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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KEDVES DUNAKILITI ÉS TEJFALUSZIGETI LAKOSOK!
A járvány egy újabb szakaszát le-
zárva fellélegezhetünk egy kicsit, 
és tervezhetjük a jövőt.
Megújult a Kossuth utca újabb 
szakasza

Nagy örömünkre 2021. június 3-4-
én a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-
vel konzorciumban a Colas Útépí-
tő Zrt. munkatársai által megújult 
a Fő utca 320 méteres szakaszán az 

aszfaltburkolat. A mart aszfaltot 
a külterületi utak javítására hasz-
nálták fel a Községüzemeltető Kft. 
munkatársai.
Jövő tavasszal várható a Gyümöl-
csös utca és a Bozi híd közti sza-
kasz felújítása
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a 
Magyar Falu Programon belül biz-
tosít forrást a dunakiliti Gyümöl-
csös utca és a Bozi híd közti terület 
megújítására, ami rendkívül rossz 
állapotú jelenleg. Ígéretet kaptunk 
arra is, hogy a két új szakasz (Pol-
gármesteri Hivatal és Gyümölcsös 
utca) közti területen jövő évben 

ugyancsak konzorciumban folyta-
tódhat a felújítás.
Új elemekkel gazdagodott mind-
két játszóterünk

Elmondhatjuk, hogy Dunakiliti 
mindkét játszótere egy-egy nép-
szerű elemmel gazdagodott, Re-

méljük, sok örömet szerzünk a 
földbe süllyesztett trambulinnal 
és a drótkötélpályával kicsiknek és 
nagyoknak. 
Felavattuk a Tündérkertet

2021. május 30-án, a gyereknapon 
került sor a Batthyány-kastély mö-
götti Tündérkert avatására. Ünne-
pélyesen átadtuk a gyermekeknek 
és szüleiknek a 2019-es és a 2020-
as gyermekligetet. Gyümölcsfák 
kerültek a földbe. Szigetközi ősho-

nos fajták. Az Értéktár Bizottság 
és elsősorban Varga Bálint révén. 
A fák alá kerülnek padok is, hogy 
megpihenjenek az erre járók.
Virágok is kerültek a megújult a 
Villa közbe és a közterekre

Haszonits Juditot, a Község-
üzemeltető Kft. ügyvezetőjét és 
édesanyját, Bazsóné Ilit gyakran 
láthattuk mostanában egy-egy 
virágágyás fölé hajolni, vagy egy-

egy virágládát beültetni. Időnként 
segítőjük is akadt. Ha tehettem én 
is csatlakoztam egy-egy munkafo-
lyamatnál. A Villa köz és a kettős 
kereszt környéke igazán pompás 
látványt nyújt. A kettős keresztnél 
terveink szerint trianoni emlék-
hely is kialakításra kerül az össze-
tartozás kifejezésére a jövőben.
Jutalmaztuk a körzeti megbízot-
tunkat, Csorba Dezsőt
Szent György-nap alkalmából kö-
szöntöttük Dunakilitin a Moson-
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magyaróvári Rendőrkapitányság 
vezetőjét, Szabó Jenő alezredes 
urat, a Hegyeshalmi Rendőrőrs 
vezetőjét, Kovács Lászlónét. Nekik 
kisebb ajándékkal köszöntük meg 
az áldozatos munkát, melyet Du-
nakilitiért végeznek. Csorba Dezső 
körzeti megbízott pedig jutalom-
ban részesült. További jó munkát, 
jó egészséget kívánunk nekik és 
munkatársaiknak.
Jól működik a tanyagondnoki 
szolgálat
A Magyar Falvak Program kere-
tében megpályázott falubuszra és 
Rigó László tanya- és falugondnok 
segítségére nagy igény mutatko-
zik nap mint nap. Betegeket szállít 
vizsgálatra vagy műtétre, gyógy-
szert vált ki, csekkeket ad fel. Segít 
a ház körül, kaput, kerítést javít, ha 
szükséges; füvet vagy sövényt nyír; 
kutat, öntözőrendszert üzemel be. 
Sok-sok munkával telik a napja, 

reméljük minden tejfaluszigeti és 
dunakiliti lakos megelégedésére.
Alakul a strand/fürdőhely 

A Gyümölcsös utca végén az arra 
járók nyomon követhették a leen-
dő strand területén végzett mun-
kákat. A tereprendezést a sok má-
jusi eső hátráltatta, de most már 
lassan kialakul a végleges felszín, 
és következhet a füvesítés. A fiata-
lok kérésére strand röplabdapálya 
is kialakításra kerül itt. A terepren-
dezéshez a Dunakiliti Agrár Zrt.-
től is kaptunk nagy mennyiségű 
földet, melyet ez úton is nagy tisz-
telettel köszönök meg Domokos 
Zsolt tulajdonosnak. 
Jól halad a kutak engedélyezteté-
se
2021. május 17-22. között, va-
lamint június 17-18-án már sok 
helyen elvégezték a kútfelmérést 
Torma Gábor és Ringhofer János 
szakemberek. Az általuk elkészí-
tett szakvélemény alapján ad a ku-

tak fennmaradásához engedélyt 
20 évre dr. Odonics Aliz jegyzőnő. 
Várjuk a Polgármesteri Hivatalban 
továbbra is azon lakosok jelentke-
zését, akik még igényt tartanak a 
szolgáltatásra.
Augusztus 20-án dr. Csókay 
András professzor lesz az ünnepi 
szónok
Nagy örömmel jelzem Önöknek, 
hogy elfogadta meghívásunkat és 
aug. 20-án velünk ünnepel Du-
nakilitin a híres idegsebész, dr. 
Csókay András. Az ünnepség a 
szokott módon 20-án délelőtt 
10.30-kor a szentmisét követően 
a templomtéren, a millenniumi 
tölgyfa alatt kerül megrendezésre. 
Ezen az ünnepségen kerül átadás-
ra a Dunakilitiért Díj is, melyhez a 
képviselők, az intézményvezetők 
és az egyesületek vezetői adhatnak 
le jelöléseket.
Falunap idén másképp
2021. június 26-27-én idén is meg-
rendezésre kerül a Falunap. Sok-
sok programmal, meglepetéssel 
készülünk. Legyenek minél többen 
a vendégeink!
Meleg szeretettel és őszinte tiszte-
lettel:

Kovács Andor Tamásné 
Dunakiliti polgármestere 

ÜGYFÉLFOGADÁS ÚJRA A DUNAKILITI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN AZ ALÁBBI REND SZERINT:

Hétfő: 13.00-16.00
Kedd: 8.00-12.00

Csütörtök: 13.00-16.00

POLGÁRMESTERI FOGADÓÓRÁT IS TART KOVÁCS ANDOR TAMÁSNÉ 
POLGÁRMESTER ASSZONYUNK, MELYNEK HELYE A KÖZÖSSÉGI HÁZ, IDEJE PEDIG:

Szerda: 17.00-18.00
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KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

ÉDESANYÁK ÉS A KISKERTEK KÉSZÍTŐINEK KÖSZÖNTÉSE
Május legszebb napját, anyák nap-

ját választottuk arra, hogy kihir-
dessük a „Hol laknak a manók és 
a tündérek” játékunk végeredmé-
nyét. A szépen felújított és máju-
si díszbe öltözött Villa-köz adott 
otthont a kis tündérkerteknek, 
melyekből 19 készült a pályázatra. 
Olyan szépséges alkotások szület-
tek, hogy csodájukra jártak még 

a szomszéd falvakból, sőt Moson-
magyaróvárról is. Meg is érdemli 
mindenki, hogy a megálmodott 
kiskertje szerepeljen lapunkban, 
az ügyes kezű díjazottakról fotó is 
készült.

I díj. Edelmayer-Obrusánszki Ale-
xandra: BoglárKaLand 
II. díj. Biewald Nóra és Haszonits 

Napsugár: Harmónia liget
III. díj. Nagy Liliána és Kálmán 

Anita: Erdei tündérlak
Közönség díj: Karimi Navid és 

Karimi Alexandra: Tündérszéplak

A meghitt ünnepségen polgármes-
ter asszony köszöntötte az édes-
anyákat is, akiket virággal ajándé-
kozott meg az önkormányzat.

