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A kert hajába 
rózsalugasok tűznek virágokat.

Szivárvány - arcukról 
a Nap mosolyog.

Leveleikkel fűrészelgetik a levegőt;
ing és billeg a tér,14
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Embermesék

Pályaorientációs 
nap a veritasban

Zarándoklat 
mátraverebélyre 9

Kranner Istvánné 
Margit néni

rángatja az ég hajnalvörös kelyheit,
hogy bimbót pirosító loccsanással

ömöljenek
az alvó rózsák
végtelenségére.

Lángtáncot rejt a kert.

Reményik Sándor : Hajnali rózsák
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KEDVES DUNAKILITI ÉS TEJFALUSZIGETI LAKOSOK!
A Dunakiliti Krónika előző lap-
száma óta az alábbi eseményekről, 
eredményekről számolhatok be 
Önöknek.
Útfelújítás folytatása: végére ér-
tünk a Kossuth utcán az útfelújí-
tásának

Nagy örömünkre befejezéséhez 
közeledik az útfelújítás a Gyümöl-
csös utca és a Bozi híd között. Ez a 
Magyar Falu Program megyei ke-
retéből valósult meg. Önkormány-
zati keretből – a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel konzorciumban 
pedig a templom és a Gyümölcsös 
utcai csomópont közötti területet 
is felújítjuk. Az aszfaltot és a for-
galomtechnikát a Magyar Közút 
biztosítja, az Önkormányzat pedig 
a gépek, munkadíj költségét finan-
szírozza. Ezzel 3 éves erőfeszíté-
sünk nyomán végére értünk a Kos-
suth utcán az útfelújításnak.
Beszámoltak a testületnek az 
egészségügy dolgozói

A 2022. április 27-i ülésen hallgat-
ta meg a testület az egészségügyi 
dolgozók beszámolóját. Név sze-
rint dr. Rimóczi Natasa háziorvost, 
Haár Tiborné (Sabina) védőnőt és 
dr. Szalai Péter fogorvost. Köszön-
jük mindazt az erőfeszítést, melyet 
a pandémia idején tettek értünk. 
További jó munkát, jó egészséget, 
a közelgő Semmelweis-nap alkal-
mából pedig sok sikert kívánunk 
számunkra.
Szépen halad a gyógyszertár fe-
letti lakás és az épület felújítása

2022. március 21-én munkaterü-
let-átadásra került sor, majd elin-
dult a munka a gyógyszertár épü-
letén és a felette lévő lakásban. A 
kivitelező céggel, a LALA ÉP’97 
BT-vel olyan szerződést kötött 
Önkormányzatunk, amiben szere-
pel az udvar és a parkoló felújítása 
is. Ahogy a munkák befejezésének 
határideje közeledik, úgy szépül 
meg egyre jobban az épület.
Két szakaszon is épült járda idén 
tavasszal
Még a Hóvirág és a Tulipán utca 
kialakításakor írták elő a szakha-
tóságok, hogy a Rajkai utcai járdát 
meg kell hosszabbítanunk a Rajkai 
úti keresztnél lévő csomópontig. A 
beruházásra idén tavasszal került 

sor. A kivitelező a Dekor-Térkő 
Kft. Szalai Zoltán tulajdonos-ügy-
vezető irányításával. Ugyancsak ez 
a cég épített járdát a Sportpályától 
az ottani ipari parkig, melyet első-
sorban az SPIndustries és az Ag-
rár Zrt. munkatársai, valamint a 
tejfaluszigeti lakosok használnak 
majd. A járda úgy került kialakí-
tásra, hogy elválasztottunk egy sá-
vot a kerékpárral közlekedők szá-
mára is.
Keressük a kivitelezőt a Faluház 
felújítására
Míg a TOP Plusz pályázaton 
47.659.405 Ft-ot nyertünk a Falu-
ház épületének energetikai felújítá-
sára (fűtéskorszerűsítés, nyílászá-
rócsere, és homlokzati szigetelés), 
aztán a Magyar Falu Program ke-
retében pedig több mint 27 mil-
lió Ft-ot nyertünk a vizesblokkok 
felújítására, a teraszok, bejáratok 
csinosítására, a beltéri ajtók cseré-
jére. Ez utóbbi keretből megújul a 
színházterem padlózata is.
Munkák zajlottak/zajlanak köz-
ségünkben
Az elmúlt hónapokban több kivi-
telezés is zajlott a településen kül-
sős cégek megbízásából. Optikai 
kábelt fektettek/fektetnek több ut-
cában, útszakaszon. Kiépül a háló-
zat, és végre beindul a működése 
a duzzasztómű területén a kisvízi-
erőműnek. Köszönjük a lakosság 
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türelmét és megértését. Számítunk 
erre a továbbiakban is.
A csapadékvíz-elvezetési rend-
szer korszerűsítésének előkészü-
letei
Csapadékvízelvezető-rendszer 
korszerűsítésére nyert pályázatunk 
- melynek keretében bruttó 110 
millió Ft-ból a Kossuth, a Diós és 
a Kisfaludy utca egy részén (Arany 
János és Kossuth u. között) csapa-
dékvíz-elvezetési problémák meg-
oldására kerül sor - egy lépéssel 
közelebb került a megvalósításhoz. 
A napokban ugyanis az út aszfalto-
zása előtt elhelyeztük az áteresze-
ket a Fő utca két pontján is.
Köszöntöttük körzeti megbízot-
tunkat a Szent György-napi ün-
nepségen

2022. április 25-én ünnepélyes ke-
retek között a győri zsinagógában 
köszönte meg a településvezetés a 
rendőr körzeti megbízott, Csor-
ba Dezső áldozatos munkáját. A 
képviselő-testületi ülésen pedig 
köszöntöttük Kovács Lászlóné 
Zsuzsát, a Hegyeshalmi Rendőrőrs 
vezetőjét is.
Virágosítjuk, szépítjük a közte-
rületeket

