
1DUNAKILITI KRÓNIKA • 2021. SZEPTEMBER

Dunakilitiért díj 2021. 
évi kitüntetettje 5

XV. ÉVFOLYAM - 2021. SZEPTEMBER
DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Dunakiliti
éves

KÖZÖS KINCSÜNK

Csanády Imre: Alma

Érik az alma,
hajlik a gallya,

fűre hajlik, mint egy sátor,
sok édes almától.

Szedjük,
kapjuk,

habosra harapjuk, -
a többivel mi legyen?

holnapra
hagyjuk.  

szép ünnepünk 
augusztus 20. 6

12Embermesék
Rigó Klára

Fotó: Kálmán Anita



2 DUNAKILITI KRÓNIKA • 2021. SZEPTEMBER

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KEDVES DUNAKILITI ÉS TEJFALUSZIGETI LAKOSOK!
A Dunakiliti Krónika előző lap-
száma óta az alábbi eseményekről, 
eredményekről számolhatok be 
Önöknek.

Sikeresen pályáztunk csapadék-
víz-elvezetési rendszerre
Csapadékvízelvezető-rendszer 
korszerűsítésére pályáztunk si-
keresen bruttó 110 millió Ft-os 
keretösszeggel a TOP 2.1.3-16 pá-
lyázat keretében a Kossuth, a Diós 
és a Kisfaludy utca egy részén (a 
Kossuth és az Arany J. utca közötti 
szakasz) a csapadékvíz-elvezetési 
problémák megoldására. A belte-
rületi vízrendezés célja a területre 
hulló csapadékvíz rendezett elve-
zetése, a lakóterület védelme, az 
útburkolatok és pályaszerkezetek 
víztelenítése. A pályázat 100 %-os 
intenzitású, előfinanszírozott, és 
2023. május 31-i befejezéssel ter-
vez. A kiviteli tervek most készül-
nek. A tervezésnél itt és más terü-
leten is figyelembe kell vennünk a 
2021. júl. 18-i rekord mennyiségű 
csapadék (170 mm) nyomán ta-
pasztaltakat. A rekord mennyiségű 
csapadékkal a hírekbe is bekerül-
tünk.

Közmeghallgatást tartunk 2021. 
szept. 30-án 17.30-tól
A tavalyi évben nem volt rá mód, 
de idén szeretnénk ismét köz-
meghallgatást tartani, melyen az 
önkormányzat 2021. évi gazdál-
kodása lesz a fő napirendi pont. 
Mellette egyéb kérdések is napi-
rendre kerülnek a Faluház szín-
háztermében. Vegyünk részt ezen 
minél többen!

Szolgálati lakásfelújításra és jár-
dakorszerűsítésre is sikerrel pá-
lyáztunk
A Magyar Falvak Program kereté-
ben a gyógyszertár feletti szolgá-
lati lakásra beadott pályázatunk is 
sikeres 23.096.849 Ft-tal, melyben 
nyílászárócsere, külső szigetelés, 
tetőfelújítás, fűtéskorszerűsítés is 
szerepel. Ehhez önkormányzati 
keretből hozzákapcsoljuk a gyógy-
szertár felújítását is, hogy az épület 
egységesen szép külsőt kapjon. A 
munkák 2022 tavaszán várhatók.
Járdaépítést tervezünk több he-
lyen, részben pályázatból, részben 
önerőből. Pályázatból: 20 millió 
Ft-ot nyertünk járdafelújításra a 
Kossuth utca páros oldalán foly-
tatva a tavalyit a Klub Kilititől, ill. 
a Diós utcára. Saját forrásból: SP 
Industries üzem felé építünk járdát 
a Sportpályától 7 millió Ft-os költ-
séggel.

A kormányablak buszánál intéz-
hettünk ügyeinket 
A lakosság nagy örömére és meg-
elégedésére 2021. júl. 21-én dél-
előtt Dunakilitin a Faluház mellet-
ti parkolóban volt mód arra, hogy 
helyben intézzük ügyeinket. Mivel 
az érdeklődés rendkívül nagy volt, 
a sikeresen intézett ügyek száma 
szintén (igazolvány, jogosítvány, 
ügyfélkapu, stb.), így van remény, 
hogy újra sor kerüljön erre a meg-
oldási formára.

Köszöntöttük a jubiláló körzeti 
nővérünket
2021. július 1-jén ünnepelte du-
nakiliti munkahelyén a 25 éves 
jubileumot Bieber Istvánné Mari-

ka, akit ez alkalomból jutalomban 
és elismerésben részesítettünk. 
Köszönjük áldozatos munkáját. 
A 25 év alatt alázattal szolgálta a 
dunakilitieket, segített a bajban, 
tanácsokat adott éjjel és nappal. 
Nem titok az sem, hogy Marika 
2022 nyarán nyugdíjba vonul. 

Új helyre került a szelektív hulla-
dékgyűjtő, szépítjük a közterüle-
teket
2021 nyarán, mivel a megszépült 
Villa közbe már nem illett bele, 
ezért a szelektív hulladékgyűjtő 
edényeket a temető mellé költöz-
tettük a Diós utcába.
Fontosnak vélem hangsúlyozni, 
hogy folytatódik a virágosítás, a 
közterek csinosítása, mert ezt már 
minden itt élő, itt dolgozó, ide lá-
togató elvárja tőlünk. Szerencsére 
ebben is – akárcsak másban – van-
nak segítőink, tanácsadóink. Szá-
mítunk rájuk, de természetesen 
szívesen fogadunk javaslatot bár-
kitől.

Előkészületek történtek a leendő 
fürdőhelyen a Kisrévi-Duna-ág 
mentén
Az Aqua Szolgáltató Kft. felajánlá-
sa nyomán vízórával és szennyvíz 
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bekötési lehetőséggel már rendel-
kezik az a Kisrévi-Duna-ág mel-
letti önkormányzati terület, ahová 
a következő évben a fürdőhelyet 
tervezzük. A fürdés mellett lehető-
séget biztosítunk majd sétára, na-
pozásra a vízparton, lesznek kerti 
zuhanyok, vizesblokk mosdóhasz-
nálattal, kerékpáros pihenő és 
gyermekjátékok is. Tereprendezés 
zajlott a nyáron, ill. tervek készül-
tek a kiszolgáló épületre, melyben 
helyet kap egy bemutató tér is a 
Szigetköz természeti értékeiből.

Külterületi utak-pályázat
A külterületi utak esetében eddig 
murvás és kavicsos megoldást tud-
tunk vállalni, de most adtunk be 
115 millió Ft-os VP-s pályázatot 
a Vízpart utca külterületi útjára, 
melynél már építési tervekkel is 
rendelkeztünk meleg aszfaltos út-
felújításra. A pályázat 95 %-os in-
tenzitású, tehát 5 % önerővel szá-
mol.
A Csiba Lajos és a Kukullói út ese-
tében is készíttetjük a terveket.

Ünnepeltük a vöröskereszt 140 
éves jubileumát

Előbb Esztergomban az országos 
rendezvényen, majd itt Dunakili-
tin is ünnepeltük a Magyar Vörös-
kereszt 140 éves jubileumát. Jóleső 
érzéssel tölt el, hogy a dunakiliti 
vöröskeresztes aktivisták élenjár-
nak ezen humanitárius munká-
ban, és általa Dunakiliti hírnevét 

is öregbítik. Külön köszöntöttük 
Magyar Ágnest, az egyesület elnö-
két és Szitás Péterné Viol titkárt, 
az egyesület „motorját”. További jó 
munkát, sok sikert kívánunk min-
den aktivistának.

Vállalkozói fórumot tartottunk

2021. aug. 25-én a Faluházba invi-
táltuk azon vállalkozóinkat, akik 
Dunakilitin vannak bejelentve, 
és itt is tevékenykednek. A 60 ki-
küldött meghívóra 25-en jeleztek 
vissza, hogy számíthatunk rájuk. 
A nagyvállalat képviselőjétől a 
legkisebb vállalkozóig ők meg is 
jelentek. Egy rendkívül tartalmas 
estén az önkormányzat nevében 
ismertettem eredményeinket, si-
kereinket, nehézségeinket, lehe-
tőségeinket, majd ugyanerre kér-
tem a vállalkozókat is. A felmerült 
kérdések, kérések egy része ön-
kormányzatunk által teljesíthető, 
míg másokhoz külső szolgáltatók 
segítségét kell igénybe vennünk. 
A programról emlékeztető ké-
szül, melyről a közmeghallgatáson 
Önöknek is beszámolok.

Hír a kutak engedélyeztetéséről
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. A 
szakemberek anyaga a napokban 
érkezik, utána készülnek el az en-
gedélyek.

Augusztus 20-án dr. Csókay 
András professzor volt az ünnepi 
szónok
Nagy örömmel tölt el, hogy töb-
ben jelezték nekem, milyen nagy 
élményként élték meg, hogy a hí-
res idegsebész itt járt nálunk Du-
nakilitin. Beszédében Szent István 
Imre herceghez írt Intelmeiről 
hallhattunk, a közelgő 52. Eucha-
risztikus Kongresszuson való rész-
vételre biztatott mint a rendezvény 
egyik hírnöke, és kiemelte, hogy 
Magyarország ma is sok tekintet-
ben példával szolgál Európa szá-
mára.

Búcsúra készülünk
2021. szept. 19-20-án kerül meg-
rendezésre idén a dunakiliti bú-
csú; október 3-án vasárnap pedig 
a tejfaluszigeti kápolna búcsú-
ját tartjuk. 2021. szept 18-án, a 
kiliti búcsú előtti szombaton im-
már 4. alkalommal tartjuk meg 
az „Elszármazottak találkozóját”, 
melyről külön meghívó is van la-
punkban. Idén Makai János nyitja 
meg számunkra gyümölcsösét 17 
órától, melyért már itt kifejezem 
hálámat. Utána a Faluházban Őri 
Jenő és barátja, Román Iván ze-
nél 18.30-tól, ill. az Ács Pincészet 
Győrújbarátról mutatkozik be. Le-
gyenek a vendégeink! Higgyék el, 
nem fogják megbánni!
Sok szép élményt, testi-lelki feltöl-
tődést kívánok minden dunakiliti, 
tejfaluszigeti lakosnak és minden 
idelátogató kedves vendégnek.
Meleg szeretettel és őszinte tiszte-
lettel:

Kovács Andor Tamásné 
Dunakiliti polgármestere 
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Horváth Alajos Géza lakóhelyén, Dunakilitin köztiszteletben álló személyiség.  