Edelmayer-Obrusánszki Alexandra

Karimi Navid és Karimi Alexandra

Aurel Vanderkerhove és Monika Kosturova

Biewald Nóra és Haszonits Napsugár Nagy Liliána és Kálmán Anita

Kadnár RebekaKaiser Nati és Kaiser-Igaz Zsuzsa

Kiserdei Bölcsőde Kadnár Fruzsina

Kiserdei Óvoda kiscsoportKiserdei Óvoda nagy csoport Kormos Gegő és Kormosné Kovács Andrea
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TÜNDÉRKERT A 2019-ES ÉS 2020-AS BABÁKNAK

Sárközi Kornél és Sárközi-Takács Kata Preszeller Dávid és Preszellerné Kovács Barbara

Makai Fanni és Makainé Török BeaSzabó-Gyárfás Petra és id. Gyárfás András

Takács Abigél és Bieber Katalin Ünnepség Ünnepség

Sebők Mária

A 2019-ben született babák tisz-
teletére a következő év tavaszán, 
a 2020-ban születetteknek pedig 
idén tavasszal telepített az önkor-
mányzat gyümölcsfákat. A fákat 
Varga Bálint választotta ki őshonos 
fajtákból és ültette el a Batthyány-
kastély mögött húzódó parkba. 
Sajnos, eddig nem volt lehetőség 

ezt a tündérkertet átadni a csalá-
doknak, de most gyermeknapon 
végre megtehettük. Polgármester 
asszony köszöntője után az Arany-
kapu Zenekar koncertje szórakoz-
tatta a kicsiket. 
Reméljük, hogy a gyümölcsös kö-

zösségformáló hatással lesz a csa-
ládokra, hiszen a fák gondozására 

megkértük a szülőket. Kedves al-
kalmak lehetnek majd, ha gyerme-
keikkel együtt összejönnek öntöz-
ni, gyomlálni, játszani és tanulni. 
A kert egyébként is ösztönöz erre, 
mert a falu szívében, de mégis a 
természet ölelésében található.

E. A.
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KALANDOS KÓSZÁLÁS KILITI KÖRÜL
SPORT- ÉS EGÉSZSÉGNAP
Régebben, mikor iskolába jártunk, 

minden évben voltak akadályver-
senyek. A mi időnkben még hon-
védelmi napnak, később kihívás 
napjának nevezték őket. Szerettük, 
mert akkor nem kellett tanulni és 
kedvünkre mászkálhattunk az aka-
dályok között. 
Az alapötlet ebből a nosztalgiából 

eredt. A Mosoni-Duna-parti kis-
hajó kikötő volt a kiindulópont. A 
csapatok itt találták meg a térké-
pet, ami alapján haladni kellett a 
további állomásokra. Kavicskígyó 
építés és madzag akadály leküzdése 
volt az első feladat. A Füzesi utca i 
játszótéren némi növényismeretre 
volt szüksége a résztvevőknek. A 

Kiserdei tornapályán kislabdákkal 
vödrökbe kellett találni és persze 
végig próbálni az összes tornaszert. 
A vadászház mellett, a hely szelle-
mének megfelelően állatfelismerő 
játék volt a feladat. Az erdei úton 
továbbhaladva, a Veritas mögötti 
körforgalom volt a következő hely-
szín. Itt erdő rajzolását tűztük ki 
célul a körforgalom aszfaltjára, no 
meg mindenkinek egy lufit kellett 
felfújni. A focipályán bóják között 
kellett vezetni a labdát és a végén 
kapura rúgni. A Közösségi Ház ud-
varán frizbi dobálás, egészség teszt 
és rajzolás várta a célba érkezőket.
Az idő kegyes volt hozzánk, igaz 

koradélután egy kis zivatar meg-

verte a túrázókat, de egész nap 
kellemes időben sétálhattak, bicik-
lizhettek. A „Közösségépítés négy 
évszakban” című TOP pályázatunk 
tette lehetővé, hogy minden távot 
teljesítő csapattagnak ajándékot 
tudtunk adni, ami egy kis italból, 
müzliből, almából és C vitaminból 
állt. A gyerekek egészséges vitamin 
nyalókát és buborékfújó játékot 
kaptak még a csomagjukba.
Minden regisztrált társaság el-

indult és be is ért a célba. Régen 
láttam ennyi mosolygó, elégedett 
embert, mint ezen a szombaton. 
Megint bebizonyosodott, hogy ját-
szani jó!

Edelmayer Andrea

A Kalandos Kószálás Kiliti Körül 
című rendezvény plakátját és sétáló 
füzeteit Edelmayer Enikő készítet-
te. 
"2017 óta rendszeresen műkö-

döm együtt az Önkormányzattal. 
Ez alatt az idő alatt, megújítottuk a 
Kiliti Krónika arculatát, elkészült a 
falut bemutató image videó, szám-
talan plakát és grafikai anyag. Na-
gyon kötődöm a szülőfalumhoz, 
látom, hogy évről-évre egyre szebb, 
ezért fontos, hogy a nyomtatott és 
mozgóképes anyagok színvonala is 

kövesse ezt a fejlődést. Ennek érde-
kében egy pályázat keretein  belül  
2 895 354 Ft  értékben új eszkö-
zöket sikerült beszereznem, meg-
újult a weboldalam és elkészültek a 
szóróanyagaim is. Két új kamerám 
és számítógépem lehetővé teszik, 
hogy hatékonyabban, gyorsabban 
és magasabb minőségben végez-
hessem a munkám."

Edelmayer Enikő

(Megvalósult a Szigetköz-Mosoni-Sík Leader Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-
19.2.1.-81-5-17 kódszámú,  HELYI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE, MINŐSÉGI TERMÉKKÍ-
NÁLAT BIZTOSÍTÁSA, „Edelmayer Enikő Egyéni Vállalkozó vállalkozásának innovációját előse-
gítő eszközök/berendezések beszerzése” című, LEADER pályázat keretében.)
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„DUNAKILITI AZ ÉN SZEMEMMEL” 
FOTÓPÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI
Mint tavaszi számunkban hírül 

adtuk, a pályázat lezárult. Most 
bemutatjuk a győzteseket. Kerekes 
István fotóművész választotta ki az 
általa szakmai szemmel legjobbnak 
ítélt képeket. 
I. díjas Schleer Tamás képe. Egy 

jól elkapott pillanat, mikor a Felső-
legelői úton a leendő szomszédok 
magasba dobják gyermekeiket. Jó 
nézni a repülő, mosolygó gyereke-
ket, egyértelműen a pozitív jövőt 
juttatják eszünkbe. Tamás tanult 
fotózni, de ma már csak egy jó tele-
font használ kedvteléséhez
II. díjas Meszlényi Gergő vízre 

szálló madarakat ábrázoló képe. 
Gergő nagy szerelme Szigetköz, 
ezért járja a környéket, hogy immár 
profi szinten megörökítse annak 
minden szépségét. Többi beküldött 

fotóján is erdőben, mezőn megbú-
jó állatokat láthattunk. Egyébként 
a konzervgyár mérnökeként Gergő 
Dunakilitin naponta megfordul.
III. díjas Bieber Miklós, a templo-

mot esti fényben megörökítő fotója 
lett. Miklós szintén sokat fényké-
pez, láthattunk már kiállítást tőle 
itt a Közösségi Házban is. Jól isme-
ri Kiliti minden szegletét és szeren-
csére gyakran meg is osztja velünk 
új képeit. Kerekes István fotómű-
vész elismerését a fényviszonyok 
különleges kontrasztja váltotta ki.
Különdíjas Tolnai Benedek teme-

tőben készült képe lett. A külön-
legessége, hogy a templom olyan 
perspektívából látszik, amihez egy 
fotós szeme szükséges. Megörökíti 
az elmúlás és az újjászületés gon-
dolatát is. Benedek még nagyon 

fiatal, 16 éves és gyakran jár nagy-
mamájához Szakály Emi nénihez 
Kilitire.
Előkerültek más tehetséges fiata-

lok is, mint Fülöp Zoltán és test-
vére Júlia, akik előtt még szép jövő 
áll.
A gyermekkategóriát Makai Fanni 

nyerte meg.
Arról Önök is meggyőződhettek, 

ha elsétáltak megnézni a kiállítást 
a templom kerítésén, hogy milyen 
szép képeket neveztek a pályázat-
ra. Látszott, hogy minden fénykép 
mögött ott a falu szeretete, a cso-
dás környezet tisztelete, függetle-
nül attól, hogy az alkotó melyik 
korosztályból került ki. Köszönjük 
mindenkinek, hogy részt vett pá-
lyázatunkon!