Fontosnak vélem hangsúlyozni, 
hogy folytatódik a virágosítás, a 
közterek csinosítása, mert ezt már 
minden itt élő, itt dolgozó, ide 
látogató elvárja tőlünk. Szeren-
csére ebben is kiváló munkatár-
sak működnek közre, és segítőik 
is akadnak mindig. Hálás szívvel 
köszönöm meg Haszonits Judit és 
munkatársai kiváló munkáját, va-
lamint Varga Jánosné, Preszellerné 
Kovács Barbara és Kovács Sándor-
né segítségét. A látvány, ami a falu-
ban fogad bennünket, önmagáért 
beszél.
Pályázatot adtunk be a leendő 
fürdőhely kiszolgáló épületére
A Top Plusz program keretében a 
napokban adtuk be pályázatunkat 
a fürdőhely kiszolgáló épületére. 
Igaz, hogy így a strand létesítésére 
még egy évet várni kell, de a 35,5 
millió Ft-os beruházás - siker ese-
tén - megvalósulhat pályázati ke-
retből, és nem kell hozzá önerő.
Elkészült a digitális térkép a du-
nakiliti temetőről
A temetői nyilvántartás, melyet 
Önkormányzatunk rendelt meg a 
www.temetoinfo.hu oldalon érhe-
tő el az interneten. Nemcsak a te-
metőben nyugvó halottainkról ta-
lálunk ebben információt, hanem 
fotón megtekinthetjük a sírköve-
ket is, sőt gyertyát is gyújthatunk 
szeretteink emlékére. Keressék fel 
az oldalt, hívják fel ismerőseik fi-
gyelmét is erre a lehetőségre!
Külterületi utak-pályázat
Keressük a kivitelezőt a Vízpart és 
a Mocsolai út felújítására. A pályá-
zaton nyert több mint 100 millió 
Ft, mely 95%-os intenzitású, és 
mindössze 5% önerő biztosításával 
számol, reményeink szerint kel-
lő forrást biztosít, és még az idén 
megvalósul az új út.
A Csiba Lajos és a Kukullói út ese-
tében a tervek készíttetését techni-

kai akadályok nehezítik.
A Kormánybusznál intézhettük 
ügyeinket

Sokak örömére és megelégedé-
sére idén tavasszal is mód nyílt 
arra, hogy Faluház mellett a Kor-
mányablak buszánál intézhessük 
okmányaink cseréjét. A Kormány-
hivatal ígérete szerint nyáron is 
biztosítanak egy napot a dunakiliti 
és tejfaluszigeti lakosok számára.
Kishír a kutak engedélyeztetésé-
ről
Már több mint egy éve, 2021. má-
jus 17-22. között, valamint június 
17-18-án végezték el a kútfelmé-
rést Torma Gábor és Ringhofer Já-
nos szakemberek. Az általuk elké-
szített szakvélemény alapján adja 
ki hivatalunk a kutak fennmaradá-
sához az engedélyeket 20 évre. Ez 
folyamatosan zajlik a napi teendők 
mellett, így kérjük türelmüket.
Azon lakosok számára pedig, akik 
tavaly később jelentkeztek, hama-
rosan megrendeljük a szolgáltatást.
Készülünk a Falunapra
Meleg szeretettel és őszinte tiszte-
lettel invitálom Önöket a 2022. évi 
Falunapra 2022. június 25-én.
Idén Edelmayer Andrea vezeté-
sével hagyományos programokat 
is szerveztünk, de kicsit mással is 
készültünk. Délután 4 órától ün-
nepélyes útavatóval indul a nap, 
majd a Kiserdei Óvoda fellépése 
után egymást követik a jobbnál 
jobb programok egészen hajnali 
3-ig helyi és vendégszereplőkkel. 
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NÉPSZÁMLÁLÁS 2022. 

TÁJÉKOZTATÓ

Finom ételekről idén is a helyi 
egyesületek gondoskodnak. 

Látogassunk ki minél többen a 
rendezvényre! Tapasztaljuk meg, 
hogy milyen jó érzés egy közösség-
hez tartozni! Töltsünk el sok-sok 
kellemes órát együtt! 
Mi ezért, Önökért dolgozunk 
munkatársainkkal már hónapok 
óta. Mindannyiukat, barátaikat, 

ismerőseiket, rokonaikat, a Du-
nakilitiről elszármazottakat is sze-
retettel várjuk 2022. június 25-én, 
szombaton a Sportpályán.

Meleg szeretettel és őszinte tiszte-
lettel:

Kovács Andor Tamásné 
Dunakiliti polgármestere Köszönjük Rigó Károlynak, hogy 

a Dunakiliti Krónikát nagy szorga-
lommal kézbesíti.

2022. évben tizenhatodik alka-
lommal kerül sor népszámlálásra, 
amely egyedülálló a statisztikai 
adatfelvételek között, mert olyan 
adatforrás, amely egyidejűleg biz-
tosítja a szükséges adatok teljessé-
gét és területi részletezettségét. A 
népszámlálás az egyetlen teljeskörű 
adatfelvétel a népesség és a lakás-
állomány jellemzőiről. Az adatok 
elősegítik a helyi társasdalom ösz-
szetételének, belső tagozódásának 
jobb megismerését, megalapozzák 
a döntéselőkészítést, valamint a 
kutatást és elemzést egyaránt. 
A népszámláláskor gyűjtendő ada-

tokat az Európai Unió 763/2008/
EK keretrendelete és végrehajtási 
rendeletei rögzítik. A magyar nép-
számlálásra vonatkozó legfonto-
sabb szabályokat a népszámlálási 
törvény (2018. évi CI. törvény) írja 
elő.
A népszámlálási törvény szerint az 

adatszolgáltatás – az egészségi álla-
potra, a fogyatékosságra, a vallásra, 
az anyanyelvre és a nemzetiségre 
vonatkozó adatkörök kivételével – 
kötelező. 
Az adatgyűjtés a modern kor igé-

nyeinek megfelelően interneten, a 

kérdőívek önálló kitöltésével, va-
lamint elektronikus eszköz hasz-
nálatával számlálóbiztosok közre-
működésével valósul meg, papír 
kérdőívek nélkül. A népszámlálás 
2022. október 1. és november 28. 
között kerül végrehajtásra, szak-
mai irányítása és ellenőrzése a 
KSH feladata. A népszámlálás he-
lyi előkészítéséről és az adatfelvétel 
végrehajtásáról a települési önkor-
mányzat jegyzője gondoskodik. A 
népszámlálás adatfelvételének esz-
mei időpontja 2022. október 1. nap 
0 óra, az adatszolgáltatónak erre az 
időpontra jellemző állapot szerint 
kell megválaszolnia a kérdőív kér-
déseit. 
2022. szeptember 15. és szept-