Öt cikluson át volt önkormányzati képviselő, melyből több ciklusban vezette a Gazdasági 
Bizottságot. 2014-2019. között alpolgármestere volt Dunakilitinek, munkájával jelentős 
fejlesztésekben működött közre. 

Az Egyházközség világi képviselőjeként 2002 óta tevékenykedik, jelenleg annak világi elnöke. 
Szívügyének tartja egyházközségi feladatait. Irányításában zajlott a templomfelújítás 2010-
2011-ben és a Batthyány-kápolna rekonstrukciója 2012-ben. 

1993-98. között a Földkiadó Bizottság tagjaként, majd elnökeként végzett kiváló munkát. 1991-
92-ben a Gazdanapok fő szervezőjeként megalapozta a Péter-Pál-napi Falunapokat. A helyi 
gazdák egyik legfőbb tanácsadója. Ösztönzésére, a gazdák összefogásával valósult meg 2015-
ben a falunapi mezőgazdasági felvonulás és a 2016-os virágos nemzetközi zsűri méltó fogadása. 

2002-ben alapítója volt a Dunakilitiért Egyesületnek, melynek ma is elnökségi tagja. A 
településen működő vegyeskarban megalakulása óta, 33 éve aktívan tevékenykedik. 

Közreműködött a Falumúzeum létrehozásában; napjainkban is őrzi hagyományainkat, a 
hagyományok őrzésére, értékeink óvására másokat is buzdít.  

A település életében meghatározó személyiség, aktív és példamutató életet él családjával. 

A Dunakilitiért Díj odaítélésével a településen élők elismerik több évtizedes áldozatos 
munkáját. 
Dunakiliti, 2021. augusztus 20. 
    
 

KKoovvááccss  AAnnddoorr  TTaammáássnnéé  ddrr..  OOddoonniiccss  AAlliizz  
polgármester jegyző 

 

Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy a Dunakilitiért Díjat most 
átvehettem, ezért szeretnék kö-
szönetet mondani azon személy-
nek vagy személyeknek, akik erre 
az elismerő díjra felterjesztettek. 
Köszönetemet szeretném kifejez-
ni Polgármester Asszonynak és 
a Képviselő-testület minden tag-
jának, hogy alkalmasnak találtak 
erre a díjra, és ez évben nekem 
ítélték oda.

Köszönettel tartozom az Úr Jé-
zusnak, hogy erőt és hitet adott a 

közösségért végzett feladatok el-
végzéséhez.
Köszönöm a falumnak, az itt élő 

embereknek, hogy bizalmukkal 
dolgozhattam Értük.
Köszönöm a családomnak, kü-

lönösen feleségemnek, Katinak, 
hogy segítettek és lehetőséget ad-
tak arra, hogy a közért dolgozhat-
tam, dolgozhatok. Azzal, hogy én 
sokat voltam távol a családtól, így 
rá hárult nagyobb feladat a gyere-
kek nevelésében.
A feladatok közül nem akarok ki-

emelni semmit, mert mindegyik-
nek megvolt a maga szépsége és 
nehézsége. A közért való tevé-
kenységeket 1989-90 után kezd-
hettem el, de így is életem felében 
megadatott, hogy a közösségért 
dolgozhattam.
Mi volt fontos az életem során? 

Mihez tartottam mindig maga-
mat? Itt négy dolgot szeretnék fel-
sorolni:
• konzervatív keresztény érték-

rend
• tisztesség
• példamutatás
• közért, a közösségért való tenni 

akarás
Ezeket az értékeket tanulhattuk 

meg szüleinktől, és ezeket adjuk 
tovább gyermekeinknek, unoká-
inknak!

Hálás szívvel: 
Horváth Alajos, 

a Dunakilitiért Díj
2021. évi kitüntetettje
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DR. CSÓKAY ANDRÁS IDEGSEBÉSZ FŐORVOS DUNAKILITIN 
JÁRT

Főorvos úr mint a reggeli kávénál a 
hivatalban megjegyezte, kettős cél-
lal érkezett hozzánk 2021. aug. 20-
án. Először is mint ünnepi szónok, 
akit már egy éve meghívtunk, és 
2020 augusztusában szívesen jött is 
volna közénk, de mint Mosonma-
gyaróvár 2019-es Pro Urbe díjasa, 
tavaly ő volt Mosonmagyaróváron 
az ünnepi szónok, és az ünnepség 
ugyanakkor zajlott, mint itt Duna-
kilitin. Így aztán áttettük a felkérést 
erre az évre.
A másik célja - Főorvos úr beval-

lása szerint - az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus egyik 
hírnökeként a hívek lelkesítése a 
kongresszuson való részvételre, a 
tanúságtételre.
Dr. Csókay András beszéde 3 rész-

ből állt:
1. Az első részben néhány idézettel 

bizonyította, hogy István királynak 
fiához, Imre herceghez írt Intelmei 

ma is aktuálisak és érvényesek szá-
munkra. Vegyük elő tehát az Intel-
meket gyakran, és eszerint éljünk!
2. A következő részben dr. Csókay 

András az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszuson való 
részvételre biztatott. Szólt az Eu-
charisztia titkáról, a kereszténység 
lényegéről, a hívő ember útjáról. 
Elmondta, hogy összesen 12 hírnö-
ke van a kongresszusnak (akárcsak 
a 12 apostol), és nagy megtisztelte-
tés számára, hogy erre felkérték őt. 
Az 1938-as kongresszus óriási ho-
zama, hogy túléltük a II. világhá-
borút is Trianon után. Nem szűnt 
meg az ország, pedig hatalmas tá-
madásoknak volt kitéve. Most még 
nagyobb a harc. Ezért irányította 
ide Jézus újra a kongresszust. Utalt 
Főorvos úr Pio atya jövendölésére: 
„Magyarország egy olyan kalitka, 
melyből egyszer egy gyönyörű ma-
dár fog kirepülni.” Ehhez azonban 
óriási és erős hit kell, mint milli-
ónyi mustármag. Ezt kapjuk meg, 
amikor magunkhoz vesszük az Eu-
charisztiát a közösségben. Amikor 
a sziámi ikrek 26 órás műtétjét a 
kollégáival végig koncentrálva bír-
ta Dakhaban, a titok az volt, hogy 
előző nap közülük többen szentál-
dozáshoz járultak közösen. Ezzel 
testileg és lelkileg megerősödtek. 
Elmondta, hogy a kongresszus 
megújíthatja Magyarország hitéle-
tét, a hit pedig tisztánlátást jelent. 
3. A beszéd zárásaként újra visz-

szatért Főorvos úr az ünnep kap-
csán államalapító királyunkhoz: 
„István király azt mutatta meg, 

hogy nekünk magyaroknak, nem 
feltétlenül kellenek az útjelző fák-
lyák, hanem mi magunk lehetünk 
a fáklyák, akik utat mutatunk az út 
szélén heverő Európának. István 
felismerte a kereszt és az Oltári-
szentségben velünk lévő Krisztus 
erejét, akinek a radikális követése 
táplálja a fáklyánk tüzét.”
A beszéd után Főorvos úr azonnal 

elköszönt, mert mint a kongresszus 
egyik hírnökét várták őt a Szent 
István-bazilika előtti téren.
Lapzártakor a kongresszus már 

elkezdődött, de nem ért véget. Így 
nem látjuk, tudjuk még annak ha-
tását. Mindenesetre én több sze-
mélytől is hallottam azt, hogy dr. 
Csókay András aug. 20-i beszéde 
nyomán döntött úgy, hogy részt 
vesz a kongresszuson, és tanúságot 
tesz hite mellett. A hírnök tehát el-
érte célját. 
Többen kérdezték azt is, készült-e 

felvétel az ünnepi beszédről, mert 
szívesen meghallgatnák újra. Saj-
nos ez elmaradt, de dr. Csókay 
András idegsebész, reményeink 
szerint hamarosan újra a vendé-
günk lesz Dunakilitin. Szeretettel 
várjuk őt.

Kovács Andor Tamásné 

ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
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TÁJÉKOZTATÓK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Duna-
kiliti Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 
27.) önkormányzati rendelete alapján beiskolá-
zási támogatás kérelmezhető, melynek összege 
gyermekenként 5 000 Ft.
A támogatás feltétele, hogy a tanuló a dunakiliti 
általános iskolában folytassa a tanulmányait, ki-
véve, ha speciális nevelésre, oktatatásra szorul.
További feltétel, hogy a családban az egy főre 
számított jövedelem ne haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíj 550 %-át (ez az összeg je-

lenleg 156 750 Ft/fő).
A támogatásra jogosultak a kérelmet a tanév 
kezdetétől az év végéig benyújthatják. Részükre 
formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely az 
önkormányzat honlapjáról letölthető az önkor-
mányzat honlapjáról a https://www.dunakiliti.
hu/ugyleirasok-nyomtatvanyok/ link segítsé-
gével, továbbá az Önkormányzati Hivatalban is 
beszerezhető. A kérelemhez jövedelemigazolást 
kell csatolni. 

Dunakiliti, 2021.09.03.
dr. Odonics Aliz jegyző

FELHÍVÁS BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS KÉRELMEZHETŐSÉGÉNEK 
LEHETŐSÉGÉRE 

M E G H Í V Ó
Dunakiliti Község Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete
2021. szeptember 30-án (csütörtökön) 

17.30 órakor a Faluházban 
(9225 Dunakiliti, Kossuth L. u. 86.)
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T 

tart.