Edelmayer Andrea

Schleer Tamás Meszlényi Gergő Bieber Miklós
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Tolnai Benedek Makai Fanni

VELÜNK TÖRTÉNT

HŐSÖK NAPI FŐHAJTÁS

HUMANITÁRIUS TELEPÜLÉS TOVÁBBRA 
IS DUNAKILITI

ITT NYÁR!

Május 30-án a szentmise előtt rövid megemlékezést tartottunk az elesett dunakiliti hősök emléktáblájánál.

2021 tavaszán ismételten sikeresen 
megpályázta Önkormányzatunk a 
„Humanitárius település” címet. A 
jó hírről Polacsek Györgyi, a Ma-
gyar Vöröskereszt titkára értesített 

bennünket. A faluköszöntő táblák-
ra hamarosan felkerül a dicsőséget 
jelző tábla is mindhárom irányból.
Hálásan köszönöm valamennyi 

dunakiliti, tejfaluszigeti lakos ál-
dozatos munkáját, mellyel hozzá-
járult e cím elnyeréséhez. Külön 
köszönöm a vöröskeresztes akti-
visták segítségét, és a véradók ön-
zetlenségét, mert ez sokat jelentett 
a cím odaítélésének bírálata során. 
Legyünk büszkék mindannyian 
„Humanitárius település” címünk-
re!

A szabadságolások, a fürdés, a 
lángos, a vidámság ideje. 
A strand még csak készül, de fi-

nom lángos már kapható a Gyü-
mölcsös utca végén, az Akác bü-
fében minden szombat délután öt 
órától.
Legutóbb az iskolásoknak kedves-

kedett a finomsággal Veszeli Judit.
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ELKÉSZÜLT A FALUMÚZEUM LELTÁRA

EMLÉKEZETES SZENT FLÓRIÁN-ÜNNEP!

A Falumúzeum 2006-ban lakos-
sági összefogással jött létre a helyi 
kultúra tárgyi és szellemi emléke-
inek összegyűjtésére, megőrzésére 
és bemutatására. A gyűjteményt 
megléte során korábban már köl-
töztetni is kellett, mielőtt néhány 
éve végleges helyére került, ezért 
időszerűvé vált a tárgyak alapos 
leltári feldolgozása.  
A leltározás a gyűjteményt keze-

lő „Dunakilitiért Egyesület” kéré-
sére készült el, amelyet múzeumi 
nyilvántartási ismeretek alapos ta-
nulmányozása előzött meg. Ehhez 
iránymutatást kértünk és kaptunk 
más gyűjteményektől. A leltáro-

zásról, a leltári számok használatá-
nak részleteiről szóló rendeleteket, 
szabályokat igyekeztünk a helyi 
feltételeknek megfelelően alkal-
mazni. Törekedtünk arra, hogy a 
régi közegükből kikerült tárgyak 
ne veszítsék el „történetüket”, ezért 
minél több információt igyekez-
tünk eredetükről megőrizni. A lel-
tári számok rögzítése sok esetben 
gondot okozott, mert néhány tárgy 
anyaga rendkívül elhasználódott. 
Ilyenkor igyekeztünk minél körül-
tekintőbb megoldásokat alkalmaz-
ni. Minden egyes tárgyról leírás és 
fénykép is készült. Ha az adomá-
nyozó neve még fellelhető volt, ak-
kor ez szintén bejegyzésre került. A 
fotó, a leírás és a leltári szám együtt 
könnyebben azonosíthatóvá teszi 
az egyes darabokat. A régi fotók 
leltározása, illetve tárolásuk tech-
nikai megoldása még várat magára 
és külön ráfordítást igényel majd.  
A járvány ideje alatt gyarapodott 

a múzeum. A Dunakilitin született 
Fazekas Lajos és neje Nagy Éva egy 
csodás terménydarálót ajánlott fel a 
gyűjteménynek. Saját költségükön 
restauráltatták, gondosan megőriz-
ve eredeti formáját. Hálás köszönet 
a házaspárnak a Falumúzeum érté-
keinek nagyvonalú gyarapításáért.
Reméljük, hogy a gyűjtemény ha-

marosan újra látogatható lesz kö-
zösségünk és az idelátogatók örö-
mére. A múzeum legyen továbbra 
is a helyben élők emlékezetének és 
a régi idők megőrzésének kitünte-
tett helyszíne!

Máté Ágnes és Mária

      2020-ban jelent meg a pályáza-
ti kiírás: Magyarország Kormánya 
pályázatot hirdetett a Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap keretein 
belül a falusi civil szervezetek tá-
mogatására, többek között gépjár-
mű beszerzéshez 5.000.000,- Ft-ra 

lehetett pályázni.  Parancsnok úrral 
beszélgettünk.  42 éves a tűzoltóau-
tónk, jól működik, de egyre költsé-
gesebb a fenntartása, mindig nehe-
zebb egy-egy alkatrész beszerzése.  
Itt van egy remek lehetőség, hogy 
egy újabb, korszerűbb, nagyobb 

tudású tűzoltóautót vegyünk. Ket-
ten eldöntöttük, hogy belevágunk. 
Ez volt az első nagy horderejű do-
log, amiről nem kérdeztük meg 
a tagságot, pedig egyébként min-
dig megbeszéljük a történéseket 
és a következő időszak teendőit, 
amikor átlagban kéthavonta ta-
lálkozunk. Október 16-án aztán 
megérkezett a Miniszterelnökség 
levele: nyertünk 5.000.000,- Ft-ot!  
Akkor összejöttünk az egyesüle-
ti tagokkal és megfogalmaztuk az 
elvárásokat, milyen legyen az új 
autó. És persze kikértük a moson-
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magyaróvári katasztrófavédelem 
és hivatásos tűzoltóparancsnokság 
szakmai véleményét is, akikkel 
együttműködési megállapodásunk 
van. Örömmel és szívesen segítet-
tek, mint mindig. Tehát már tud-
tuk mit szeretnénk, de azt még 
nem, hogy hol találjuk meg az ál-
talunk megálmodott autót. Ismét 
mosonmagyaróvári segítőinkhez 
fordultunk. Szabó András tűzoltó 
alezredes ajánlotta figyelmünkbe 
Kemény Ambrust, aki a tűzoltó 
technika szerelmese és több kör-
nyékbeli tűzoltóautó beszerzésénél 
segédkezett.  Megkerestük és meg-
néztünk két, általa referenciaként 
megjelölt autót. Az első csalódás 
volt. (A miénk jobb!!!) A második 
viszont nagyon tetszett. (Legalább 
ilyet szeretnénk!!!)  Elkezdtünk 
keresgélni mi is. Az eddig használt 
tűzoltóautó az ausztriai Lilienfeld 
tűzoltóságáról érkezett hozzánk 
2003-ban, mozgósítottuk ottani 
kapcsolatainkat és ajánlásukra ke-
rült képbe egy igényeinknek meg-
felelő, jól felszerelt eladó tűzoltó-