ember 30. között a népszámlálás 
összeírási körébe tartozó vala-
mennyi címre megérkezik a nép-
számlálásról szóló felkérő levél. A 
levél tartalmazza a népszámlálással 
kapcsolatos legfontosabb infor-
mációkat, az adatszolgáltatási kö-
telezőségről szóló tájékoztatást, a 
válaszadás módjának lehetőségeit, 
az internetes kitöltéshez szükséges 
belépési azonosítót. 
A lakosság az adatszolgáltatási kö-

telezettségét három módon teljesít-
heti: 
• Az adatszolgáltatónak a kérdé-

sek megválaszolására az első idő-
szakban (2022. október 1. és 2022. 
október 16. között) kizárólag inter-
neten keresztül online önkitöltési 
módon lesz lehetősége. 
• Az adatszolgáltató a kérdéseket 

megválaszolhatja személyesen a 
számlálóbiztosnak, aki 2022. ok-
tóber 17. és 2022. november 20. 
között keresi fel azokat a címeket 
(háztartásokat), amelyekről az ön-
kitöltés időszakában nem érkezett 
elektronikus kérdőív. 
• Amennyiben az adatszolgáltató 

az előző két lehetőség közül egyik-
kel sem élt, pótösszeírás során, a 
polgármesteri hivatalban jelent-
kezve, 2022. november 28. éjfélig 
megválaszolhatja a kérdéseket. 
A népszámlálás fő szabálya, hogy 

minden személyt az életvitelszerű-
en lakott lakcímen kell összeírni. 
Össze kell írni továbbá a szám-

lálókörzetbe tartozó valamennyi 
lakást, akár laknak benne életvitel-
szerűen, akár nem, illetve minden 
olyan eredetileg nem lakás céljára 
szolgáló ingatlant, létesítményt, 
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ANYÁK NAPJA

üdülőt, amelyet életvitelszerűen 
laknak. 
Nem szabad összeírni azokat a 

személyeket, akik
• turizmus, pihenés, vendégség, 

gyógykezelés miatt tartózkodnak 
az adott lakásban, üdülőben, de 
életvitelszerűen máshol laknak,
• akik 2022. október 1-jén vagy ké-

sőbb születtek, illetve költöztek be 

a lakásba,
• akiknek ezen a címen van az ál-

landó otthonuk, de tartósan kül-
földön tartózkodnak és a külföldi 
tartózkodásuk teljes időtartama 
már elérte, vagy várhatóan eléri a 
12 hónapot,
• akik csak bejelentkeztek a lakás-

ba, ám ténylegesen nem laknak ott 
(pl. a teljes lakást bérbe adják),

• a külföldi diplomáciai testületek 
tagjait és családtagjaikat. 
Bízunk benne, hogy a népszám-

lálást érintő előírások és intézke-
dések végrehajtásában a népszám-
lálásban résztvevő valamennyi 
szereplő egyetértésére és segítő 
közreműködésére számíthatunk. 

dr. Odonics Aliz
jegyző

ÜNNEP A VILLA KÖZÖN

Május első vasárnapja csodás 
idővel virradt ránk. A napsugár is 
velünk ünnepelt, amikor a Villa 
közön a családokat vártuk. Polgár-
mester asszony meleg szavai után a 
Kiserdei Óvoda nagy- és középső 
csoportos gyermekei verssel, tánc-
cal köszöntötték, az önkormányzat 

egy-egy kis cserép virággal ajándé-
kozta meg az édesanyákat és nagy-
mamákat. Erre a napra időzítettük 
a tavaly oly sikeres kézműves kis-
kertek díjátadó ünnepségét is. Ked-
ves, ötletes, környezettudatos mű-
vek születtek, látszott, hogy szorgos 
kezek összefogásával készültek. Bár 

idén csak kilenc kis mesevilág dí-
szítette az utcát, az odalátogatók 
számára ez is nagy örömet okozott. 
A verseny díjazottjai ajándékutal-
ványt és egynyári virágokat vehet-
tek át a zsűritől.

Edelmayer Andrea
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KISKERTEK

I. helyzett 
Szakály család

Kiserdei BölcsődeKözönségdíjas Karimi család

Benki család Nagy-Rigó család Preszeller család

Kiserdei Óvoda nagycsoport

II. helyzett 
Kiserdei Óvoda kiscsoport

III. helyezett 
Kiserdei Óvoda középső csoport
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MÁJUSFA 
KIDÖNTÉS

GYERMEKNAP A SPORTPÁLYÁN

GYERMEKNAPI SLUSSZPOÉN – KÉPEKBEN

VELÜNK TÖRTÉNT

Egy egyszerű kezdeményezés is 
tud csapatot kovácsolni egy utca 
lakóiból. A Kisfaludy utcaiak kö-
zösséggé váltak. Májusfát állítanak, 
„kitáncolják” és utcabált is rendez-
nek évente. A kis csapat motorja 
Máté Mari és Ági, akik szervezik 
és irányítják az eseményeket.

Az Iskolai Szülői Szervezet gyermeknapi délutánján rengeteg játék és szórakozás várta a falu gyermekeit. A 
rendezvényt Dunakiliti Község Önkormányzata 300.000 Ft-tal támogatta.

   A Dunakiliti ÖTE idén csatla-
kozott a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság által gyer-
meknapra meghirdetett „Nyitott 
szertárkapuk 2022.” rendezvény-
hez. Május 29-én az ország összes 
hivatásos tűzoltólaktanyájának és 
mintegy 300 önkéntes tűzoltó egye-
sület szertárának kapuja nyílott ki 
az érdeklődő gyermekek és kísé-

rőik előtt. Délelőtt 10 órától délig 
vártuk a  gyermekeket és örömmel 
láttuk az élénk érdeklődést.  Kb. 
90-100 gyermek és kísérőik vettek 
részt az eseményen, ahol Egyesüle-
tünk tagjai bemutatták a csaknem 
100 éves tejfaluszigeti,  az ennél is 
idősebb dunakiliti kocsifecskendőt, 
a 60, 30 és 5 éves, versenyeken 
használt szivattyúkat, valamint a 
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tavaly beszerzett Mercedes tűzoltó-
autót. A gyerekek lelkesen másztak 
a kocsifecskendőkre és az új autó 
minden ülésébe, célba lőttek a kézi 
és a motoros szivattyúval működ-
tetett sugárcsövekkel, kipróbálták a 
Szertár mellé kikészített mászófalat 
és gerendát.