NAPIRENDEK: 
1) A polgármester általános tájékoztatója 

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról.
2) Aktuális kérdések: a résztvevők közérde-
kű kérdéseket intézhetnek, illetve javasla-

tot fogalmazhatnak meg a képviselő-testü-
lethez.
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FALUNAP ÉS ARATÓÜNNEP SZOMSZÉDTALÁLKOZÓVAL

TANULMÁNYÚT NAGYPÁLIBA

KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI

Ha azt mondom, hogy a Falunap 
és Aratóünnep programja már ja-
nuárban készen állt és a képvise-
lő-testület elé került, biztosan mo-
solyognak. Pedig így volt! Aztán 
megint bezárt az ország, megint 
felmondtuk a szerződéseket. Vé-
gül május 15-én nyitottunk ki újra, 
azaz volt egy rövid időszak, hogy 
előlről kezdjünk minden szerve-
zést. Először még kisebb rendez-
vényben gondolkoztunk a Közös-
ségi Ház udvarán, hiszen védettségi 

igazolványhoz kötötték a belépést. 
A program előtt két héttel töröl-
tek el minden szigorítást, akkor 
döntött úgy polgármester asszony 
a képviselőkkel, hogy legyen ren-
des falunap. Ugye, elhiszik nekem, 
hogy nem volt egyszerű!  A terve-
zett sztárvendégünk elszerződött 
már máshova, kapkodva kerestünk 
fellépőket. Mindezek ellenére azt 
gondolom, hogy akik kilátogattak 
a kétnapos ünnepre, találtak ked-
vükre való programot. Hallgathat-
tak jó zenéket, mert színvonalas 
zenekarok játszottak. Láthattak 

ügyes táncosokat, fotózkodhattak, 
játszhattak. Az Aratóünnepet a 
szomszédos falvak főzőcsapatai 
tisztelték meg finomabbnál fi-
nomabb ételeket készítve. Rajka, 
Feketeerdő, Dunasziget és a csal-
lóközi Dobrohost (Doborgaz) kép-
viseltette magát polgármesterei 
és képviselői által. Így kerekedett 
szépre a szombat és vasárnap, hi-
szen résztvevői találkozhattak és 
beszélgethettek szomszédokkal, ré-
gen látott ismerősökkel.
Vagy nem erről szól egy falusi ün-

nep?

Edelmayer Andrea

Azért választottuk úti célnak a 
Zala megyei kisfalut, mert a la-

kosságszámát figyelembe véve egy 
nagyon dinamikusan fejlődő, több 

európai és magyar díjat elnyerő te-
lepülés. 2018-ban a Magyarországi 
Falumegújítási Díj átvétele alkal-
mából jártunk ott polgármester 
asszonnyal, jegyző asszonnyal és dr. 
Hegyi Judit képviselő asszonnyal. 
Úgy gondoltuk, hogy érdemes lesz 
egyszer oda visszatérni a faluveze-
tésnek. Akkor a zalai lankák közt 
megbújó szép kis falut ismertünk 
meg, kedves vendégfogadással. 
Most sem csalódtunk, hisz Köcse 
Tibor polgármester úr átfogóan 
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tájékoztatott bennünket gazdasá-
gi és közösségi eredményeikről. 
Láthattuk érdekes játszóterüket, 
innovációs házukat, vásárterüket. 
Ötleteket kaptunk falugondozási 
és pályázati kérdésekben és a meg-
újuló energia felhasználásáról. 
Meglátogattuk új lakóparkjukat 
is. Az idegenvezetés végén kedves 
bor- és gyümölcslékóstoló vendég-
ségben volt részünk. Kora délután 
Zalaegerszegen ebédeltünk, majd 
a Göcseji Falumúzeum házacskái 
között barangoltunk. Igazán szép 
napot töltöttünk együtt meghívott 
vendégeinkkel, Novák András pol-
gármester úrral, a Dunakilitiért 
díjasokkal, a testület tagjaival, a hi-

vatal és a Kft. dolgozóival, valamint 
a közterületeink gondozásában 
aktívan résztvevő nyugdíjasok-
kal. Az utazásra a TOP-5.3.1-16-

GM1-2017.számú „Közösségépítés 
négy évszakban” című pályázat jó-
voltából került sor.

Edelmayer Andrea

JÚLIUSI VAKÁCIÓ

Az idei napsütéses meleg nyár na-
gyon alkalmas volt táboroztatás-
ra. Nem kellett aggódnunk, hogy 
mivel foglaljuk le a gyerekeket, ha 
netán esik. Mindkét héten szinte 
egész napokat töltöttünk a szabad-
ban.
Július első hetében a dunakiliti és 

feketeerdei gyerekek részére a szo-
kásos „Jeles napok” tábort szervez-
tük meg meglepően magas jelent-
kezőszámmal. Érezhető volt, hogy 
sok szülő keresett így megoldást 
gyermeke elhelyezésére. A gye-

rekek pedig nagyon vágytak már 
egymás társaságára. 
Önkormányzatunkat megkereste a 

Veritas Dunakiliti Kft. is, hogy saját 
dolgozóit segítse egy gyermektábor 
indításával, melyhez a közremű-
ködésünket kérte. Az ő számukra 
szerveztük a második hetet.
Mindkét tábort színesítettük hor-

gásznappal a Duna-parton, a Hon-
véd Horgász Egyesület hathatós 
segítségével, no meg Veszeli Sanyi 
bácsi kedves vendéglátásával. Jár-
tunk Makay Tamás lovardájában, 
a vadászházban a „Sólyom” Láng 
Rudolf Vadászegyesület jóvoltából. 
Meglátogattuk a Veritas üzemet 

mindkét csapattal. Ugyanazzal a 
figyelmességgel és ajándékkal fo-
gadták a falubeli gyerekeket, mint 
saját dolgozóik csemetéit. Tartot-
tunk „életmentő hős”-képzőt a Vö-
röskereszt oktatóival. Szerveztünk 
kutyás- és kisállat bemutatót, film-
vetítést, előadást a Szigetközről. 
Mindezeket a programokat igye-
keztünk rengeteg játékkal, mozgás-
sal fűszerezni. Az utolsó napokat 
izgalmas csapatversenyekkel zár-
tuk, ahol a győzteseknek okosnak 
és ügyesnek is kellett lennie. A dí-
jakat végül nagy örömmel zsebel-
ték be.
A táborok lelkei megint az óvónők 
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NÉZZÜNK BE A KISERDEI BÖLCSŐDÉBE!

voltak, akik kedvesen és nagy ta-
pasztalattal irányították a lurkókat. 

Köszönjük Fülöp Barbara, Kovács-
né Makai Mari és Kissné Király 

Erzsi!  A sportos és mozgásos fel-
adatok motorjai Varga András és 
Varga Bence, fiatal segítőink vol-
tak. Igazi nagytesóként foglalkoz-
tak a gyerekekkel, szinte levegőhöz 
sem jutottak a rajongó kicsiktől.
Szerettük ezt a két hetet minden 

fáradtság ellenére, hiszen gyerekek 
között lenni egészen más dimen-
zió.

Tóth Tiborné Márta és
 Edelmayer Andrea

KISERDEI BÖLCSŐDE

Intézményünk 2021. január 4-én 
kezdte meg működését, azóta 20 
kisgyermeket írattak be hozzánk. 
2021. januárjában 9 gyermekkel 
kezdtük az évet, majd az év során 
újabb gyermekek csatlakoztak a 
Süni és Mókus csoportunkhoz, 
így az összlétszám elérte a 19 főt. 
Szeptember 1-től 6 gyermek megy 
át az óvodába, a 2021/2022. nevelé-
si évet pedig 16 fővel kezdjük meg.  
A jelentkező gyermekek közül va-
lamennyit felvettük és továbbra is 
6 kolléganővel várjuk a bölcsődébe 
érkezőket.
Intézményünk környezetét, he-

lyi adottságait tekintve ideális ah-
hoz, hogy a gyermekek nyugodt 
körülmények között egészségesen 
fejlődjenek, de bölcsődénk is rend-
szeres, folyamatos  karbantartást 

igényel. A berendezés új és meg-
felelő, fejlődést, fejlesztést elősegí-
tő eszközeink, játékaink vannak.  
Kisgyermeknevelőink mindent 
megtesznek azért, hogy a csoport-
szobák az évszakok, ünnepek han-
gulatát tükrözzék.
Csoportjaink kialakítása életkor és 

nem szerint heterogén módon tör-
ténik.  Figyelembe vesszük a szülői 
igényeket, helyi sajátosságainkat, 
tapasztalatainkat. A családtól való 
elválás elsődleges intézményeként 
legfontosabb célunk a bölcsődei 
környezet megismertetése, az ki-
csiket körülvevő kisgyermekne-
velő- illetve dajka nénik megis-
merése, valamint a bölcsődében 
működő szokásrendszer, napirend 
kialakítása. Ez az egyik legfonto-
sabb tényező, melytől a gyermek 
biztonságban érzi magát. Az első 
napokban megismerik jelüket, 
melynek segítségével, megtalálják 
a mosdóban törölközőjüket, fog-
mosó poharukat. Étkezések alatt az 
asztalnál is mindenkinek megvan 
az állandó helye. Napirendünkben 
érvényesül a folyamatosság és ru-
galmasság. 