autó Salzburg mellett. Amivel csak 
két probléma volt. Az egyik, hogy a  
koronavírus-járvány miatt lezárták 
a határokat. Megbíztuk tehát Ke-
mény Ambrust – aki egyéb mun-
kái miatt rendszeresen járt Auszt-
riába – az ottani ügyintézéssel és 
bonyolítással. A másik, hogy nem 
volt elég a pénzünk. A Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap támoga-
tása a számlánkon volt,  Dunakiliti 
Önkormányzata pedig  felajánlotta 
az Egyesületnek  a „régi” tűzoltó-
autó eladásából származó bevé-
telt, amit a Tűzoltószövetségen 
keresztül meghirdettünk eladásra. 
Nehéz szívvel köszöntünk el régi 
autónktól, ami mindig jól szolgált 
minket, reméljük, hogy új helyén, 
Somogyváron még sokáig szol-
gál mindenki megelégedésére. Mi 
pedig elkezdtünk pénzt gyűjteni. 
Nekem korábbról, a Suri családdal 
közös Sportcsarnokért Alapítvá-
nyunk kapcsán jó tapasztalataim 
voltak. Akkor, a Sportcsarnok el-
készültéig éveken keresztül jelen-
tős összeg gyűlt össze, folyamato-
san érkeztek a Dunakilitiek és az 
innen elszármazottak adományai a 
Sportcsarnokért Alapítvány szám-
lájára.  Biztos voltam benne, hogy 
most is így lesz és nem kell olcsóbb 
autót keresnünk, ha megszólítjuk a 
helyieket. Felhívást tettünk közzé a 
Facebook-on, felkerestem a helyi 
vállalkozásokat és vállalkozókat, a 
Községüzemeltető Kft. segítségével 
pedig minden háztartásba eljutott 
kétnyelvű adománykérő levelünk. 
És valóban nem kellett olcsóbb 
autót keresnünk, mert a vállalko-
zások és a családok adományaiból 
összegyűlt a hiányzó összeg.  91 
felajánlás érkezett, 3.044.000 Ft ér-
tékben! Támogatóink listája a Tűz-
oltószertárban látható.
2021. március 27-én megérke-

zett a Mercedes-Benz 1227AF/

RFLA2000 tűzoltóautó.  Parancs-
nok úrral és segítőivel elindítot-
tuk a magyarországi forgalomba 
helyezési folyamatot. 2021. május 
4-én kézhez kaptuk a forgalmi en-
gedélyt és rendszámot. Május 6-án 
pedig – a járványügyi helyzethez 
alkalmazkodva – a Szent Flórián 
napi ünnepi szentmise keretében 
Somfai Árpád plébános úr felszen-
telte az új autót. 
Jelenleg még az állományba állí-

táshoz szükséges utolsó vizsgála-
tokat végzik a hatóságok. Nálunk 
pedig egy nagyon komoly tanu-
lási folyamat zajlik, hiszen egy új 
technikával kell megismerkedniük 
tűzoltóinknak, hogy a remélhetően 
minél kevesebb éles bevetés során 
minden lehetőséget, amit ez a nagy 
tudású autó az élet és vagyonvé-
delem területén kínál, ki tudjanak 
használni.
Köszönjük a Magyar Falu Prog-

ram Falusi Civil Alap, Dunakiliti 
Község Önkormányzata, minden 
helyi vállalkozó, minden adomá-
nyozó család pénzügyi támogatá-
sát.
Köszönjük Dr. Nagy István agrár-

miniszter úr, Sallai Péter tű. dan-
dártábornok úr, Szilágyi János tű. 
alezredes úr, Horváth Gábor tű. 
alezredes úr, segítő támogatását és 
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ÓVODAI HÍREK

KISERDEI ÓVODA MINDENNAPJAI

A járvány után májusban nyithatta 
kapuit, hacsak a külső udvari hely-
színek által is a Kiserdei Óvoda.
Május utolsó hetében tartották 

a kis- és középső csoport évzáró 
ünnepségét, és elballagtak az in-
tézményből a leendő elsősök, szám 
szerint 25-en. Meghatóan szép 
műsorban volt részük a szülőknek, 
hozzátartozóknak minden alka-
lommal.
A búcsúzó gyermekeket Dunakili-

ti Község Önkormányzata nevében 
könyvvel jutalmazta Kovács Andor 
Tamásné polgármester. Kiemelte, 
hogy ez a kis könyv legyen majd 
segítségükre a betűk világában az 

olvasás minél jobb elsajátításában. 
Rendkívül jó közösség búcsúzik 

az intézménytől bizonyítva az ott 
folyó magas színvonalú munkát 
valamennyi óvodapedagógus ré-
széről. Az ünnepségen ott volt a 
leendő elsős tanító néni, Szabóné 
Dobos Csilla is, aki már most so-
kat remél a csapattól. Érdekessége 
még ennek a közösségnek, hogy 
lesz benne 3 ikerpár. Egy Feketeer-
dőről, kettő pedig Dunakilitiről, és 
mindannyian lányok.
Az első júniusi héten gyermekhetet 

tartottak a hagyományoknak meg-
felelően, amikor minden napra ju-
tott valamiféle meglepetés. Szerdán 

lufit hajtogató bohóc látogatott az 
óvodába Sárköziné Sreiner Mónika 
alpolgármester asszony és a Sárkö-
zi Lakatosüzem jóvoltából, csütör-
tökön a rendőrautót próbálhatták 
ki a gyermekek, de volt a héten sé-
takocsikázás is a faluban Erdős Ti-
bor segítségével. Az önkormányzat 
a Habakuk Bábszínház előadását 
finanszírozta, a légvárat a Szülői 
Munkaközösség rendelte meg. Fa-
gyit kaptak ajándékba a Klub Ki-
lititől, kutyás bemutatót Smeringa 
Róberttől és a Wolf Kutyaiskolától. 
Két segítő fodrász szülő, Smeringa 
Rita és Szerediné Zsigmond Erika 
hajfonatokat készített, az óvónők 
látványos és élvezetes sorversenyt 
állítottak össze.
Örömteli, hogy gyermekeink 

számára széppé és varázslatosság 
tudják tenni az egyszerű hétköz-
napokat is nevelőik, ill. az önzetlen 
dunakiliti segítők. Hálás köszönet 
mindezért.

K.E.

hogy jelenlétükkel megtiszteltek 
bennünket
Köszönjük mindazoknak, akik 

bármilyen formában hozzájárultak 
ahhoz, hogy ez a szép terv megva-
lósulhasson és ezt a járványhelyzet 
miatti lehetőségekhez képest   mél-
tó módon megünnepelhettük!

Ha valaki 20 évvel ezelőtt azt 
mondja, hogy a második autó fel-
szentelésén is ott lehetek, kineve-
tem, de ott lehettem! És jó lenne 20 
év múlva a harmadik autószentelé-
sen is ott lenni, a fiatalok megígér-
ték, hogy meghívnak.

Erdős Imre ÖTE elnök
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EMBERMESÉK

A SZÍNEK KINYÍLNAK ELŐTTEM
RIGÓ PÉTER FESTŐ MESTER

Honnan indult Rigó Peti?
Istenem, drága szüleim! Én egy ké-

sői, véletlenke gyerek lettem.1945-
ben születtem. Tíz év különbség 
van a kisebbik nővérem és köztem. 
Úgy nőttem fel, hogy a nővéreimet 
magáztam. Négyen voltunk a két 
nővéremmel és a bátyámmal. Én 
voltam a „Vakarcs”. Hamar kirepül-
tek a nagyobbak, elkerültek itthon-
ról. Bizony jó sok idő után éreztem 
úgy, hogy már tegezhetem őket. 
Édesapám mezőgazdasággal fog-
lalkozott, magyarán paraszt volt. 
Édesanyámtól a virágok szeretetét 
és az állatok gondozását tanultam 
meg. Rengeteg virágom van, de 

csak muskátli és leander. Neki is 
ezek voltak. Kisgyerekként min-
denhova vitt magával, így láttam el 
tőle sok mindent. Boldog gyerek-
korom volt.

Meséljen a szakmáról!
1959-ben kerültem be ipari tanu-

lónak Óvárra, abban az időben, a 
városi iskolában én voltam a falusi 
gyerek. A szerencsém az volt, hogy 
nagyon gyorsan tanultam és be tud-
tam illeszkedni. Később a gyakor-
latokon már kérték is, hogy a Peti is 
jöjjön, mert jól dolgozik. A tanuló 
éveim így jól teltek, szerettem az 
MTH-ba járni. Volt egy drága jó 
mesterem, a Schmied Jóska bácsi, 
sajnos fiatalon meghalt. Rengeteget 
tanultam tőle. Harmadikos voltam, 
mikor már én foglalkoztam a fiata-
labbakkal. Amikor felszabadultam, 
rögtön bekerültem egy brigádba és 
a KTSZ-ben maradtam kilenc évig. 
1968-ban jöttem el, mert addigra 
olyan sok munkám lett, hogy már 
nem győztem idővel őket. Szegény 
édesanyám aggódott, de én tudtam, 
hogy meg fogok tudni élni a mes-
terségemből. Akkor kiváltottam az 
ipart. Biciklivel kezdtem, vittem a 
létrát. Később vettem egy motort, 
amivel már a szomszéd falukba is 
el tudtam jutni. Mint a málhás sza-
már, cipeltem a létrát és a szerszá-
maimat. A faluban az elsők között 
vettem autót. Mindig olyan kocsit, 
ami megbízható volt, mert nem 
lehetett nem elindulni reggel. Öt 
éves gyakorlat után tehettem mes-
tervizsgát, utána már fogadtam 
tanulókat is. Nagyon szerettem a 
gyerekekkel foglakozni. Szívesen 
magyaráztam a szakmát és majd-
hogynem apjuk is voltam, hiszen 
egyiket-másikat még köszönni is 
meg kellett tanítani.