 Köszönöm Egyesületünk megje-
lent tagjainak, Makay Józsefnek, 
Szeitz Ferenc parancsnoknak, 
Horváth Mihálynak, Szabó Csabá-
nak valamint Kiss Viktornak, hogy 
részt vettek a sikeres lebonyolítás-
ban: előkészítették a szertárt és az 
eszközöket a gyermekek fogadásá-

ra, segítettek, válaszoltak a kérdé-
sekre, megmutattak mindent, ami-
re a gyerekek kíváncsiak voltak.  

Meséljenek a képek!
Erdős Imre                                                                                                 
ÖTE elnök
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ZARÁNDOKLAT EGY ÉDESANYA EMLÉKÉRE
NÉMETH JÁNOSNÉ JUCI NÉNI „ELVITT” MINKET MÁTRAVEREBÉLYRE

Különleges nap volt sokunk életé-
ben 2022. május 21-e, amikor kora 
reggel Mátraverebélyre indult Du-
nakilitiről az autóbusz, rajta azon 
személyekkel, akiknek szoros kö-
tődése volt a nemrég elhunyt Né-
meth Jánosné, Juci nénihez.
Egy éve ilyenkor még a szülők 60. 

házassági évfordulóját, és Jani bácsi 
85. születésnapját ünnepelte a csa-
lád, aztán ősszel jött a döbbenetes 
hír Juci néni súlyos betegségéről, 
majd rövid időn belül elérkezett a 
végső búcsú ideje.
Juci néni egy vasárnap tért meg te-

remtőjéhez. Ünnepnapon, mintha 
csak azt szerette volna nagy tapin-
tattal, hogy mindenki ott lehessen 
körülötte.
És ott is volt a család apraja-nagy-

ja. És ugyanúgy ott volt a falu la-
kossága is a temetőben a búcsúzás 
napján. Pár nappal a temetés után 
keresett meg Gábor, a legkisebb 
fiú, aki már oly sok helyen járt 
édesanyjával az évek során, hogy 
édesanyja emlékére zarándokutat 
szervez.
Az úti cél, az a Mátraverebély, aho-

vá édesanyjával is készült, de ahová 
már nem jutottak el együtt.
Gábor már járt ott tavaly ősszel, és 

azért fohászkodott ott a Szűzanyá-
hoz, hogy édesanyja végső búcsúja 
méltó legyen egész életéhez. És va-

lóban így lett. A búcsú olyan mél-
tóságteljes volt, ami csak az igazán 
kivételes embereknek adatik meg.
És mi is történt Mátraverebélyen 

2022. május 21-én? Emlékeztünk 
és feltöltődtünk. Emlékeztünk egy 
rendkívüli asszonyra, feleségre, 
édesanyára, akinek olyan hite és 
ereje volt, hogy még halála után is 
hatni tudott a közösségre, össze-
tartja, erősíti azt, hiszen minket Ő, 
vagyis Juci néni vitt el Mátravere-
bélyre fia, Gábor segítségével.
Gábor nemcsak az utazást, az au-

tóbuszt szervezte meg, hanem ki-
váló idegenvezetőket is fogadott, és 
finom ebéddel is készült számunk-
ra. A szentmisét celebráló ny. váci 
püspök, Berg Miklós közvetlen, 
kedves lényével, az utazáson részt-
vevő dunakilitiek az emlékek fel-
idézésével tették különlegessé ezt a 
napot. Az utazást, mely összeköti a 
múltat, a jelent és a jövőt. Emlékez-
tünk, és ez az emlékezés erősítette 
közösségünket.
Juci néni hiányozni fog nekünk. 

Hiányozni fog a templomból, 
templomdíszítők közül, a temeté-
sekről, a rendezvényeinkről, a falu-
ból. Hiányozni fog temperamentu-
ma, kedves mosolya, hiányozni fog 

tisztelete, elismerő szavai. 
Kedves Gábor, hálásan köszönöm 

minden résztvevő zarándok nevé-
ben e csodás utat, amely arról győ-
zött meg minket, hogy mennyire jó 
Dunakilitin élni, ahol ilyen rendkí-
vüli egyéniségek erősítik közössé-
günket.
A településre, a közösségre büsz-

ke, a családot végtelenül tisztelő, 
szerető polgármesterként meg-
tiszteltetés volt számomra, hogy 
részese lehettem ennek a csodás 
eseménynek.
- Juci néni, nagyon szerettünk, szí-

vünkben örökre őrizzük emléke-
det. Büszke lehetsz családodra, a 3 
kiváló fiúra, a szerető férjre, akiket 
Te formáltál ilyen rendkívülire.

Kovács Edit
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BÖLCSŐDE

ÓVODA

CSALÁDI- ÉS GYEREKNAP AZ ÓVODÁBAN

A mezítlábas ösvény volt a bölcsisek gyermeknapi ajándéka. Hálás köszönet érte a Sárközi Lakatosüzemnek!

Szörpivó verseny

Horgászat

Lángossütés Kaiser Nati

Játék közben
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ISKOLA

OVIS BALLAGÁS

VALAKI HIÁNYZIK A KISERDEI ÓVODÁBÓL
Jeges zuhanyként ért bennünket a 

hír 2022. május 17-én reggel, hogy 
dajka nénink Hoffmann Sándorné 
Kati eltávozott közülünk. Nem volt 
régóta beteg, sejtettük, hogy nagy 
a baj, de erre egyikünk sem számí-
tott.
Hiányzik mindannyiunknak. Sok-

szor még ma is hallani vélem hang-
ját az irodában a folyosóról. Igen, 
közel 35 együtt töltött év nem fe-
lejthető. Különösen akkor, ha a 
munkahelyi közösség egy kisebb 
családdá forr össze. A mi óvodánk 
ilyen. Mindannyiunk nevében így 
búcsúzom:

„Lelked, mint fehér galamb
csendesen messzire szállt.

Hiába keresünk könnyes szemünk
már többé nem talál.