A mesék az évszakoknak, ismere-
teiknek, ünnepeinknek megfele-
lően változatosak. Környezetünk 
felfedezesét sétákkal, beszélgeté-
sekkel, verseléssel alapozzuk meg. 
Így megismerjük a gyümölcsöket, 
zöldségeket, állatokat. A foglalko-
zások közül a mondókázás, mesélés 
nem maradhat ki egy nap sem. Tár-
sasjáték, illetve a manuális munka 
segítségével a színeket is elsajátít-
ják. Énekes játékokat is sokszor 
játszunk a mindennapos testneve-
lés alkalmával. Zenehallgatáskor 
az éneklésen kívül hangszereket is 
használunk. Tevékenységeink so-
rán a főszerepet elsősorban a játék 
kapta. Figyelünk arra, hogy a kö-
tetlen játékaikat valóban spontán 
válasszák meg, ha tanácstalanok, 
esetleg ötleteket adunk nekik. A 
kicsik születésnapját közös dallal, 
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játékkal ünnepeljük meg, minden 
gyermek már nagyon várja, hogy 
megkapja az ajándékát. 
Az év során nagyon sok lehetőség 

adódik, hogy minél több élményt 
biztosítsunk a gyermekeknek, kö-
zösen készülünk az ünnepekre. 
A pandémia miatt idén sajnos a 
családdal közös események nagy 
részét nem tudtuk megvalósítani. 

Bár nálunk minden nap gyermek-
nap, az idei évben egy hetet Gyer-
mek hétnek hirdettünk. Ekkor 
tűzoltó autóval ismerkedhettek, 
állatokat simogathattak, lovas ko-
csikázhattak, a kisgyermeknevelők 
által készített palacsintát ehettek, 
aki akarta, csillámtetoválást kapott.                     
Még csak éppen elkezdődött a 

bölcsődei élet, de már 6 kisgyer-
mek el is búcsúzott az intézmény-
től, és szeptember 1-től megkez-
di az óvodát. Búcsúztatójuk szűk 
családi körben zajlódott augusztus 
6-án. Kis diavetítéssel készültek a 
kisgyermeknevelők és a búcsúzó 
gyermekek, a délelőtti foglalkozás-

ba, napirendbe bekapcsolódhattak 
a jelenlévő hozzátartozók.
Nevelőmunkánk a szoros családi 

kapcsolatokra épül. A szülőknek 
biztosan kell tudniuk,, hogy mi ve-
lük együtt, az ő egyetértésükkel ne-
veljük gyermekeiket. Csak ezen az 
alapon képzelhető el a biztonságos, 
vidám, légkör kialakítása. Intézmé-
nyünkben a beiratkozás továbbra 
is folyamatos.  Szeretettel várunk 
minden, három év alatti kisgyer-
meket Dunakilitiről, Feketeerdő-
ről, Bezenyéről és Dunaszigetről!

Neuburger-Czimmermann 
Zsuzsanna 

bölcsődevezető

ISKOLAI HÍREK

EGYESÜLETI HÍREK

A 2021. aug. 31-i évnyitó után szept. 1-jén megkezdődött a 2021-2022-
es tanév Dunakilitin is. Sok sikert, szép eredményeket kívánunk minden 
diáknak és pedagógusnak egyaránt. Az első osztályban 22 kisdiák kezdte 
meg a munkát, és az arra  jogosultak megkapták az önkormányzat - baba-
számlához kapcsolódó - 20.000 Ft-os tanévkezdési támogatását is.

Elköszönt iskolánktól 20 év után 
Miholics László tanár úr, akivel a 
dunakiliti diákok sok szép ered-
ményt értek el. Megértjük a döntést 
és további jó munkát kívánunk.

DUNAREMETÉN FŐZTEK A TÜNDÉREK
Hosszú idő után ragadtak újra fa-

kanalat a Kiliti Konyhatündérek. 
Meghívást kaptak az Agrárminisz-
térium és a Lajta Művészeti Alapít-
vány által szervezett „Így élünk mi-
Vidéken élni lehet-Vidéken élni 
jó” című programra a dunaremetei 

kikötőbe. A helyszín a Duna-par-
ton csodálatos volt. Az elkészített 
tárkonyos raguleves és a gofri szé-
pen fogyott a vendégek körében. A 
Kiliti Konyhatündérek örömmel 
képviselték falujukat.
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A TŰZOLTÓK BATTHYÁNY-EMLÉKTÚRÁJA

2020-ban Dunakiliti Község 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete  
Battyhány-emléktúra szervezésé-
vel csatlakozott a Dr Batthyány-
Strattmann László születésének 
150. évfordulója tiszteletére  meg-
hirdetett emlékév rendezvényei-
hez.  Pályázatot nyújtottunk be a 
Nemzeti Együttműködési Alap-
hoz,  hogy a ”boldog doktor”  te-

vékenységéhez köthető helyszíne-
ket felkeresve Körmenden és az 
ausztriai Güssing-ben emlékez-
zünk meg falunk szülötte, boldog 
Batthyány-Strattmann László ma 
emberének is  példát mutató  éle-
téről és munkásságáról. A Nemzeti 
Együttműködési Alap 200.000,- 
Ft-tal  támogatta elképzelésünket. 
A vészhelyzet miatti korlátozások-

hoz igazodva a 2020-ra tervezett 
kirándulást elhalasztottuk,  de a 
programot így is újra kellett gon-
dolnunk. Ilyen előzmények után  
jutottunk el 2021. július 3-án Kör-
mendre, ahol a Batthyány család 
valamikori kastélyában berende-
zett múzeumban megismerhettük 
a kórházalapító „szegények orvo-
sa” életét, munkásságát, tiszteleg-
tünk emléke előtt. 

 Erdős Imre

IDŐPONT: 2021. OKTÓBER 8-9. (péntek, szom-
bat) REGGEL 8-TÓL- 18 ÓRÁIG

HELYSZÍN: 
- 1. Dunakilitin: Zöldhulladék-lerakó, Veritas 
utca vége
A konténerekben nem helyezhető el:
• építési törmelék
• gumi (autó- és kerékpárgumi)
• veszélyes hulladék (pl. vegyszer, gyógyszer, olaj, 
szárazelem, akkumulátor)
Minden egyéb háztartási hulladék hozható. 
A zöldhulladék elhelyezésére a megszokott mó-
don lesz lehetőség.
A fém és elektromos hulladék gyűjtésére konté-
nereket biztosítunk. 

- 2. Tejfaluszigeten: Csiba Lajos út elején lesz 
A konténerekben nem helyezhető el:
• építési törmelék

• gumi (autó- és kerékpárgumi)
• veszélyes hulladék (pl. vegyszer, gyógyszer, olaj, 
szárazelem, akkumulátor)
• zöldhulladék
A fém és elektromos hulladék gyűjtésére Dunaki-
litin külön konténereket biztosítunk. 
Kérjük a lakosságot, hogy ezt külön gyűjtsék, ke-
zeljék. Ne adják oda a településen esetlegesen 
megjelenő vasgyűjtő személyeknek!
Tisztelettel kérjük Önöket, hozzák ki a lomtalaní-
tás gyűjtőhelyére.
A fém és elektromos hulladék leadásából befolyt 
összeget a Közösségi Ház udvarán kialakítandó 
játszótér eszközeire fordítjuk.
Bízunk a lakosság együttműködésében, és a fenti 
szabályok betartásában.

Dunakiliti, 2021. szeptember 06.
Kovács Andor Tamásné sk.

polgármester

TÁJÉKOZTATÁS LOMTALANÍTÁSRÓL
DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LOMTALANÍTÁST 
SZERVEZ AZ ALÁBBIAK SZERINT:
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EMBERMESÉK

BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL
RIGÓ KLÁRA INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES TÖRTÉNETE

Húsz évet töltöttél a dunakiliti is-
kolában intézményvezető-helyet-
tesként, de ősztől új élet kezdődik. 
Szeptember 1-én nem kell a kated-
rára állnod, eljött a jól megérdemelt 
nyugdíjas évek ideje. Mesélj kicsit a 
gyerekkorodról!
6 éves korom óta iskolába járok. 

Valóban jó lesz pihenni.
Dunakilitin születtem, ide jár-

tam óvodába, általános iskolába. 
Édesapám a helyi termelőszövet-
kezetben dolgozott, Édesanyám 
pedig otthon, mint akkoriban oly 
sok asszony. Már óvodás korom-
ban is tanító néniset játszottam a 
babáimmal. Később az iskolában 
Varga Lajosné Emi néni lett az osz-
tályfőnököm. Nagyon szerettem 
őt, és biztosan tudom, hogy meg-
határozó személye volt a pályavá-
lasztásomnak. Igaz, közben tettem 
egy kis kitérőt, mert közgazdasági 
szakközépiskolába mentem nyol-
cadik osztály után. Győrben végez-
tem könyvelő, statisztikus, vállala-
ti tervezőként. Viszont harmadik 
osztály után nyáron eldöntöttem, 

hogy megpróbálom Győrben a ta-
nítóképzőt. Utolsó évben felkészül-
tem történelemből és magyarból és 
fel is vettek tanítónak. Testnevelés 
és pedagógia szakkollégiumot vá-
lasztottam.
A főiskola után hova kerültél?
1980. augusztus 16-án Kimlén 

kezdtem dolgozni. Szolgálati la-
kást kaptam. Ott ismertem meg a 
férjemet is, aki Szegedről került a 
kis falusi iskolába tanítani. Első 
kislányunk 1983-ban született, a 
második pedig 1985-ben. A laká-
sunk már nem volt alkalmas két 
gyerek neveléséhez, ezért úgy dön-
töttünk, hogy elköltözünk Szeged-
re, férjem szülővárosába. Pedagó-
gus pályám meghatározó állomása 
volt, mert nagyon innovatív közös-
ségbe kerültem. Rengeteg új dol-
got ismertem meg. Férjem sokat 
bábozott és engem is megtanított 
bábjátékos előadásokat szervezni 
az osztályommal. A városi tv-ben 
is szerepeltünk egy árnyjátékkal, a 
gyerekek nagyon szerették. 1992-
ben aztán fordulatot vett az életem, 
Édesanyám meghalt, Édesapámat 
pedig ugyanabban az időben agy-
vérzés érte. Nem lehetett magára 
hagyni, ezért hazaköltöztünk. Nem 
volt könnyű, hiszen a kezdeti nehéz-
ségek után nagyon megszerettem 
Szegedet. Édesapám még négy évig 
élt ezután. Itthon elég nehéz volt 
elhelyezkedni, végül az újrónafői 
iskolában kezdtem testnevelés-
földrajz szakos tanárként dolgozni. 
Nagyon kedves kollégákkal kerül-
tem össze, mai napig tartom velük 