Voltak nagy kihívások a szakmá-
ban? Merre járt dolgozni?
Óvárra, Pestre, Sopronba, Győr-

be…Elkezdtem műemléképületek 
homlokzatát felújítani. A győri 
Széchenyi téren négy nagy épületet 
festettünk, aztán Csornán a Hu-
nyadi iskolát kívül-belül. Akkor 
hárman voltunk, plusz a tanulók. 
Előfordult, hogy kilencen is dol-
goztunk. Itthon Kilitin, a felújítás 
során megkerestek, hogy fessem 
ki a templomot. Elvállaltam, de 
akkor döbbentem rá, hogy mit vál-
laltam, amikor végeztem. Leültem 
az oltárlépcsőre és végignéztem a 
falakon. Egy segítőm volt, aki az 
állványt arrébb vitte. Egyébként a 
márványmintát csak egy kéz tud-
ja egyformán készíteni, mert min-
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denkinek más a mozdulata. Tud-
tam, hogy meg tudom csinálni, 
de nagy vállalkozás volt. A belső 
ajtókat szintén lefestettem, mert 
úgy láttam, hogy kár lenne kicse-
rélni a régi mesterek munkáját. Azt 
gondolom, hogy adtam nekik még 
száz évet.
Amikor családi házakat festettem, 

sokan rám bízták a színválasztást. 
Beléptem egy lakásba és körülnéz-
tem. Kíváncsi voltam a berende-
zésre is, ezért sokszor mi rakod-
tuk össze a bútorokat. Mindig azt 
mondták: Peti, rád van bízva min-
den! Nem emlékszem, hogy valaha 
is elégedetlen lett volna a tulajdo-
nos a választásommal. Figyeltem 
a szemüket, mikor beléptek. Ha 
örömmel csillogott, én is örültem. 
Az előfordult, hogy nekem nem 
tetszett valami és átfestettem végül. 
Ez az én döntésem volt. A díszí-
tő munka a kedvencem, imádom. 
Szívesen festettem ajtólapokat is, 
vannak több mint negyvenéves 
munkáim, amik kitűnő állapotban 
maradtak. Meg kellett adni nekik 
az alapot és türelem is kellett hozzá. 
A szakmába rengeteget befektet-
tem. Nagyon megbecsültem a dol-

gaimat és mindent szépen rendben 
tartottam. Amikor már jól ment 
a vállalkozásom, rendelkezésem-
re állt mindenféle szerszám, létra, 
állvány. Olyan nem volt, hogy va-
lami nincs. Nem spóroltam a min-
tákkal, van is hengerem olyan száz 
körül. Értéket képviselnek, amit a 
szakmában újra kezdenek keresni, 
lehet, hogy a gyerekeim még hasz-
nálni is fogják őket. A színek pedig 
olyan szépen megmutatják magu-
kat nekem! Nem jelentett számom-
ra gondot bármilyet kikeverni. Csí-
kozni szintén profin tudtam, sőt 
most is megy.
Most, hogy nyugdíjas, mivel tölti a 

napokat?
Mindig jár az agyam, mindig alko-

tok, nem tudok tétlenül üldögélni. 

A lakásban alig vagyok. Öt után 
felkelek, bekapcsolom a rádiót és 
megyek ki az udvarra. A háztájim-
mal kezdem, megöntözöm a virá-
gaimat. Nézegetem a madarakat, 
akik szép számmal laknak a ker-
temben. Még baglyok is keltek ná-
lam. A szomszédokkal is összejá-
rok beszélgetni egy kicsit. Aztán a 
műhelyben teszek-veszek. Vannak 
csibék is, amiknek kerekeken gu-
ruló ketrecet készítettem. Naponta 
kimegyek a telkemre, mert ott a ló 
és a kutya. Ott is megcsinálgatom 
a dolgokat. Este megnézem a híre-
ket. Voltak nehéz időszakok az éle-
temben, de azt biztosan állíthatom, 
hogy a gödörből ki lehet mászni. 
Szerencsémre a gyermekeim, Kál-

mán és Judit, mindig mellettem 
álltak. Türelemmel és szeretettel 
segítettek át a bajokon, így én is 
össze tudtam szedni magam. Most 
jó ideje jól vagyok, remélem így is 
marad még  sokáig.
Honnan a lovak szeretete?
Már hatodikos koromban lovak-

kal hordtam a trágyát. Kis Petike 
egyedül ment ki a két nagy szürké-
vel a földre. Édesapám hozta dél-
ben a finom borsólevest utánam. 
Szántottam is. Az első lovamat itt 
a faluban vettem. Szegénynek még 
istállója sem volt. Aztán annyi-
ra belejöttem a lótartásba, hogy a 
szilvásváradi ménesből vásároltam 
lipicai lovakat. Hintóm, kocsim is 
volt hozzájuk.
És a szakmai sikerek?
Igen, nagyon szép elismeréseket 

kaptam az Ipartestülettől. Voltam 
az Év Iparosa, most nemrég pedig 
az ötvenedik tagsági évforduló-
mon köszöntöttek fel. Megadom a 
módját, ha meghívnak, szépen fel-
öltözöm. Büszke vagyok, hogy kö-
zéjük tartozom. Elégedett vagyok, 
azt csináltam mindig, amit szeret-
tem. Nem vagyok dicsekvő típus, 
minden, amit elértem a két kezem 
munkájának köszönhető.
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IGAZGATÓVÁLTÁS A KONZERVÜZEM ÉLÉN!

PÉTER-PÁL-NAPI FALUNAP ÉS ARATÓÜNNEP PROGRAMJA

OLVASNIVALÓ

A Dunakiliti Konzervüzem ( Glo-
bal Green Europe Kft. ) élére a 9 év 
után leköszönő Kalocsai Balázs he-
lyére Viola Mónika került. 
A Dunaremetén élő okleveles ve-

gyésznek nem lesz új a környezet, 
ugyanis már 19 éve a cég alkalma-
zásában áll. Mónika Veszprémben 
végezte felsőfokú tanulmányait, 
majd a jelenlegi lett az első mun-
kahelye is. 
Karrierje az évek alatt felfelé ívelt 

a Gyümölcsös utcai üzemben: a 
kezdetben laboros, később logisz-
tikai, majd műszakvezetői pozíci-
ókban is tapasztalatokat gyűjtve 

14 évig látta el a gyártástervezői 
feladatokat. Idén márciusban jött 
el számára a hatalmas lehetőség, 
amikor is az indiai felsővezetőség 
házon belül kívánta megoldani a 
megüresedő gyárigazgatói pozíció 
kérdését. 
Mónika lojalitása, valamint sok 

éves szakmai tapasztalata és tudása 
megkérdőjelezhetetlen, ezért nyu-
godtan kijelenthetjük: a megfelelő 
személy került a megfelelő helyre. 
Ezúton is további sok sikert kívá-
nunk Neki és a csapatának a jövő-
ben is! 