De tudjuk, hogy a csillagok között
utat mutatsz, mert szívünkben

örökre itt maradsz!”

Soha nem fejeltünk, Kati!

Lapincs Józsefné
óvodavezető

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP A VERITASBAN
A 7. OSZTÁLY BESZÁMOLÓJA

Június 8-án egy szuper napot töl-
töttünk a Veritasban az osztállyal. 
Reggel izgatottan vártuk a látoga-
tást, hiszen sokunk még nem járt 
ilyen gyárban.
Az üzemben már vártak minket, 

mindenki nagyon sokat készült. 
Egy gyors reggeli után kezdődhet-
tek a programok. Nyolc állomást 
jártunk végig, mindenhol az adott 
osztály vezetője mondta el a felada-
tát, nekünk pedig ezekkel kapcso-

latos kérdésekre kellett válaszol-
nunk, amelyekre később pontokat 
kaptunk.
Megnéztük többek között, hogy 

milyen gépekkel dolgoznak, pénz-
ügyi bemutatón vettünk részt, va-
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lamint betekintést nyerhettünk a 
szállítmányok csomagolásába. Iz-
galmas volt az a feladat is, amikor 
különböző részlegek munkatársa-
inak öltöztettük be egy-egy osz-
tálytársunkat. A mérnöki irodában 
elcsodálkoztunk, hogy milyen fej-
lettek a robotok.
Miután bejártuk a gyárat, ebédre 

hamburgerrel és sült krumplival 
kedveskedtek, aminek mindenki 
nagyon örült.
Nagyon érdekes volt ez a nap, so-

kat tanultunk. Az összes dolgozó 
kedves és segítőkész volt, sokat ké-
szültek, hogy számunkra felejthe-
tetlen legyen ez a látogatás.
A rendkívül sikeres napról a 

Veritas Kft. munkatársa Doktor 
Katalin szervezet - és személyzet-
fejlesztési referens, aki az egész 
projekt szervezője és összefogója 
volt, így nyilatkozott lapunknak:
A Veritas Kft. először a tavalyi év-

ben fogadott kis diákokat. A gyer-
mektábor keretén belül meghirdetett 

gyárlátogatás a vártnál is nagyobb 
sikert aratott, mind a gyerekek, a 
szervezők, mind pedig a dolgozók 
részéről, hisz a gyerekzsivaj egy egé-
szen új színt és hangulatot hozott be 
a megszokott hétköznapokba. Ezért 
amikor a Győri Iparkamara felke-
resett minket azzal kapcsolatban, 
hogy segítséget nyújtsunk a pálya-
választás előtt álló fiataloknak el-
igazodni a cégünknél megtalálható 
foglalkozások tárházában, azonnal 
igent mondtunk, és szinte rögtön 
megkezdődött az ötletelés, hogy mi-
lyen módon tudnánk egyidejűleg is-
mereteket és élményt is nyújtani. 
Vállalatunk korábban is fontos-

nak tartotta a fiatalok támogatását 
(munkatársaink gyermekei részére 
minden évben rajzpályázatot hirde-
tünk, Mikulás-ünnepséget tartunk 
és most már gyermektáborokat is 
szervezünk közösen a dunakili-
ti önkormányzattal) annak pedig 
különösen örülünk, hogyha a gyá-
runknak otthont adó település kisdi-
ákjaival is megismertethetjük, hogy 

mivel telnek itt nálunk a Veritasnál 
a mindennapok. 
A program célja, hogy a fiatalok iz-

galmas, játékos feladatokon keresz-
tül jussanak hasznos és izgalmas 
információkhoz. Az osztályokat 
egy egész napos, a vállalat minden 
részlegét érintő élményekben, aján-
dékokban gazdag napra invitáltuk. 
Minden részleg egy 20 perces, inter-
aktív bemutatkozással készült, me-
lyet – csakúgy, mint a gyárlátogatás 
során - a gyerekek és mi magunk is 
nagyon élveztünk.
Ezidáig 2 csoport látogatott el hoz-

zánk, melynek során a diákok egyes 
munkafolyamatokat maguk is ki-
próbálhattak, belekóstolhattak picit 
a munka világába és azt is megtud-
hatták, hogy a pozíciók többségében 
milyen nagy jelentőséggel bírnak a 
felsőfokú tanulmányok, illetve az 
idegen nyelvek ismerete. Úgy gon-
doljuk, hogy ezek nagyon fontos 
információk egy fiatalnak, hisz így 
gyakorlatban is láthatják, hogy amit 
most tanulnak, az hogy fog haszno-
sulni a jövőben és, hogy mekkora 
hordereje van azoknak az erőfeszí-
téseknek, amelyeket most tesznek. 
A programsorozat természetesen 

nem ért véget: nyáron érkezik a 
Győri Iparkamara szervezésében 
egy újabb táborozó csapat, illetve 
ősszel, az iskola indulását követően 
is várjuk szeretettel a további, pá-
lyaválasztás előtt álló osztályokat!
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KALANDOS KÓSZÁLÁS KILITI KÖRÜL

A várakozás már tapintható volt a 
kalandozni vágyók felől, hiszen az 
eredetileg kitűzött dátumot el kel-
lett halasztanunk a bizonytalanná 
váló időjárás miatt. A döntést azon-
ban igazolta a májusi 14-i ragyogó 
napsugár. A kalandpálya 10 állo-
másból állt össze, a kiinduló pontja 

a millenniumi tölgyfa volt. Az első 
állomás után a focipálya, a leendő 
strand területe, a vadászház mellet-
ti terület, a lődomb melletti terület 
(Köszönjük Makai Imrének, hogy 
rendelkezésünkre bocsátotta!), a 
Rajkai úti kereszt, a Füzesi utcai 
játszótér, a faluvégi kereszt, a Kis-
faludy utcai játszótér és a Közössé-
gi Ház udvara volt a sorrend. Min-
denütt fejtörők, ügyességet próbáló 
és vidám feladatok várták a túrázó-
kat. Több mint 100-an teljesítették 
a körülbelül 7 kilométeres távot. 
Kipirult, fáradt, de rendületlenül 
mosolygó csapatok értek a célba. 

Igen, megígérem, hogy lesz folyta-
tása a kalandos kószálásnak!

