösen láto-
gattuk meg őt. Vittük a miniszter-
elnöki és a dunakiliti emléklapot, 
egy ajándékcsomagot és a szeretet 
virágait. Kedvesen érdeklődtünk, 
mi a hosszú élet titka, mire az Ün-
nepelt így felelt:
- A jó család, ami körülvesz és a 

kitűnő gének. A szülők is 90 feletti 
életutat jártak be.
Vali néninek a Sors mindent 

megadott: csodás gyerekkort két 
testvérrel Zsuzsival és Ernővel, 
szépséget, dicsőséget az iskolai 
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Gyárfás Nóra 2021. január 29-én 
született 3050 grammal és 51 cm-
rel. Első gyermek, a család minden 
tagja nagyon várta. 
Szeret fürdeni és vállon pihenve 

nézelődni.

Lovászi Norina 2021. március 
2-án született. Szülei Lovásziné 
Szédelyi Hajnalka és Lovászi Nor-
bert első gyermekeként. Nagyon 
boldog baba, sokat mosolyog, ha 
tehetné egésznap enne.

AKIKET A GÓLYA HOZOTT...

munkában, szerető, művelt fér-
jet és gyönyörű gyermekeket: egy 
lányt és egy fiút. Cséfalvay Valéria 
Terézia és Varga István esküvője 
1953. október 7-én volt. Aztán Klá-
ri születésének 1955-ben, Zoltáné-
nak pedig 1959-ben örülhettek. 
Klári itt maradt a közelben, Mo-
sonmagyaróváron az egyetemen 
dolgozott, és ott élt férjével és két 
lányával. Férje már sajnos meghalt, 
a lányok közül Kati Óváron, Anikó 
Budapesten él. Zoli Veszprémben 
volt katona, és ott is maradt mint 
belső építész. Ma régiségkereske-
dőként tevékenykedik. Párjával és 
3 gyermekével, Zsókával, Mátéval 
és Danival éli boldog napjait. Ha 
Dunakilitire látogat, a szülőfalujá-
ba, mindig felkeresi a kastélykertet 

és a kastély mögötti nádast, ahol 
egykor a halastó állt.
Vali néni és Pista bácsi, a címzetes 

iskolaigazgató 35 évig élt a dunaki-
liti kastélyban. A nyugdíjazást kö-
vetően költöztek a Kisfaludy utcai 
tornácos, felújított házba.
Vali néni orvosi írnokként dolgo-

zott előbb Csabay, majd Menyhárt 
doktor mellett. 2000 nyarán ve-
szítette el váratlanul férjét. Beren-
dezkedett az egyedüllétre, szépen 
csendesen teltek napjai, mígnem 
4,5 éve elesett, és ma már egyedül 
felállni sem tud. Klári, a lánya ek-
kor költözött haza, és gondosan 
ápolja őt. Vali néni számára reg-
geli után rövid pihenés, majd mise 
a TV-ből, aztán ebéd, és délután 
újabb sorozat a TV-ből a prog-

ram. Nehezen kommunikál, kicsit 
nagyot hall, de a TV-ben szereti a 
beszélgetős műsorokat.
A 90. születésnapot az Ünnepelt 

szerette volna vendéglőben meg-
tartani, de ezt a járványhelyzet 
nem tette lehetővé. A család pár 
nappal a születésnap után a hétvé-
gén gyűlt össze. 
Szeretettel kívánjuk neki, hogy 

tartsa meg a Jóisten legalább olyan 
erőben, mint most. Őrizze meg hi-
hetetlen bölcsességét, élvezze még 
az életet kedves szerettei körében 
sokáig. Aztán majd csak érkezik 
a dédunoka is, akinek a jövetelét 
már nagyon várja.

Kovács Andor Tamásné 
Dunakiliti polgármestere

AKIKTŐL FÁJÓ SZÍVVEL 
BÚCSÚZUNK...