a kapcsolatot. 2001-ben kerestek 
meg a Dunakiliti iskolából, hogy 
jöhetnék ide tanítani. Igent mond-
tam, mert bármennyire sajnáltam 
a régi kollégákat, mégis örültem, 
hogy saját falumban dolgozhatom. 
Az akkori igazgatónő, Sipos Gyön-
gyi felkért helyettesnek, azóta töl-
töttem be ezt a pozíciót. Húsz évig 
szerveztem az iskola mindennap-
jait.  Közben igazgatóváltás történt 
és Réder Tamás lett az intézmény 
vezetője.  Tamás teljesen rám bíz-
ta a szervezést és megvalósítást. A 
TÁMOP pályázatból sokat profitál-
tunk.  Pályázatok szakmai vezetője 
voltam, összefogtam a továbbkép-
zéseket, szakmai megbeszéléseket. 
Módszertani megújulás történt az 
iskolában. Bevezettünk különfé-
le projekteket, amiket a pályázat 
fenntartási ideje után is megtartot-
tunk a gyerekek örömére. Például 
az egészségnevelési hét, a Batthyá-
ny-projekt, a Pál utcai fiúk nyomán 
projekt, a Honfoglaló- és a Duna 
projekt, valamint a színházlátoga-
tást. Az akkor magyar irodalmat 
tanító polgármester asszony ötlete 
alapján a nyolcadikosok eljutottak 
egy-egy előadásra a győri színház-
ba. Hatalmas élmény volt mindig, 
nemcsak a gyerekeknek, de ne-
künk kísérőknek is. Ami még meg-
határozó volt a pályám során, az a 
közösségi élet szervezése és a tábo-
roztatás. Már Kimlén és Újrónafőn 
is szerveztem a dunaszigeti tábort, 
amikor ide kerültem, itt folytat-
tam. Egy falunap alkalmából ven-
dég volt a szlovákiai Nagyszarva 
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küldöttsége, velük pedig az iskola 
igazgatónője is. Összebarátkoz-
tunk, és hamarosan testvériskola 
kapcsolatot építettünk velük. Ők is 
jöttek ide táborozni és a mi gyere-
keink is voltak Nagyszarván. Saj-
nos, később ez a kapcsolat szép las-
san leépült. Ugyanígy alakítottuk 
ki a barátságot a Balatonkiliti isko-
lával is, akkor mi vendégeskedtünk 
az ottani falunapon. Szintén tábo-
roztunk közösen Dunaszigeten és 
a Balaton mellett is. Részt vettem 
a Határtalanul program keretében 
két külföldi kiránduláson a hetedi-
kesekkel. Szlovénia-Horvátország-
Olaszország volt az egyik, a másik 
pedig Erdély. Csodaszép utak vol-
tak. Nagy felelősség volt és nagyon 
elfáradtunk, de óriási élmény is 
egyben.
Egy pedagógus is folyamatosan ta-

nul?
Igen, én is képeztem magam. A 

41 év alatt számos továbbképzé-
sen vettem részt.  A kétezres évek 
közepén bevezették a sajátos ne-
velési  igényű gyermekek integrált 
nevelését az iskolákba. Mivel nem 
volt nálunk gyógypedagógus, Igaz-
gató Asszony kérésére elvégeztem 
a tanulásban akadályozott szakot, 
amivel már fejleszthettem és tá-
mogathattam a nehezen boldoguló 
gyerekeket. Létrehoztam egy kis 
módszertani segítő könyvtárat is az 

önkormányzat segítségével, ami-
ből aztán dolgozhattunk. Nagyon 
büszke vagyok ezekre a gyerekek-
re, mert elvégezték a nyolc osztályt, 
sőt a többség szakmát is szerzett. 
Hálásak nekem ma is.
Sok gyerek megfordult a kezed kö-

zött?
Képzeld, összeszámoltam, hogy 

460 dunakiliti, feketeerdei és 
dunaszigeti gyereket tanítottam 
testnevelésre, matematikára, föld-
rajzra, természetismeretre és fog-
lalkoztam számos tanulási nehéz-
séggel küzdő gyerekkel. A többi 
iskolában nem is tudom hányan 
voltak. Elmondhatom, hogy mind a 
41 év, amit a pedagógusi pályámon 
töltöttem, szép volt és azt dolgoz-
hattam, amit mindig is szerettem 
volna. Mindenütt sok jót kaptam, 
olyan dolgokat, ami továbbvitt.
Azt mondják, a csúcson kell abba-

hagyni. Ez nekem az utolsó iskolai 
évemben megadatott. Osztályfő-
nök lehettem, ami az igazgatóhe-
lyettesi időszakomban nem volt 
jellemző. Matematikát és testne-
velést taníthattam, amit kimon-
dottan szerettem mindig. Szintén 
nagy öröm volt számomra, hogy 
újra szervezhettem ünnepségeket.  
Amikor júniusban elbúcsúztunk 
egymástól az osztályommal, egy 
kis ünnepségen előadtuk az édes-
anyák köszöntésére tanult műso-
runkat. Ja, és ne feledjem a kará-
csonyi ünnepségeket… Gráczolné 
Pausits Katitól vettem át ezt a ha-
gyományt. Októbertől már elkezd-
tem megálmodni és összeállítani, a 
programot és kiadni a feladatokat. 
Részletekben megtanították a kol-
légák és a végén két nagy főpróbá-
val állt össze az egész. Mindenki 
várta a végén a gyertyás táncot, ami 
igazán hangulatos befejezése volt a 
műsornak. Számomra pedig nagy-
nagy öröm volt, ha utána a faluban 

megállítottak, és megköszönték a 
munkámat, a karácsonyra való lel-
ki feltöltődést. Hiányozni fog!
És most mi lesz szeptembertől?
Milyen választ vársz egy nagyma-

mától? Három csodálatos unokám 
van, tehát unokázom és unokázom. 
Aztán nagyon szeretek olvasni, ré-
gebben sokat kézimunkáztam, ta-
lán újra felelevenítem. És vannak 
utazási terveim is, amíg egészség-
ben megtehetem, biztos kirán-
dulgatok belföldre és külföldre is. 
Mivel már egy cikluson át a szoci-
ális bizottság külsős tagja voltam, 
biztosan lesznek még feladatok, 
melyek szülőfalum javát szolgálják 
majd. Így a végére hagyom, nem 
véletlenül, hogy mennyire hálás 
vagyok a szüleimnek, hogy tanul-
hattam. Segítettek és támogattak, 
amíg tehették. Köszönöm pedagó-
gustársaimnak, tanítványaimnak 
az együtt töltött éveket. Szép pályát 
zártam le, büszke vagyok rá, hogy 
az utolsó tanévzárón megkaptam a 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.
A ballagások alkalmával, mint 

narrátor a nyolcadik osztálytól 
Bódi Irén szavaival szoktam elbú-
csúzni. Itt is ezekkel a szavakkal 
búcsúzom. 

„Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,

könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.”

Az interjút készítette:
Edelmayer Andrea
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VELÜNK TÖRTÉNT

UTCABÁLOK 2021-BEN

Dunakilitin nagy hagyománya 
van az utcabáloknak. mely a kö-
zösséget erősíti, az utcában lakók 
összefogását mutatja.  2021 nyarán 
három utcabál zajlott községünk-
ben, melyből kettő most indult: a 
Kisfaludy utcai utcabál és a Csóti 
piknik. A Sallai utcai rendezvény 
pedig már 13. alkalommal került 
megrendezésre. 
1. Sallai utcában július 17-én zu-

hogó esőben indult a program, 
de ez senkit nem riasztott el. Szép 
számmal vettek részt az érdeklődők 
ezen, és segítettek a Kft. munkatár-
sainak a pluszsátor állításában is. 
A szervezők: Szitás Péterék, Gyár-
fás Bandiék és Antalovics Ernőék 
voltak, és elégedetten nyugtázták, 
látva a jókedvet és kellemes hangu-
latot, hogy megérte, és kell a foly-
tatás.
2. A Kisfaludy utcában július 31-én 

tartották meg az 1. utcabált ugyan-

csak nagy sikerrel az utca elején a 
leendő játszótéren. A szervezők itt 
Máté Ágnes, Máté Mária, Makay 
József, Lelkes Béla és családtagjaik 
voltak. A vendégeket Ági fogadta 
finom köszöntő itallal. Máté Mária 
vetélkedővel, vicces feladatokkal 
készült, és ez emelte a hangulatot. 
A zenéről, a hangosításról Lelkes 
Kristóf és Lelkes Krisztina gondos-
kodott. a mulatság hajnalig tartott.
3. Az 1. Csóti piknik szept. 4-én 

került megrendezésre az utca köze-
pén egy önkormányzati telken Suri 
László és családja ötlete és munkája 
nyomán. Laci köszöntőjéből meg-
tudtuk azt is, hogy a Csót elnevezés 
egy olyan személytől ered, aki járt a 
Csót nevű településen, járt az otta-
ni táborban, és ahhoz hasonlította 
az utcát. A bálon egyébként szinte 
minden utcabeli megjelent, köztük 
a három kivételes személy is, aki 
nemcsak itt él, de itt is született az 

utcában. Kik is ők? Horváth József, 
Máté György és Suri László. Étel-
ben, italban, zenében volt részünk 
bőven. Volt aki gulyáslevest (Ba-
zsó Gyula), volt aki zúzapörköltet 
(Berki Gábor) készített és kínált. 
Más sült hallal (Smeringa Rita), 
pálinkával (Sreiner Gyuláné) vagy 
éppen sajttal (szlovák lakók) ked-
veskedett a vendégeknek. A zenét 
itt Hajós Norbert szolgáltatta, és 
fellépett sztárvendégként az ő kis-
fia, ill. Kormos Gergő is. Önkor-
mányzatunk a Községüzemeltető 
Kft. munkatársai által a sátorral és 
sörasztallal, padokkal járult hozzá 
mindhárom rendezvény sikeréhez, 
melyet itt és most is hálásan köszö-
nök Haszonits Juditnak és az alkal-
mazottaknak. A település polgár-
mestereként nagy örömmel vettem 
részt mindhárom rendezvényen, és 
várom, remélem a folytatást jövőre 
is.                                          K. A-né

Gyümölcsös utca Gyümölcsös utca

Kisfaludy utca

Kisfaludy utca

Sallai utca Sallai utca
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OLVASNIVALÓ

A SZIGETKÖZ 
LELKE PÁLINKA-
HÁZ SIKERE

MINISZTERI LÁTOGATÁS A 
KONZERVGYÁRBAN

CSIBA LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJÁN

A Rácz és Rácz Manufaktúra vad-
cseresznye pálinkája is bekerült a 
2021. évi Vadászati kiállításon kí-
nált legkiválóbb pálinkák közé.
Gratulálunk a pálinkamesternek, 

Rácz Ferinek.