Edelmayer Andrea

Múzeumok éjszakája és 
Szent Iván-éji tűzugrás
Múzeumok éjszakája és 
Szent Iván-éji tűzugrás

A Dunakilitiért Egyesület szeretettel meghívja a falu lakosságát 

2022. június 24-én (pénteken) 18.00 órától
 a Közösségi Házba 

 kulturális és hagyományőrző estéjére.

„A plébániai anyakönyvek titkai” címmel 
Varga Benedek előadását hallhatják

Vacsora

A Szent Iván-éji tűzugrás hagyományait Bieber Miklósné 
eleveníti fel a jelenlévő vendégek segítségével

Hangulatos beszélgetés és nótázás
 A falumúzeum egész este látogatható!

Lakossági jelzés nyomán a képvi-
selő-testület bejáráson vett részt az 
új tehenészeti telepen. Reméljük, 
hogy mindenki megelégedésére si-
kerül megoldást találni a felmerült 
problémák kezelésére.
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EMBERMESÉK

KRANNER ISTVÁNNÉ MARGIT NÉNI

Hatalmas eső szakadt ránk Me-
dárd napján, mikor meglátogattam 
Margit nénit. Éppen cseresznyét 
rakott el, amit előző nap kapott va-
lakitől. A bordópiros szemek már 
üvegekben várták az ízes szirupot. 
Margit néni szabadkozik: Én nem 
tudok nagyon mit mondani, nem 
vagyok se világjárt ember, se túl ér-
dekes…
Azért meséljen csak!
Kilitiben születtem 1939. július 

14-én. Már nem sokan vagyunk 
ebből az évjáratból. Aki hirtelen 
eszembe jut, Takács Józsefné Irén, 
Girbicz Laciné Muik Évi, Csémy 
Piri, Kálmán Zoli, meg Szigetben a 
Majthényi Sanyiné Éva. Már sokan 
elmentek közülünk, de ez a világ 
rendje. A Kisfaludy utcában szület-
tem a Rigó-házban. Ezt a Kossuth 
utcai házat már a férjemmel vettük 
Suri Gyuláéktól. Ők Pesten laktak 
életük javán, az itteni földjeiket 
kiadták művelésre. Mikor nyugdí-
jasok lettek, hazajöttek, de haláluk 
után a fiaik eladták a házat. Pityó, 
a férjem saját házat szeretett volna. 
Addig Kisfaluban laktunk egy szo-

bában a gyerekekkel. És elfértünk. 
Ma, ha huszonöt szekrényünk 
lenne, az is tele lenne kacattal. 
Meséltem is a gyerekeknek, hogy 
ott a Kisfaluban laktak a Szabó 
mórvetőék. A bácsi át szokott jön-
ni beszélgetni hozzánk, mert az-
előtt nem tévét néztek az emberek, 
hanem beszélgettek. Édesanyám 
megkérdezte tőle: Hol van a Mári 
néni? Hát lefeküdt egy kicsit, mert 
kimosta a ruháját. Annyi ruhája 
volt csak, hogy, ha kimosta a rajta 
levőt, nemigen volt mit felvenni. 
Így is jó volt!
Pityó bácsival hogyan találtak egy-

másra?
Itt dolgoztunk a Tsz-ben. Fiatalok 

voltunk, volt egy baráti körünk, 
akikkel összejártunk. 5-6 lány is 
volt, meg legények. Kedves szóra-
kozásunk volt a színdarabozás. Én 
is játszottam mindig. Van is egy 
csomó képem róla. Ahol most a 
posta van, ott állt a tűzoltószertár. 
A tűzoltószertár mellett pedig egy 
helyiség, amiben állt egy kis kály-
ha. Raskóné Baba néni mindig 
mondta: Gyurka bácsival begyúj-
tatok, aztán gyertek el akkor is, ha 
nincs éppen próba! Beszélgessünk! 
Gyurka bácsi már délután tolta ta-
licskával a fát, begyújtott. Így aztán 
gyakran előjöttünk. Jöttek a fiúk 
is. Varga Jani, Lelkes Béla, Szabó 
Zoli, Varga Gyuri. Beszélgettünk, 
próbáltunk. Lányok voltunk még, 
amikor kezdődött a televíziózás, de 
csak egy készülék volt a faluban, a 
laktanyaépületben. Máté Gyula bá-
csinál volt a kulcs, ő kapcsolta be 
a tv-t. Üres terembe ültünk be a 
Cséfay Zsuzsival, egyszer csak tele 

lett az egész. Ez volt a szórakozás. 
Így szövődtek a kapcsolatok. A tár-
saságból Varga Ilonát elvette Varga 
Pisti, megnősült Pityó legjobb ba-
rátja, Szakály Csöpi. Mi is össze-
házasodtunk 1963-ban. Éppen 50 
éves házasok lettünk volna azon 
a héten, amikor Pityó váratlanul 
meghalt.
Hányan is vannak a gyerekek?
Hárman vannak. Edit, Miklós és 

István. Edit Amerikában él a fér-
jével és három fiával. Ha tehetik, 
évente hazajönnek. Miklós itthon 
van velem. István itt lakik a faluban 
Bettivel, a feleségével, két lányával 
és a fiával. Nagyon rendes gyere-
kek. A lányunokák jönnek minden 
nap. Vera most érettségizik. 
Hol dolgoztak Margit néniék?
A Tsz-ben. Nem voltam tag, csak 

bedolgozó voltam, meg állatokkal 
foglalkoztam otthon. A tagoknak 
kimérték a kapálnivalót, én pe-
dig eljártam a férjem, a testvérem, 
meg az unokatestvérem részét is 
megkapálni. Így segítettem vissza 
Rigó Ferinek, hogy amikor apánk 
59 évesen meghalt, ő rengeteget 
segített nekünk az öcsémmel. A 

Az egyik kisunokával

Istvánnal és Editkével
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 „Én még a „fatengölös” világból 
való vagyok.”