 KAISER LÁSZLÓNÉ

VARGA ÁGOSTONNÉ

RIGÓ ANTALNÉ

 SCHREINER ANTAL

 TAKÁCS SÁNDORNÉ

OROSZ JURAJ

HORVÁTH MIKLÓS
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Mi, keresztények igazában már 
nagyszombaton ünnepeljük Jézus 
feltámadását. A szertartás késő 
este a tűzszenteléssel kezdődik, 
majd pedig a tűzről meggyújtjuk 
a húsvéti gyertyát. Ezt a feltáma-
dott Krisztust jelképező gyertyát 
visszük a sötét templomba, majd 
ennek a lángjáról gyújtják meg a 
hívek saját gyertyáikat, ezzel jelez-
vén, hogy a feltámadás, az újjászü-
letés egyetlen forrása a feltámadt 
Krisztus. Az ő fényét, az ő világos-
ságát, az ő személyét fogadjuk az 
életünkbe, hogy végre megszűnjön 
körülöttünk a sötétség, a bűn sö-
tétsége. A feltámadt Krisztus fényt 
hoz az életünkbe, megújítja azt, 
reményt ébreszt bennünk. Fényt, 
megvilágosodást hoz azoknak, 
akik részesednek a keresztségben 
és elindulnak a hit útján. Fényt és 
megújulást hoz az Egyház életébe, 
amely az újonnan megkeresztel-
tekkel növekszik és hitében meg-
erősödve indul, hogy újult erővel 
hirdesse: Krisztus legyőzte a halált. 
Krisztus Feltámadt!
A húsvéti szertartás a húsvéti 
öröménekkel folytatódik, amely 
összefoglalja a megváltás lénye-
gét, az emberi bűnt és Isten tetteit, 
amelyek a megbocsátást közvetí-

tik az ember felé. Ezt követően az 
ószövetségi olvasmányokban fel-
idézzük üdvösségünk történetét a 
teremtéstől kezdve egészen addig, 
hogy az idők teljességében Isten 
elküldte a világba Fiát, Jézust. Az 
ünnepi szertartás evangéliuma 
már az üres sírhoz vezet minket, 
amelyet mi is jelnek tekintünk, hi-
tet ébresztő és hitet erősítő jelnek. 
Az ige liturgia után megújítjuk ke-
resztségi fogadalmunkat, feléleszt-
jük magunkban azt a kegyelmet, 
amely az Úr Jézus halálának és fel-
támadásának köszönhetően árad 
ránk.
De térjünk vissza az üres sírhoz, a 
húsvét örömhírhez és üzenethez. 
Márk evangélista három asszonyt 
említ, akik szombat elmúltával 
azonnal Jézus sírjához indultak. 
Pénteken az ünnep közeledte miatt 
már nem volt idő arra, hogy a holt-
testet bebalzsamozzák, ezt akarták 
utólag pótolni. Miközben a sír felé 
haladnak, arról beszélgetnek, hogy 
miként fogják elhengeríteni a sír 
bejáratánál lévő követ, asszonyi 
erejüket gyengének vélik ehhez. 
A sírhoz érve azonban meglepetés 
éri őket. Amit eddig ténykedésük 
akadályának gondoltak, az már 
nem áll útjukban, a követ valaki el-
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mozdította a sírtól! Ezután jön az 
újabb meglepetés. Amikor belép-
nek a sírbarlangba egy fehér ruhás 
ifjút  látnak, akiről első pillanatban 
elképzelni sem tudják, hogyan ke-
rült oda. Újabb meglepetés, hogy 
a számukra ismeretlen ifjú ismeri 
szándékukat és ismeri az elmúlt 
napok eseményeinek történéseit. A 
fehér ruhás személy, aki egy isteni 
hírnök, egy angyal lehetett, tudja, 
hogy a kereszten meghalt Krisztust 
keresik. Ezután hangzik a megle-
petést okozó üzenet: Krisztus fel-
támadt, nincs itt! Majd láthatják 
a bizonyítékokat: a halotti leplek a 
sírban vannak, de az Úr teste nincs 
ott, mert Isten feltámasztotta Őt  a 
halálból. A küldött rögtön megbí-
zást ad az asszonyoknak, siessenek 
a tanítványokhoz és mondják el 
nekik az Úr feltámadásának hírét.
Most húsvét éjszakáján az egész 
Egyházzal együtt hálát adunk Is-
tennek a megváltásért és örvende-
zünk Urunk feltámadásának. Az 
üres sírnál mi is megérthetjük kül-
detésünket. Induljunk és legyünk a 
feltámadás hirdetői!

Dunakiliti, 2021. Húsvét                     
Somfai Árpád plébános