Viola Mónika

FALUNAPI PROGRAMOK 
JÚNIUS 26-ÁN:

16.00 Kapunyitás
17.00-17.30 TücsökSzabi móka 
gyermekműsor
17.40-18.10 A Gaál Jazz Band 
Vivivel a 20-as 30-as évek slágere-
iből játszik
18.20-18.30 Polgármesteri meg-
nyitó
18.40-19.10 Horváth Mónika 
színművésznő dalokat énekel
19.45-20.35 A Fourtissimo zene-
kar koncertje
21.00-21.30 Táncbemutató
22.00-02.00 Kata and The Chiken’s 
koncert (Tomasits Kata, Takács 
András, Tóth Ferenc és Boros At-
tila)
02.00 Kapuzárás

EGYÉB PROGRAMOK:

Kádár Ferkó fotószínháza
Vonatos légvár akadálypálya
Lángos, meleg szendvics, hotdog, 
kürtős kalács, minifánk, popcorn, 
italok, fagylalt

ARATÓÜNNEPI 
PROGRAMOK JÚNIUS 27-ÉN:

09.30 Szentmise a templomban
10.00 Kapunyitás
10.30 Polgármesteri köszöntő
10.35 Horváth András énekel
10.40-10.50 A Kiserdei Óvoda 
néptáncos gyermekeinek fellépése.
10.50-11.50 Szabó Noémi és Ko-
vács Szilárd operett slágereket és 
nótákat énekel
11.50-12.20 A Lajta Néptánc-
együttes produkciója

EGYÉB PROGRAMOK:

Péter-Pál-napi hagyományokat be-
mutató, valamint falutörténeti ké-
pek és tárgyak kiállítása.
Kenderkóc népi játszóház

Szigetközi gasztro-találkozó a 
szomszédos falvak főzőcsapatai és 
helyi fakanálforgatók részvételével. 
Rajka, Feketeerdő, Dunasziget, 
Dobrohost és Dunakiliti ebéddel 
várja Önöket
(Az ételek ára adomány, mellyel a 
Dunakiliti Hagyományőrző, Köz-
ségszépítő és Takarékoskodó Ala-
pítványt támogatják)

2021.JÚNIUS 26-27. • HELYSZÍN: SPORTPÁLYA 9225 DUNAKILITI RÉV U. 1.
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HATVAN ÉV EGYÜTT SZERETETBEN, BÉKESSÉGBEN

SOKAN KÉRDEZTÉK

60. házassági évfordulóját ünne-
pelte a tavasszal Németh János és 
felesége Juci néni, valamint Jani 
bácsi jeles, 85. születésnapja is 
most volt. Ebből az alkalomból 
köszöntöttük őket a templomban, 
majd otthonukban, és most a Kiliti 
Krónikában is. 60 év csaknem egy 
emberöltő, mióta együtt élnek sze-
retetben, békességben Dunakilitin 
a Kisfaludy utcában.
Pontosan emlékszem a 10 évvel 

ezelőtti jubileumra. Nem is akar-
tam elhinni akkor, hogy az 50. há-
zassági évfordulójukat ünneplik, 
annyira fiatalok voltak mindket-
ten. A 10 év azóta szinte elröpült. 
És most újra elérkezett az ünnep, 
hogy áldást kérjenek, hogy hálát 
mondjanak a sok jóért, amiben ré-
szesültek az évek során. Hogy egy-
másra találhattak, hogy boldoggá 
tudták tenni a másikat hosszú év-
tizedeken át. 
Németh János ismert, elismert kő-

művesmester volt a faluban. Szin-

te nincs is olyan utcája a falunak, 
ahol ne őrizné az épület az ő keze 
nyomát. Tanítványok egész sora 
került ki a keze alól, a tanításban 
is mester volt, nemcsak a szak-
mában. A biztos hátteret mind-
ehhez a felesége, Juci néni adta. 
Ők elválaszhatatlanok egymástól 
immár hatvan éve. Most készül 
a „Mesterségek, mesteremberek 
Dunakilitin” c. kiadvány, melybe 
bekerül Jani bácsi is. Beszél élet-
útjáról, és elárulja azt is, hogy a 
mestervizsga írásos anyagánál Juci 
néni volt a segítségére.
Többször jelent meg róluk cikk a 

Kiliti Krónikában. 2019-ben két 
ízben is. Először júniusban, ami-
kor a kertet mentünk megcsodál-
ni, majd szeptemberben, amikor 
átadtuk a virágos zsűri elisme-
rő oklevelét. A kőművesmester 
ugyanis, miután nyugdíjba ment, 
a kertre szánta minden idejét. Elég 
csak az utcáról betekinteni, hogy 
az arra járót ámulatba ejtse. 
Nem unatkoznak hát soha. Ahogy 

Jani bácsi vallja: „Ha reggel felke-
lek, és nincs egész napra munkám, 
nem érzem jól magam”. 
Köztiszteletben álló személyek 

mindketten itt Dunakilitin. Szere-
ti, tiszteli, becsüli őket a lakosság. 
Gyakran fordulnak hozzájuk taná-

csokért is, és ők szívesen segítenek. 
A gyermekek, Jani, Tamás és Gá-
bor már felnőttek, de az unokák-
kal, dédunokákkal együtt gyakran 
hazajárnak. 
Az ünnepük valójában május 6-án 

lett volna, de az új tűzoltóautó ün-
nepélyes átadása ezt az ünnepet 
egy kicsit átírta, De így legalább 
vasárnapra esett a köszöntés, még 
több ember lehetett jelen.
Anyakönyvvezetőként a pohárkö-

szöntőmben azt szoktam kívánni 
az ifjú párnak, hogy ha majd az 
ezüst-, vagy az aranylakodalmun-
kon visszatekintenek az elmúlt 25, 
50, vagy akár 60 évre elmondhas-
sák tiszta szívvel: „Hogy szép volt, 
hogy megérte, hogy újra csak őt 
választanám!” 
Juci néni és Jani bácsi esetében ez 

már biztosan így van.
Isten éltesse a jubiláló házaspárt!

Kovács Andor Tamásné 
polgármester

Milyen nagy beruházás zajlik az Agrár Zrt. tehenészeti telepén?
Annyit már most is elárulhatunk, hogy Európa egyik legmodernebb 

állattartó telepe épül meg itt Dunakilitin idén. Domokos Zsolt tulajdo-
nostól azt az ígéretet kaptuk, hogy az őszi közmeghallgatáson részletes 
tájékoztatót fognak tartani a lakosságnak.
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EGYHÁZI HÍREK

„NEMCSAK MAGUNKÉRT, HANEM A JÖVŐ NEMZEDÉKÉÉRT IS 
TESSZÜK A DOLGUNKAT.”
IN MEMORIAM PRIKLER LÁSZLÓ

EGYHÁZI HÍREK

Május hónapban elsőáldozásra és 
bérmálásra is sor került templo-
munkban.

Az elsőáldozáson Somfai Árpád 
plébános úr segítője a hitoktató, 
Árvay Kitti volt. A rendkívül fe-
gyelmezett 10 fős elsőáldozói kö-
zösség szemet gyönyörködtető 
látványt és lélekemelő pillanatokat 
szerzett minden jelenlévőnek. A 
rólunk készült fotót a tehetséges 
dunakiliti fiataltól, Horváth Anitá-
tól kaptuk.
A bérmálás pünkösd vigíliáján 

zajlott idén ugyancsak Dunakili-
tin. A 15 bérmálkozónak dr. Veres 
András püspök atya felhatalmazá-
sa nyomán Somfai Árpád plébános 
úr adta ki a bérmálás szentségét. A 
bérmálkozók közül 7 volt rajkai 
fiatal, és 4-4 dunakiliti és feketeer-
dei. Örülhetünk, hogy így a 9. év-

folyamra is meg tudták őrizni hitü-
ket, és kitartottak vallásuk mellett, 
és felvették a bérmálás szentségét 
is

2021. június 6-án Úr napja volt 
nálunk is. Sajátos módon a temp-
lomban volt a körmenet. Az ün-
nepre különleges díszítést kapott 
a Mária-oltár és a József-oltár 
is. Míg az előbbit gyakran látjuk 

pompában, hiszen nagy ünnepen 
az a fő helyszín, gondoljunk csak 
a betlehemre vagy a szentsírra. A 
József-oltár különleges díszítése, a 
pipacsok által Máté Mária és Máté 
Ágnes munkája nyomán született. 
ha valaki ezen a napon hajnali 
ötkor a 4-es számú zsilip felé járt 
volna, akkor találkozhatott volna a 
pipacsokat gyűjtő testvérpárral.
E piros mezei virágok az egysze-

rűségük által alkottak igazán na-
gyot e szent helyen. Sokan meg-
könnyeztük, nemcsak az alkotók 
a látványt, amikor az atya ezen 
oltárnál emelte magasba az Oltári-
szentséget.
Hálásan köszönjük minden szer-

vező, résztvevő, segítő munkáját.