szomszédék is mindig jöttek, Máté 
Lajos bácsi és a Béla. Eljártam arat-
ni, 5 férfi mellett voltam egyszem 
fehérnép a brigádban. Makai Gabi 
bácsi, Cséfay Pista, Redeczki Laci, 
Kálmán Sándor, Rigó Feri meg én. 
Egyik kasza után szedtem a mar-
kot. Nagyon összetartó társaság 
volt. Mindenki rászorult a mások 
segítségére, ezért el is mentek egy-
mást segíteni oda-vissza. Egy idő-
ben két Tsz volt a faluban. Az első 
a Felszabadulás, meg az Új Élet, 
amibe már azok álltak be, akiket 
végül bekényszerítettek. A Felsza-
badulásnak a környékben voltak a 
földjei, az Új Életnek meg távolabb, 
még Zátonyban is, Aggerdőn. Ott 
kapáltunk egyszer Németh Olgá-
val, Sági Erzsivel, Szabó Zsuzsival, 
Horváth Bélával, amikor látom, 

hogy az én sorom végébe beállnak, 
akik már kiértek. Egyre többen. 
Mikor összeértünk mondták, hogy 
Suri Sanyi bácsi, meg Árvay Pisti 
bácsi, a brigádvezetők üzenik, hogy 
a munka végén üljünk kocsira és a 
zátonyi kocsmában kapunk uzson-
nát. Ezért sietett mindenki! Itthon 
a Kossuth utcában építettünk istál-
lót, voltak marhák, még a szárító 
alatt is. Máté Lajos bácsi mindig 

kérdezte: Hát az orosz istállóban 
mi van? A szárító alatti színet ne-
vezték orosz istállónak, mert az 
nem téglából épült rendes épület 
volt. A kert egész a Kisfaludy utcáig 
tartott. Aztán az új házaknak elad-
tuk a végét, de még most is nagy. A 
felében már csak fű van, de a töb-
bit még gondozom. Termelek egy 
kis zöldséget, meg ami a konyhára 
kell. Nem tudnám elképzelni, hogy 
ne legyen valami feladatom. Hiába, 
mi abból a „fatengölös” világból 
vagyunk, amikor ez volt a rend!
Milyen bálok voltak akkoriban?
Búcsúkor, Katalinkor. Adventkor 

nem volt szokás mulatozni. Aztán 
farsangkor egy-két bál, amire szí-
vesen elmentünk. Én mégis legszí-
vesebben a színjátszókkal töltött 
időre emlékezem vissza a tűzol-
tószertárban. A legények gyakran 
elhívták Takács Lajcsit, aki nagyon 
szépen tudott harmonikázni. Sok 
éneket tanultunk tőle. Táncoltunk 
is. Már idősebb korunkban is sok-
szor énekeltük Takács Lajcsi nótá-
ját. 
Igaz is… Mikor lépett be a kórusba?
Már a kezdetektől. Mi voltunk ta-

lán a legrégebbi tagok Árvay Elek-
kel, de ő az egészsége miatt már 
kevésbé mozdul ki. Még Bieber 

Miklós kezdte az énekkart szervez-
ni, a plébánián a káplán szobában 
próbáltunk. Mayer Gizke vezetésé-
vel idén lesz 35 éves a kórus. A pró-
bákon mindig kicsit beszélgetünk 
is és megköszöntjük azt, akinek 
nevenapja van. Most én is készü-
lök, mert holnap lesz Margit-nap. 
Télen van Szent Margit, júniusban 
meg a „legyes” Margit. Ilyenkorra 
már előjönnek a legyek…
Még nagyon-nagyon sok „legyes” 

Margit-napot kívánok erőben, 
egészségben és ilyen kedves vidám-
ságban, Margit néni!

Edelmayer Andrea

Kranner Éva, Rigó Margit, 
Ónodi Éva

Kislányként Bekő Juliskával

A színjátszó csapat
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OTTHONRÓL HAZA…
VASTAG ERZSÉBET ÉS ISTVÁN

OLVASNIVALÓ

Pár éve, hogy a szomszédomba 
költözött a Vastag házaspár. Már 
azzal megleptek, hogy a mai világ-
ban teljesen szokatlan módon, át-
jöttek hozzám és bemutatkoztak. 
Engedélyt kértek, hogy esetlegesen 
az udvaromon keresztül is dolgoz-
hassanak a házukon. Érdeklődtek 
a faluról, a kulturális és sportolási 
lehetőségekről. Beszélgettünk egy ke-
veset és elbúcsúztunk. Nem gondol-
tam volna, hogy hamarosan gyak-
ran fogunk találkozni és nem azért, 
mert szomszédok vagyunk. Azért, 
mert rendszeres látogatói lettek a 
rendezvényeinknek, eljártak táncol-
ni, tornázni. Keresték a lehetőséget 
arra, hogy a dunakiliti közösségnek 
aktív tagjai lehessenek. Meglátogat-
tam őket, hogy kicsit többet tudjak 
meg róluk a napi kedves köszöntése-
iken túl. Erzsike mesélt nekem.
A Felvidékről jöttünk, annak is a 

középső részéről Gömör megyé-
ből. Innen ez a palóc tájszólásom, 
amit nem tudtam soha levetkőzni. 
Édesapám, aki gimnáziumi tanár 
volt, a pozsonyi egyetemi évei alatt 
elsajátította a tájszólás nélküli köz-
nyelvet, számára ez akkor valami-
ért fontos volt. 
Harkácson éltünk. A rendszervál-

tozás előtt István a nagyrőcei sző-
nyeggyárban volt vegyészmérnök, 
főszínező. Amíg jól ment a gyár, 
tanulmányutakra küldték a nyuga-
ti országokba. Később az ő felada-
ta lett az értékesítés is, ezért sokat 
járt külföldre. Amikor megtörtént 
a rendszerváltozás, a szőnyeggyár 
leépült. István úgy gondolta, hogy 
vállalkozásba kezd, megvásárolta 

a szomszéd telket és egy fatelepet 
hozott létre. Raklapokat gyártott és 
épületfákat forgalmazott a cég.
Én pedagógus voltam, a tornaljai 