Üzemlátogatással egybekötött sajtónyilvános rendezvény volt a Globál  
Green Europe Kft.-nél Dunakilitin, melyen itt járt dr. Nagy István agrár-
miniszter úr is.

Fotók: Bánhegyi István

Csiba Lajos, vagy ahogyan Duna-
kilitin emlékeznek rá, Panci bácsi, 
a csallóközi Tejfalun született 1901. 
július 27-én. 
A középbirtokos családban a há-

rom fiú közül a legidősebb Sándor, 
földbirtokos, a középső Andor, 
Magyaróvár szolgabírója volt. La-
jos tanulmányait Somorján kezdte, 
majd a Mezőgazdasági Akadémiát 
Magyaróváron, a Magyar Kirá-
lyi Honvéd Ludovika Akadémiát 
Budapesten végezte. A madarak, 
az állatok, a vadászat megszál-

lottja volt. Madártani megfigye-
léseket végzett a csallóközi Tejfa-
lun, Tejfaluszigeten, Dunakilitin, 
Dunaszigeten. Tudományosan 
feldolgozta Felső-Csallóköz, és 
Felső-Szigetköz madárvilágának 
fészkelési adatait. Munkáját figye-
lemmel kísérte a Magyar Madár-
tani Intézet, és a Nemzeti Múzeum 
is. Máig számon tartja őt mind a 
magyarországi, mind a szlovákiai 
szakirodalom. A Csallóköz és a Szi-
getköz néprajzával is foglalkozott. 
Gyűjtötte az ehhez kapcsolódó tár-

gyakat, régi meséket, babonákat.
Életének igazi nagy szerelme 

azonban a vadászat volt. Fennma-
radt vadásznaplója (őszi szarvas-
bőgések, tavaszi szalonkázások) 
értékes adatokat szolgáltat a kora-
beli Csallóköz vadállományáról, 
vadbőségéről. Az érdekes és színes 
vadásztörténeteken keresztül be-
pillantást nyerhetünk az 1940-es 
évek úri társaságának ezen kedv-
telésébe, torzsalkodásaiba. A hát-
térben itt-ott a világháború ese-
ményei is felsejlenek. Somorján, a 
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két háború között több vadászati 
és állattani kiállítást szervezett. A 
környék kedvelt embere, és ismert 
kutatója volt. Vadászemberként fi-
gyelemmel kísérte a madarak éle-
tét, fészkelési szokásait, tojásaikat 
gyűjtötte, leírta. Legendás trófea-, 
és madártojás gyűjteménye a há-
ború alatt elveszett. Amit később 
gyűjtött, 141 madárfaj mintegy 
2600 tojása, ennek sorsáról nem 
sokat tudunk. Megfigyeléseit, és a 
madarak preparálását Kunszt Ká-
roly somorjai ornitológustól ta-
nulta, de állandó kapcsolata volt 
külföldi ornitológusokkal, zoo-
lógusokkal. Több nyelvet beszélt: 
anyanyelvén kívül latint, németet 
és franciát. Rendkívül művelt, szé-
les látókörű, irodalomkedvelő em-
ber volt, sőt, maga is írt verseket. 
Legkedveltebb költője, Ady Endre 
verseit gyakran szavalta esti lep-
kegyűjtés közben is. Személyes is-
meretség fűzte Wass Alberthez. Az 
erdélyi író könyvei ott sorakoztak 
könyvespolcán, de a vadászat és a 
természet szeretete is összekötöt-
te őket. A második világháború 
után, a Benes-dekretumok hatásá-
ra sok magyar családot üldöztek el 
otthonából. (Benes-dekretumok: 
Az 1945. augusztus 2-án kiadott 
rendeletben a csehszlovák állam 
megteremtése érdekében az or-

szág területén élő magyarok és 
németek kollektív bűnösségét rög-
zítették. Megfosztották őket állam-
polgárságuktól, megtiltották az 
anyanyelvhasználatot, megvonták 
járadékaikat, feloszlatták a kultu-
rális egyesületeket. Vagyonelkob-
zás, kényszermunka, kitelepítés, 
börtön sújtotta őket.) Csiba Lajost 
is az éjszaka közepén bekopogta-
tó cseléd figyelmeztette, hogy ő is 
feketelistára került, meneküljön. 
Fájó szívvel hozta meg a döntést, 
hiszen idős édesanyját kellett hát-
rahagynia. Hűséges vadászkutyáját 
lelőtte, nehogy nyomra vezesse ül-
dözőit. Kevés holmit vitt magával. 
Hátizsákjában írógépe, tölgyfából 
faragott, vadászmotívumokkal dí-
szített faliórája, és néhány csomag 
cigaretta volt. Világéletében sokat 
dohányzott. A Dunán átjutva, Raj-
ka határában egy kukoricaföldön 
bujkált, hetekig éhezve, fázva. Azt 
ette, amit talált, sokszor a földből 
kikaparva. Amikor már nem bírta 
a nélkülözést, félve bekopogtatott 
az egyik házba ennivalót kérni. Az 
ott szolgáló Makki Teri felismerte, 
attól kezdve ő juttatott neki titok-
ban némi ételt. A hatóság sokáig 
kereste, végül felhagytak a kere-
sésével. Ekkor testvére, Andor 
tejfaluszigeti házában talált mene-
déket. Vadászfegyverét a Rákosi 
rezsim elvette tőle. Vigasza innen-
től kezdve élete végéig a természet 
szeretete maradt. Szerény körül-
mények között, szinte remeteéletet 
élt. Madártojás-, és lepkegyűjtemé-
nyének gyarapítása, rendszerezése 
jelentette számára az igazi örömöt. 
Lakása kiállító teremként műkö-
dött, gyakori látogatói voltak a 
környékbeli iskolások, akik meg-
csodálhatták a sokféle madártojást, 
a kitömött állatokat, a madarak 
csontvázait, és a népi életet bemu-
tató helyismereti tárgyakat. Vi-
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szonylag fiatalon, 65 éves korában 
(1966. augusztus 2-án) ragadta el a 
halál. Dunakilitin temették el. Ha-
gyatékából alig maradt valami. Sa-
ját rajzaival illusztrált feljegyzéseit, 
történeteit, köztük régi meséket, 
babonákat, valamint a róla meg-
jelent újságcikkeket, fotókat nap-
lóba gyűjtötte, kartonpapírra ra-
gasztgatva. A napló borítóját Antal 
Sándorné Krajczár Irénke néni 
hímezte “CSL” monogrammal. Ezt 
a csodálatos albumot, valamint 
gazdagon illusztrált vadásznap-
lóját Őry Jenő tanár úr és kedves 
felesége, Irma néni mentette meg 
az utókornak. Hozzájuk őszinte, jó 
barátság kötötte. Irma néni szere-
tettel emlékezett, és sokat mesélt 
Csiba Panciról, a barátságukról, az 
együtt töltött időkről.
A vadásznaplót Dunaszerdahe-

lyen 2002-ben dr. Pomichal Ri-
chárd szerkesztésében könyv for-
májában megjelentették. 
Szeretném, ha Csiba Lajos Panci 

bácsi életútját, munkásságát minél 
többen megismernék. Emellett ja-
vasolni fogom a Dunakiliti Helyi, 
és a Szigetköz Tájegységi Értéktár-
ba történő felvételét. 

Bieber Miklósné
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EGY SZUPERCELLA TANULSÁGAI

A mezőgazdaságban élők, dolgo-
zók munkáját, sikerét befolyásoló 
tényezők egyik leglényegesebb ele-
me az időjárás. Esik? Mennyi volt? 
Fúj a szél? Gyakori kérdések. 
 Hazánkban az 1870-es években, 

az Osztrák-Magyar Monarchia 
idején létesítettek Meteorológiai 

Hálózatot, ami folyamatosan fej-
lődött és a számítógépek rendszer-
be állításával mára eljutottunk egy 
korszerű és megbízható előrejelzési 
rendszerhez. Dunakilitin az elmúlt 
47 évben 24 óra alatt 30 mm-nél 
több eső 31 alkalommal esett. 24 
óra alatt 100 mm-nél több eső 1 al-
kalommal fordult elő, 2021. július 
18-án.  Jelentős károkat okozó jég-
eső 1980-ban  és 2008-ban esett.
A fenti számokból milyen követ-

keztetést vonhatunk le a sík vidé-
ken elterülő Dunakilitire vonat-
kozóan?  A faluban a Közútkezelő 
és az Önkormányzat az elmúlt 40 

évben többször épített szikkasztó 
árkot, aminek egy részét a telektu-
lajdonosok újra és újra betakarták 
a könnyebb parkolás és fűnyírás 
miatt. Pedig ahol megoldható, egy 
16 méter hosszú telek előtt rézsű-
sen kialakított (tehát fűnyíróval 
nyírható), 8 méter hosszú, füvesí-

tett szikkasztó árok létesítése elég 
kb. 3000 liter víz elszikkasztására. 
A betakart árok előtt képződő víz 
nemcsak a saját ingatlanunkat ve-
szélyezteti, elfolyik a szomszéd, il-

letve a mélyebben fekvő területek 
felé, elárasztva az ott található in-
gatlanokat is. Becslésem szerint a 
faluban betakart kb. 100-150 árok 
befogadó kapacitása annyi lenne, 
mint a július 18-i eső után kiszi-
vattyúzott víz mennyisége. Termé-
szetesen így is marad 3-4 hely a fa-
luban, ahol egy felhőszakadás után 

szivattyúzni kell, de ez kezelhető és 
hosszú távon egy újragondolt elve-
zetési rendszer kialakításával meg-
oldható.
   Kérem a falu lojális lakóit és ve-

zetését a példamutatásra és a víz-
szikkasztó árkok visszaállítására.  