Azt hittem, hogy jól ismerem, hi-
szen a rokonom is volt, mégis csak 
a temetési szertartásán döbbentem 
rá, hogy milyen jeles szülöttje volt 
Dunakilitinek a 2021. március 30-

án Pomázon 59 éves korában el-
hunyt Prikler László (Priki).
A mostani emlékezést abból az 

anyagból állítottam össze, amit a 
család bocsátott rendelkezésemre. 

A budakalászi Csalogány utcai te-
metőben 2021. április 8-án római 
katolikus szertartáson búcsúzott 
tőle Kelemen László lelkipásztor; 
Ladányi József, a Budapesti Műsza-
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ki Egyetem Villamos Energetika 
Tanszék vezetője, Laci munkatársa, 
és idősebbik fia, Gergő.
A család eljuttatta hozzám azokat 

az üzeneteket is, melyek a világ 
minden részéből érkeztek, hogy 
kifejezzék együttérzésüket, és el-
mondják, hogy mennyire tisztel-
ték, becsülték, elismerték és szeret-
ték Prikler Lászlót.
Együttérzünk a család mérhe-

tetlen fájdalmával, különösen az 
édesanya, Prikler Lászlóné Irma 
nénivel, akit jól ismerünk és sze-
retünk, és kegyelettel megőrizzük - 
ezen újságcikk nyomán is - Prikler 
Laci emlékét.
Prikler László 1962. március 7-én 

született Mosonmagyaróváron a 
család első gyermekeként. A gyer-
mekéveit Dunakilitin töltötte. Az 
általános iskolát itt végezte, majd 
Mosonmagyaróvárra járt gimnázi-
umba. 
A gimnázium és a sorkatonai szol-

gálat után a Budapesti Műszaki 
Egyetem hallgatója lett. A BME-t 
nem hagyta el soha. Tanulmányai 
befejeztével az egyetem munka-
társa, oktatója, kutatója lett. Szak-
mai tevékenysége középpontjában 
az elektromágneses tranziensek 
témakör kutatása és oktatása állt, 
nemzetközileg is kiemelkedően 
magas színvonalon. Az ATP Draw 
szoftvercsomag kidolgozásában, 
a tranzensek modellezésében ért 
el vitathatatlan érdemeket. Ennek 
tanúbizonysága, hogy alelnök-
ként, majd elnökként szolgálta 
az European EMTP-ATP Users 
Group szervezetet. Ismert volt Ja-

pántól Ausztrálián át Amerikáig. 
A nemzetközi villamosmérnökök 
szervezete, az IEEE Kiemelke-
dő Mérnök Díjban részesítette. A 
tranziensek témakörön kívül ér-
demeket szerzett az elektromos 
autózás, a megújuló energiák 
rendszerbe integrálása, a villa-
mosenergia-rendszerüzemzavarok 
kivizsgálása területén. Többszáz 
kutatásban és ipari munkában vett 
részt. Munkája révén hozzájárult a 
villamosenergia-ellátás folytonos-
ságának javításához, az üzembiz-
tosabb villamosenergiarendszerek 
megvalósításához és megannyi 
probléma megoldásához. Többek 
között intelligens közvilágításon is 
dolgozott.
Az elért tudományos és ipari ered-

ményeivel soha nem kérkedett. 
Mérnökgenerációk nőttek fel elő-
adásain, gyakorlatain, ahol fizikai 
szemléletet, logikus és mérnöki 
gondolkodásmódot, modellezési 
készséget lehetett tanulni. Nem-
csak személyiségével, hanem tette-
ivel, szavaival is tanított. Igazi TA-
NÁR volt.
Örökségül hagyta nekünk becsü-

letességét, következetességét, se-
gítőkészségét. Mindig tiszta elvek 
mentén élt és gondolkodott.
Tanszékvezető munkatársa így bú-

csúzott tőle a temetésen:
„Emlékedet, eredményeidet, tu-

dásodat vállalásainkon keresztül is 
őrizzük. Így élsz tovább nemcsak a 
szívünkben, hanem az Egyetemhez 
kötődő mindennapos tevékenysé-
günkben is. Egyetemünket min-
denkori munkatársainak életműve 
teszi azzá, ami: ismertté, elismert-
té, magas presztízsűvé. A Te élet-
műved is ehhez járul hozzá. Olyan 
EMBER voltál, amilyenné sokan 
szeretnénk válni.”
Munkája mellett mindig volt ide-

je a családjára. Feleségével, Katival 

két fiúgyermeket neveltek: Gergőt 
és Bencét. Bár Pomáz és Szentend-
re jelentette az otthont, családjával 
bejárta a fél világot: a Kanári-szige-
tektől Srí Lankáig.
A felesége, Kati így írt barátainak:
„Lacinak szép élete és kegyes ha-

lála volt egy valóban gyönyörű na-
pon, miközben kertészkedett, amit 
nagyon szeretett. Tetteit nem tette 
ki a kirakatba, de az igazi krisztusi 
utat járta: önfeláldozó, szerető Férj, 
Apa, Kolléga és Barát volt. Min-
denki tudta, érezte ezt, aki a köze-
lében élt.”
Szüleit, később egyedül élő édes-

anyját rendszerint látogatta, szeret-
te Dunakilitit. 
Mi dunakilitiek a temetés előtti na-

pon, április 7-én este Mayer Gizella 
által az édesanya, Irma néni kéré-
sére megtartott rózsafüzér ájtatos-
ság keretében búcsúztunk tőle, ill. 
másnap a temetésen. Mindkét na-
pon havazott, mintha csak az égiek 
is őt siratták volna.
Fia, Gergő így fogalmazott a bú-

csúztatón:
„Egy másodpercet sem szenvedett, 

csak lefeküdt a fűben, ahogyan 
mindig szokott, amikor megfáradt 
és relaxált – élvezte a nap utolsó su-
garait, amik az arcát érték és elin-
dult a nagy ismeretlenbe. De biztos 
vagyok abban, hogy ő nem félt az 
ismeretlentől, inkább kutatta és ki-
hívásnak tartotta…Apa csak ebből 
az időbe vetettségből lépett ki, de 



18 DUNAKILITI KRÓNIKA • 2021. JÚNIUS

ez nem azt jelenti, hogy nincs töb-
bé, hanem, hogy még inkább van..
az idő felettiben, az öröklétben. És 
ennek a tükröződésében mindig 
velünk lesz”
Sírja a budakalászi temetőben van, 

ahonnét rálátni a pilisi dombok-
ra, ahol oly sokat sétált, kirándult 

együtt a család. 
Ott alussza örök álmát a világot 

megjárt, magának, hazájának és 
településének is hírnevet szerző 
dunakiliti fiú, akinek a legfőbb hit-
vallása ez volt:
„Nemcsak magunkért, hanem a 

jövő nemzedékéért is tesszük a dol-

gunkat.”
Nyugodj békében, Prikler Laci!