Erdős Imre
ÖTE elnök
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HÚSZÉVES A KENUMARATON DUNAKILITIN

SPORT

Pontosan 20 éve annak, hogy a 
Felső-szigetközi Szabadidő és Vízi 
Sport Egyesület, s annak vezetői 
Holényi Zoltán és Kránitz Béla 
részéről megszületett a gondolat, 
hogy kenumaraton versenyt kell 
hirdetni a térségben. A gondola-
tot tett követte, s nagy siker. Ez az 
a rendezvényünk, s ez az az egye-
sület, amely nemzetközi hírnevet 
is szerzett, szerez Dunakilitinek. 
Rendkívül büszkék vagyunk erre, 
és Dunakiliti Község Önkormány-
zata épp emiatt támogatja is a ren-
dezvényt kezdettől fogva. 
Aztán idővel a Magyar Kajak-

Kenu Szövetség által kiírt túrabaj-
nokság 7., egyben záró fordulója 
is lett ez a verseny. A verseny több 
kategóriában zajlik és valóban 
maratoni távot kell teljesíteniük a 
résztvevőknek.  A rendezvény idő-
pontja is évekig kötött volt: szept. 

első hétvégéje. Idén viszont végre 
nyári hétvégén, aug. utolsó hétvé-
géjén zajlott a versengés.
Nagy örömömre a hosszabb és rö-

videbb távon is volt az indulók kö-
zött dunakiliti hajó. A hosszú távon 
Makai Imre és Sipos László szállt 
vízre kb. 50 más hajóval együtt, a 
rövid távon pedig Hegyiné Sléber 
Judit mellett további 30 induló volt.
A finom ebédről (gulyásleves) du-

nakiliti egyesületek gondoskodtak. 
Pontosabban az Őszidő Nyugdíjas 
Klub, a Dunakiliti ÖTE, a Honvéd 
Horgász Egyesület és a házigazda, 
Felső-szigetközi Szabadidő és Vízi 
Sport Egyesület fiataljai. Délután a 
vöröskeresztes aktivisták is kiláto-
gattak, és palacsintasütéssel járul-
tak hozzá a nap sikeréhez. 
Az eredményhirdetés délután 

négy órakor izgalmas része volt a 
szombati napnak. Gazdára talált a 

versenyzők nagy örömére a sok-
sok ajándék. A háromnapos prog-
ram során még voltak előadások, 
tréfás vetélkedők és a rajongók Hen 
House Band-koncertnek is örül-
hettek. Hálásan köszönjük a fő-
szervezők, Kránitz Béla és Holényi 
Zoltán és segítőik áldozatos mun-
káját, melyet a Községüzemeltető 
kft. által az Önkormányzat is segí-
tett sörasztalok és padok, továbbá 
egyéb kellékek biztosításával.
Nagy örömömre évről évre több - 

a faluból kilátogató – érdeklődővel 
is találkozom kint a Vadvíz Kem-
pingben. 
Ez a verseny is bizonyítja, hogy 

jó itt Dunakilitin élni, és végtele-
nül büszkék vagyunk arra is, hogy 
minden alkalommal sok-sok indu-
ló tiszteli meg nevezésével, nemes 
versengésével a programot.

K. A-né
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A KASTÉLYÉPÍTŐ DUNAKILITIÉRT DÍJAS ÉKSZERÉSZ VÉGLEG 
HAZATÉRT

IN MEMORIAM

2021. 07. 26-án a családtagok, a 
helyiek és a távolból érkezett több 
száz gyászoló körében helyeztük 
örök nyugalomba a dunakiliti te-
metőben a kápolnájában dr. Csebi 
Pogány Alajost.
A 89 éves korában elhunyt világhí-

rű ékszerész 1932. április 6-án Du-
nakilitin született. Aztán fiatalon 
elhagyta szülőfaluját, hogy elindul-
jon a világba szerencsét próbálni. 

És siker koronázta útját, európai-, 
sőt világhírű ékszerész lett. Királyi, 
hercegi családok tagjainak készítet-
te szebbnél szebb ékszereit. Közben 
épültek csodálatos kastélyai Euró-
pa több pontján, luxusautók egész 
sorát tudhatta magáénak.
Aztán ez a sikeres ember egy na-

pon úgy döntött, hogy hazatér. 
Visszahozta őt a szíve szülőhelyére, 
Dunakilitire. Előbb kápolnát épí- tett itt, aztán 1996-2000 között egy 

MEGYEI BAJNOK LETT A DUNAKILITI CSAPAT
 Előző lapszámunk zárásakor még 

nem volt meg az eredmény, így 
most szeretnénk szeretettel gratu-
lálni a szép teljesítményhez.
A Dunakiliti KSE felnőtt férfi és 

női csapata a megyei II. osztály 
Bajnoka lett! Dunakiliti Község 
Önkormányzata emléktáblát ké-
szíttetett e remek teljesítmény nyo-
mán a sportöltöző falára. Hajrá, 
Dunakiliti! 
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3000 m2-es kastélyt. Nemcsak a 
családjának szánta ezt, hanem ne-
künk, dunakilitieknek. Joggal volt 
büszke arra, amit elért. A kastély 
nyitásakor kitárta kapuját, hogy 
mindenki megcsodálhassa alkotá-
sát. Büszke volt eredményeire, és 
örült annak, hogy Dunakilitin is 
alkothatott. 
Lujzi bácsi számára megadatott, 

hogy élete utolsó pillanatáig aktív 
életet éljen. Most búcsúzott a föl-
di léttől, de itt hagyta alkotásait: a 
kastélyt, a kápolnát, a Batthyány-
szobor mellvédjét, amit saját kezű-
leg készített. Támogatta a könyvtár 

korszerűsítését, a temetői járdaépí-
tést és a templomfűtés kialakítását. 
Elsők között kapta meg a szülőfalu 
rangos kitüntetését, a Dunakilitiért 
Díjat. 
Polgármesterként rendkívül jó vi-

szonyt ápoltam vele. Kastélyában, 
majd a kúriában mindig szívesen 
fogadott, a falu rangos vendégeit ő 
maga vitte körbe a kastélyban sok-
sok alkalommal. A látogatásokra 
mindig készült fotókkal, könyvek-
kel, emlékekkel. Egy alkalommal a 
zongorához ült, és gyönyörűen ját-
szott rajta.

Tamási Áronnak van egy ráillő 
gondolata:
 „Az ember a szíve mélyén örökké 

oda való, ahol született.” Lujzi bá-
csi miután bejárta a világot, és hír-
névre tett szert, hazatért, és most 
örökre itt Dunakilitin lelt otthon-
ra. Nyugodjon békében, emlékét 
kegyelettel megőrizzük.

Kovács Andor Tamásné 
polgármester

BÚCSÚ DUNAKILITI SZERETETT MAGDI ÓVÓ NÉNIJÉTŐL

Házassági évfordulójuk napján 
beszéltem vele utoljára. Náluk jár-
tam, teljesen véletlenül csöppen-
tem bele az ünnepbe. És Magdi tele 
volt mondanivalóval. Végtelenül 
örült nekem, én pedig annak, hogy 
ott lehetek, hogy vele lehetek, hogy 
köztünk van még.
Aztán július közepén férjétől, 

Elektől jött a szomorú hír: Magdi 
visszaadta lelkét teremtőjének. Si-

ettem hozzájuk, hogy még utoljára 
lássam.
Véget ért a küzdelem hát. Pedig 

Magdi keményen küzdött hóna-
pokon, éveken át, hogy köztünk, 
hogy szeretteti között lehessen.
A Jóisten Soós Mária Magdolnát, 

Soós Viktor és Világhy Blanka lá-
nyát férje révén vezérelte Duna-
kilitire. Az óvoda vezetőjeként 
évtizedekig szolgálta a települést. 
Végtelen türelemmel, szeretettel, 
törődéssel vette körül a rábízotta-
kat. Szinte nincs is olyan ház ma 
Dunakilitin, ahol ne élne olyan 
személy, akit ne nevelt volna hosz-
szú pályafutása alatt.
Vezetői feladatának magas szintű 

ellátásában számíthatott család-
jára. Egy-egy feladat elvégzésébe 
bevonta férjét, Árvay Eleket és két 
tehetséges gyermekét: Pétert és 
Bálintot. Büszke volt rájuk, és arra 
is, hogy őt mindenki által szeretet 
veszi körül. Nyugdíjba vonulása-
kor a képviselő-testület megható-
an búcsúztatta. Most utolsó útjára 
több százan kísérték el: a rokonság, 

a település lakói, Magdi óvó néni 
tisztelői. 
Szívvel, lélekkel, türelemmel volt 

feladata teljesítésében mindig. 
Imádta ezt a munkát, és ennek 
nyomán kiválóan végezte. Aztán 
úgy hozta a sors, hogy vissza is tér-
hetett az óvoda élére, hiszen utódja 
anyai örömök elé nézett, és Magdi 
óvó néni felkérésre vállalta a veze-
tői megbízatást újra. Ezt ekkor már 
megterhelőnek érezte, kemény 
feladatnak, amivel megbirkózott 
ugyan, de fárasztónak találta.
A Sors próbatételek elé állította, 

előbb férje, majd saját maga sú-
lyos betegsége által. Számíthatott 
viszont családjára. Nemcsak fér-
je, Bálint és Péter fia állt mellette 
és ápolta, hanem testvére, Kati és 
annak családja is komoly szerepet 
vállalt gondozásában. „Nagyszerű 
emberek vesznek körül!” – sóhaj-
tott fel nem egyszer, amikor nála 
jártam. „Nincs szükségem semmi-
re, mindent megkapok tőlük.”
Hite is segítette őt. Amíg ereje en-

gedte, ott volt minden szentmisén 
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SZENT MIHÁLY ÉS AZ Ő ÜNNEPE

a templomban.
Szerény, becsületes, kedves és fi-

gyelmes volt mindig és mindenki-
vel szemben. Végtelen alázat volt 
benne munkája, családja, ember-
társai iránt. 
A Jóisten most maga mellé szólí-

totta, hogy onnét fentről vigyázzon 
ránk, dunakilitiekre.
Nyugodj békében, drága Mag-

di, Dunakiliti szeretett Magdi óvó 
nénije, kedves unokatestvérem! 
Mindig emlékezni fogunk Rád. El-
mentél, de itt hagytál magad után 

annyit, ami számunkra példát ad 
emberségből, kitartásból. Ez adjon 
erőt mindannyiunknak!