Az emlékező anyagot összeállítot-
ta és fájó szívvel búcsúzik Dunaki-
liti lakói nevében: 

Kovács Andor Tamásné 
polgármester

SPORT

A Dunakiliti KSE 2020-2021-es 
bajnokság hajrájában talán törté-
netének legszebb eredményének 
kapujában áll (krónika zárásának 
pillanatában). Egy fordulóval a baj-
nokság vége előtt felnőtt megye II. 
osztály első helyen áll. Ifjúsági csa-
patunk a 2. helyen áll jelenleg, ezen 
csapatok értékelése a Krónika kö-
vetkező számában jelenik meg.
Női kispályás csapatunk I. helye-

zése sok-sok év munkájának ered-
ménye, köszönet nekik.
U-16—os megfiatalodott csapa-

tunk III. helyezése is nagyszerű 
eredmény.
U-14-es csapatunk V. helyezése is 

megfelelő a fiatal gárda összetéte-
léhez.
Bozsik korosztályaink is megfelelő 

terhelés mellett fokozatosan fejlőd-
nek.
Az alábbi sorokban edzőink érté-

kelése olvasható:
Buga Kálmán Aranyérmes Női 

Kispálya: Remek idényt tudhatunk 
magunkénak, sikerült megnyer-
nünk a bajnokságot. Végtelenül 
büszke vagyok a csapatomra. Min-
denki egytől egyig sokat tett a végső 
sikerért, és örülök, hogy az igazolt 
játékosok száma az irányításom 
alatt csak gyarapodott, így már las-
san 20 fős kerettel tudunk készülni. 
Az edzés látogatottsága megfelelő 
és a hangulat is mindig vidám, csa-
ládias. Megérdemelték a lányok az 
aranyat, most egy kis leállás jön, a 
megérdemelt nyári pihenő. Majd 
készülünk az új szezonra az új ki-
hívásokra, bízom benne, hogy még 
sokszor ünnepelhetem a lányok 
győzelmét. Hajrá, Kiliti!
Árvay Balázs U-16: Az előző cson-

kaszezon befejezése után jelentős 
fiatalításon esett át U-16-os ke-
retünk, ugyanis a 20 fős keretből 
mindössze 7-en maradtak az új 
idényre. A szezonnak 14 fős ke-
rettel vághattunk neki, ami nem 
mondható túl bőnek, de menet 
közben sikerült további fiatalokat is 
a labdarúgás világába vonzani, így 
a végére 19 bevethető játékosunk 
lett. Mivel az utánpótlás bajnok-
ságokban szinte megjósolhatatla-
nok az erőviszonyok a bajnokság 
kezdete előtt, így a célkitűzésünk 
a korábbi évekhez hasonlóan az 

volt, hogy továbbfejlesszük a játé-
kosok technikai és taktikai felké-
szültségét, és minél több játékost 
tudjunk az U-19-es csapatunkban 
párhuzamosan szerepeltetni. 7 já-
tékos is magára ölthette az ifimezt 
a bajnokság során – közülük töb-
ben alapemberként - egy olyan 
csapatban, mely végig a bajnoki 
címért volt versenyben. Ugyan 
serdülőseinknek a bajnoki címre 
idén nem volt esélye a 100 %-os 
Győrújfalu mellett, viszont az utol-
só fordulóig kiélezett csata volt az 
dobogó második fokáért a Hegyes-
halom és Hédervár csapatával. Vé-
gül pontazonosság mellett a jobb 
gólkülönbségének köszönhetően a 
hegyesi gárda örülhetett az ezüst-
nek, viszont a mi fiataljaink nya-
kába került a bronzérem. Emellett 
Preszeller Tamás 33 találattal a gól-
lövőlista élén végzett. 
Varga Balázs Bozsik Korosztályok: 

Ez az idény nagy kihívás elé állítot-

TISZTELT SZURKOLÓK, TÁMOGATÓK!
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ta a szülőket, gyerekeket és edzőket 
egyaránt. A korlátozások miatt ele-
inte online edzések voltak, de sze-
rencsére sikerült hamar visszatérni 
a normál edzésritmushoz. Bár a 
Bozsik fesztiválok és tornák csak 
a szezon legvégén lettek újra meg-
tartva, ennek ellenére a gyerekek 
szép számban vettek részt az edzé-
seken minden korosztályban. A ta-
nítványok minden tagjánál egyéni 
és csapatszinten látható a befekte-
tett munka eredménye, a fejlődés. 
Az edzők, Lobik Zoltán (U-7, U-9), 
Varga Balázs (U-11) és Varga Attila 
(U-13) igyekezett a lehető legtöbb 
tudást átadni a futballpalántáknak. 
Továbbra is szeretettel várják azon 
fiatal gyerekeket, akik ezt a szép 
sportot szeretnék elsajátítani. Kü-
lön kiemelem a szülők PÉLDAÉR-
TÉKŰ hozzáállását. Szép számban 

elkísérik a gyerekeket a tornákra, 
fesztiválokra. Ám, ami a legfonto-
sabb, ami gyakorlatilag egyedülálló 
a környéken, hogy nemcsak a saját 
gyereküket, csapatukat, biztatják, 
hanem ha éppen az ellenféltől lát-
nak egy szép gólt vagy megmozdu-
lást, azt is megtapsolják, megdicsé-
rik. KÖSZÖNJÜK! 
Dunakiliti Községi Sportegyesület 

folyamatosan biztosítja sportolási 
lehetőséget a helyi és környékbeli 
lakosság számára immár két sport-
ágban (labdarúgás, pingpong).
Nyáron megrendezésre kerülő tá-

borunk 2021.06.28-2021.07.02-ig 
mindkét szakágban napközis rend-
szerben lesz (jelentkezés TEL:30 
5606166).
Valamint 2021.07.24-én 19.00 

órától a Sportpályán Sportbál kerül 
megrendezésre és egyben az érem-

átadás is ekkor történik. Sportbál-
lal kapcsolatos információk hama-
rosan egyéb hírportálokon.
Ezúttal köszönöm minden egyes 

Támogatónknak belénk vetett bi-
zalmát.
A DKSE következő öt évét az aláb-

bi vezetőség irányítja: Schnitzer 
Balázs elnök, Réder Tamás, Sárközi 
László, Varga Balázs, Bedő Patrik 
vezetőségi tagok.

Schnitzer Balázs

FELHÍVÁS! 
UGYE MINDENKIT ÉRDEKEL, MILYEN VOLT DUNAKILITI RÉGEN?

 Civil kezdeményezés hatására összegyűjtjük, beszkenneljük,  és közkinccsé tesszük 
ezeket. Segítenek nekünk? Kérjük, válogassák ki régi képeiket a múlt század 70-es 
éveivel bezárólag és mi digitálissá tesszük őket. Jelenleg Lelkes Géza, Suri Andrea vál-
lalta, hogy otthonában elbíbelődik ezekkel, nekik technikai felszereltség is rendelke-
zésükre áll. Nyugodtan keressék őket!. A könyvtárban szerdánként szintén lehetőség 
van képeket beolvasni. Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt mondják el nekünk 
a fotókról. Szívesen fogadjuk továbbá önkéntesek jelentkezését, akik segítenek a 

gyűjtésben, beolvasásban saját, vagy a könyvtár technikáját használva. 
Várjuk a jelentkezést a dunakilitiregen@gmail.com e-mail-címre. 

MENTSÜK MEG AZ UTÓKORNAK A HALVÁNYODÓ, 
TÖREDEZETT EMLÉKEKET DUNAKILITI MÚLTJÁBÓL!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Kadnár Levente, Kadnár Zsuzsan-
na és Kadnár Szabolcs kisfia. A 
nagytesók már nagyon várták az 
érkezését. Kiegyensúlyozott baba, 
a kedvenc időtöltése az evés.

Prikler Zente mosolygós, jókedvű 
baba. 2020. december 8-án szüle-
tett, Nagy Denisa és Prikler Lajos 
második kisfia. Bátyja, Levente 
mar nagyon várta őt. 

Rigó Boglárka, Rigó Sándor és 
Szalai Beáta második gyermeke.
Mosolygós, nyugodt baba. Sokat 
alszik kinn a friss levegőn, szereti 
a nagy babakocsis sétákat.

Gyarmati Szofi, Gyarmati-Mild 
Renáta és Gyarmati Gábor máso-
dik kislánya Szofi 2021.05.06-án 
született. Nagyon szeret a friss le-
vegőn, sokat sétálnak vele. 

Kotheil Noa, Kotheil Tímea és 
Martin Kotheil kisfia 2021.05.06-
án született. Nagy kedvence a po-
cakja, ez azon is látszik, hogy 5 he-
tesen már 5000 gramm. 

AKIKET A GÓLYA HOZOTT...

Márkus Natasa Diána, Papp Di-
ána és Márkus Richárd kislánya 
2021.05.27-én jött a világra. Ami-
kor ébren van, mindig csendben 
figyelget. 

Németh Gréta Hanna, Németh-
Karácsony Tünde és Németh Ottó 
első kislánya. 2021.június 6-án 
született. Szeret enni, aludni és pi-
henni anya vagy apa karjaiban. 

AKIKTŐL FÁJÓ SZÍVVEL 
BÚCSÚZUNK...

NAGY JÁNOSNÉ

RANYÁK MIHÁLY

BOZI LÁSZLÓ

VARGA ISTVÁNNÉ

SZITÁS GÉZA
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