Kovács Andor Tamásné 
Kovács Edit

Szeptembert írunk. „Még nyílnak 
a völgyben a kerti virágok, még 
zöldell a nyárfa az ablak előtt…” 
idézhetjük Petőfi csodálatos szava-
it. Nekünk, kilitieknek a búcsú hó-
napja is szeptember, sőt nemcsak 
nekünk, hanem a tejfalusiaknak 
is. Az ő kápolnájukat Szent Mihály 
tiszteletére szentelték. No, de ki is 
volt Szent Mihály és milyen szoká-
sok alakultak ki az ő nevenapjához 
kapcsolódva?
A Szentek lexikona szerint Mihály 

arkangyal az első az angyalok se-
regében. Isten mellé áll a Sátánnal 
szemben a jó és gonosz harcában a 
főangyalokkal együtt. Ő tiporja el 
és szúrja át lándzsájával a lázadó 
Lucifert, majd taszítja le a menny-
ből. Megküzd Mózes lelkéért és ő 

lesz, aki a holtakat az árnyvilágba 
kíséri. Jézus rábízza édesanyja lel-
két is Mária halála után. Mihály 
Isten iránti hűsége hatalmas, min-
dig harcba száll érte. Ezért leg-
többször hatalmas karddal, lovagi 
páncélban, pajzzsal ábrázolják. A 
legenda szerint sokszor megjelent 
csatákban, sziklákon, de Rómában 
a Hadrianus-mauzóleum felett is, 
hírül adva Nagy Szent Gergely pá-
pának, hogy véget ért a pestisjár-
vány. Azóta nevezik Angyalvárnak 
az épületet.
Mihály a magyar néphitben is 

rendkívül népszerű szent lett, gon-
doljunk csak arra, hogy milyen sok 
templom, kápolna, temető viseli a 
nevét. Védelmezőjükként tisztelik 
a gyógyszerészek, a kereskedők, 
pékek, üvegesek és szabók. Őt 
hívják a haldoklók megsegítésére, 
az elhunytak átsegítésére a túlvi-
lágra. Szent Mihály lován kísérik 
utolsó útjukra a holtakat. A jókat 
a mennybe viszi Szűz Mária színe 
elé. Mérleggel a kezében is láthat-
juk, ő teszi latba a lélek tisztaságát.
A Szent Mihály-ünnep sok szem-

pontból is jeles napja volt eleink-
nek. Ezen a napon adott számot 
a pásztor a Szent György-napon 
rábízott állatokról. Hazaterelték a 
nyájakat, gulyákat, kiürültek a le-

gelők. A gazda és a pásztor áldo-
mást ültek, mulatságot tartottak. 
A kondások pedig munkába álltak, 
elindultak makkoltatni, hiszen a 
disznóknak akár télig is eleségül 
szolgált a lehullott termés. Sok he-
lyen rendeztek vásárokat. Eladták a 
szépen hízott jószágot, a terményt 
és beszerezték a téli szükséglete-
ikhez a ruhákat, lábbelit. Ilyenkor 
engedélyezettek voltak a vígassá-
gok, lakodalmakat is lehetett tar-
tani egészen Katalin-napig, néhol 
kisfarsangnak hívták ezt az idősza-
kot.
No, de térjünk vissza 

Tejfaluszigetre. A csodaszép kis 
kápolnát 1935-ben építtette Bozi 
Mihály. Vajon az építő tiszteleté-
re nevezték el Szent Mihályról? 
Vagy volt már valami hagyomá-
nya a Szent Mihály kultusznak a 
kis településen? Erre nem találtam 
választ, de nagy-nagy örömömre 
szolgálna, ha a leszármazottak kö-
zül valaki elmondaná nekem. 

Edelmayer Andrea

MÚLTIDÉZŐ
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Meghívó
ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA 

NEGYEDSZER

Program:
17.00 Séta az almáskertben. Makai János invitálja Önöket a falu 
bevezető útja melletti gyümölcsösébe.
18.30 Zenés borkóstoló a faluház színháztermében. A pannonhalmi 
borvidékről az Ács Pincészet borait mutatja be Ács Edina borász. 
A szép borok mellett a hangulatot megteremti Őri Jenő és barátja,
Román Iván jazzduója.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a falu lakosságát 
és a búcsúra hazaérkező vendégeiket 
szeptember 18-án, búcsúszombaton 

egy kellemes falusétára és borkóstolóra.

Nagy örömmel lát minden kedves érdeklődőt 
Dunakiliti Község Önkormányzata.

A szervezésben a mosonmagyaróvári Borháló 
segítette munkánkat.

A belépés és kóstolás díjtalan.  
A rendezvényre elsősorban 
felnőtt vendégeket várunk.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Nagy Szaffi Vivien 2021.08.06-án 
született,  Vájlok Zsanett és Nagy 
Gábor első gyermeke.

Szabó Janka 2021.  07 10-én szü-
letett. Kiss Bianka és Szabó Tibor 
első kisbabája. A legkisebb Klub 
Kilitis lány!

AKIKET A GÓLYA HOZOTT...

Látva, hogy lomtalanításkor oly sok, még mások által szívesen használható tárgy kerül a szemétbe, 
a VÖRÖSKERESZT HELYI SZERVEZETE ÉS A MOSONMAGYARÓVÁRI LIONS KLUB 

SZERVEZÉSÉBEN CSEREBERE PIACOT HIRDETÜNK MEG.
2021. OKTÓBER 2-ÁN, SZOMBATON 09.00-16.00 ÓRÁIG A KÖZÖSSÉGI HÁZBA

 várunk minden feleslegessé vált gyermek és felnőtt ruhát, 
cipőt, játékot, könyvet, használati tárgyat. 

Ezek a dolgok legyenek tiszták, jó állapotúak, működőképesek, illetve még használhatóak! 
Hozhatnak régiségeket is, ha már nem akarják tovább őrizni ezeket.

Ha vannak jó, de felesleges dolgai, hozza el, hogy örömet szerezzen vele másoknak!
Ha szüksége van valamire, jöjjön el és nézzen körül, a felajánlott tárgyakat ingyenesen elviheti!
Próbáljuk meg együtt, hogy ne végezze semmi a szemétben, ami még másoknak értékes lehet!

INFORMÁCIÓ: EDELMAYER ANDREA +36 30/247-6791

„VÝMENNÝ TRH“ PRED ZBEROM VEĽKOKAPACITNÉHO ODPADU
Vidiac, že pri zbere veľkokapacitneho odpadu sa tam dostáva veľa úžitkových predmetov, z ktorých by 

poniektorí ešte mohli mať osoh, Miestna organizacia Červeného kríža v spolupráci s Lions Klubom 
Mosonmagyaróvár vyhlasuje tzv. „výmenný trh“.

V SOBOTU V ČASE 09.00 – 16.00 DŇA 2. OKTÓBRA 2021 môžete priniesť  oblečenie pre deti aj 
dospelých, topánky, hračky, knihy a rôzne úžitkové predmety na Miestny úrad. Tieto veci by mali byť čisté, v 

dobrom stave , schopné prevádzky resp. použiteľné. Možno priniesť aj starožitnosti, ak tieto nechcete naďalej 
uchovávať doma.

Ak máte zbytočné ale ešte dobré veci doneste ich, aby ste urobili radosť iným!
Skúsme  spolu dosiahnuť, aby nič neskončilo ako odpad, čo by pre niekoho ešte mohlo mať cenu!

INFORMÁCIE: ANDREA EDELMAYER +36 30/247-6791

LOMTALANÍTÁS ELŐTTI CSEREBERE PIAC

Antonovich Márk 2021. augusztus 
23-án született Antonovich Gáspàr 
és Szabó Enikő második gyerme-
keként. Márk nyugodt baba, szeret 
zenét hallgatni.
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RÉGVOLT BÚCSÚK KÉPEKBEN
Nagyon szépen gyarapodik a Suri Andrea és Lelkes Géza által gyűjtött régi fotók gyűjteménye, amelyből most 

kölcsönöztünk néhány képet.
Bíztatjuk Önöket továbbra is, hogy keresgéljenek a régi albumokban, dobozokban és vigyék el Andreához vagy 

Gézához a meglelt képeket, hogy ők digitalizálják és megmentsék az utókornak falunk történelmének egy-egy 
darabját.

RIGÓ ANTAL

ÁRVAY ELEKNÉ

POGÁNY ALAJOS

SZALAI GÉZÁNÉ

KISS ALAJOSNÉ

VISI SÁNDORNÉ

SZEBENI LAJOSNÉ

GIRBICZ ALAJOSNÉ

AKIKTŐL FÁJÓ SZÍVVEL 
BÚCSÚZUNK...