magyar iskolában tanítottam. 
1991-től ennek az iskolának az 
igazgatóhelyettese lettem 11 éven 
keresztül. Azt lehet mondani, hogy 
Szlovákia legnépesebb magyar is-
kolája volt ez, közel ezer gyermek 
járt oda és 65 pedagógus tanított 
benne. Általános iskolaként mű-
ködött, ahova környékbeli falvak-
ból is jártak gyerekek. Korábban 
nem voltak vezetői ambícióim, de 
édesapám hatására belevágtam. 
Azt mondta: Ha így tudsz tenni a 
magyarságért, akkor fogadd el ezt 
a kinevezést! Nehéz időszaka volt 
ez az életemnek, de nagyon szép. 
A pedagógus kollégák maguk kö-
zül választottak helyettes igazgatót, 
ezért éreztem a bizalmukat felém. 
A változás sok mindent hozott az 
anyanyelvi iskolákban, mindent 
megpróbáltunk, hogy emeljük és 
virágoztassuk a magyar iskolát. A 
mi vezetői időnk alatt fejlődött fel 
a létszám 700-800 főről, 1000-re. 
Alternatívát kellett ajánlani a szü-
lőknek a szlovák iskolákkal szem-
ben, hiszen sokan gondolták, hogy 
a gyermekeik akkor érvényesül-
nek, ha szlovák nyelven tanulnak. 
Bevezettük a Tolnai-Zsolnay mód-
szert. Úgy éreztük, hogy ezzel még 
sikeresebb gyermekeket tudunk 
nevelni. Nem volt könnyű, mert a 
járásból nagyon figyeltek bennün-
ket a tanfelügyelők. Igyekeztünk 
kiemelkedő eredményt produkál-
ni, jól szerepeltünk a tanulmányi 

versenyeken. Miskolcra jártunk át 
Tolnai Gyulánéhoz képzésekre és 
más iskolák pedagógusait képeztük 
a mi iskolánkban.
Harkácson is közösségi emberek 

voltunk mindketten. István irá-
nyította a Magyar Koalíció Párt-
jának szervezetét és a focicsapatot 
támogatta. A későbbi években én 
alpolgármester lettem a faluban. 
Magyar néptáncegyüttest hoztunk 
létre, asszonykórust, falumúzeu-
mot alapítottunk, parkosítottunk, 
jeles magyaroknak emlékköveket 
állítottunk.
Hogyan kerültünk ide? Két fiú-

gyermeket neveltünk. A kassai 
Márai Sándor Gimnáziumba járt 
mindkettő. Utána az idősebb fiam 
István Budapesten a Közgazdasági 
Egyetemet végezte el nemzetközi 
kapcsolatok szakon. Ő Budapes-
ten is maradt, ott alapított családot. 
Egy kislánya van. Tamás Pozsony-
ban tanult tovább, építészmérnök 
lett. Megnősült és két kisfia van. 
Pozsonyból ki akartak költözni, 
ezért a lakhelykeresés során Ma-
gyarország került a fókuszba. Mo-
sonmagyaróváron vettek egy házat 
és alapítottak egy bútorgyártó cé-
get a feleségével. Mi pedig a fér-
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jemmel a gyermekeink, unokáink 
közelében képzeltük az idős ko-
runkat. Így, hogy ideköltöztünk, 
Istvánékhoz is közelebb kerültünk, 
mert ide Budapest is közelebb van. 
Hidd el, hogy nem így képzeltük, 
hiszen a harkácsi házunkat úgy 
helyrehoztuk, hogy öregkorunkra 
már ne legyen semmi gondunk. De 
az élet mást tartogatott a számunk-
ra. Pakoltunk és elindultunk. Sokat 
dolgoztunk, de szépen lassan min-
den a helyére került. A házunkat 
a saját ízlésünkre rendeztük be és 
a kényelmünket szolgálja. Vannak 
már Dunakilitin is kedves ismerő-

seink. Évente hazalátogatunk, ahol 
még mindkettőnknek él testvére, 
unokatestvére. Igyekszünk régi 
barátainkkal találkozni és mindig 
rendbe tesszük elődeink sírját a 
temetőben. Itthon pedig nagy bol-
dogság, ha jönnek a gyermekek. 
Látjuk az unokáinkat növekedni.
Erzsike éppen családi fotófal ösz-

szeállításán dolgozott, aminek a 
csodaszép könyves szekrény mel-
lett lesz a helye. Én is rájöttem, 
mint a legtöbb hasonlókorú ember 
-mondta-, hogy csak átutazóban 
vagyunk a Földön, és amikor elme-
gyünk, nem marad más utánunk 

csak egy-két fotó. De azok is csak 
akkor, ha megfelelően rendezve 
vannak. Így tudunk üzenni a jövő-
nek. Különben elvesznek, egy idő 
után már senki nem tudja, hogy kit 
ábrázolnak. Hamvas Béla gondo-
latai emlékeztetnek: „Az ősök tisz-
telete és megbecsülése nem hunyhat 
ki soha, őriznünk és védenünk kell, 
ahogy a történelem előtt élő em-
ber őrizte és védte a tüzet. Csekély 
erőnkkel e szellemben próbálunk 
fáklyát tartani az egyre halványuló 
múlt, mindent elnyelő sötétségének.”

AJÁNLÓ

FÜLSZÖVEG
Manapság nagyon népszerűek a sorozatok. Egész rajongótáboruk van a Netflix, vagy a HBO kínálatában lát-

ható hosszú-hosszú történeteknek. Ha valaki szereti, talán szívesen kezébe veszi könyv formájában is ezeket a 
nagyszabású legendákat.

Kicsiknek:
Marék Veronika: 
Kippkopp a gesztenyegyerek
Egyszerű, kedves mesék színes rajzokkal. Olyanok, amiket a ki-
csikkel együtt nézegetve lehet olvasgatni. Kezdő olvasóknak is 
ajánlott, mert rövidek és nagy betűsek a mesék.

Tamás és családja István és családjaEsküvő 1982-ben
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Fiataloknak:
Leiner Laura: 
A Szent Johanna gimi
Rentai Renáta a nyolcadik osztály 

elvégzése után új iskolába kerül. 
Naplójába lejegyzi mindennapjait 
az első gimnáziumi naptól egészen 
az érettségiig. Az írónő szerint. 
„ez csak egy sztori egy hétköznapi 
lányról, A FIÚRÓL (csupa nagybe-
tűvel), a tanulásról, a barátairól, a 
családjáról, az életéről meg úgy ál-
talában, a Szent Johanna gimiről.” 
A regényfolyamnak mégis komoly 
rajongótábora alakult ki a fiatalok 
körében, talán pont a „hétközna-
pi” szereplők miatt. Felnőtteknek is 
kellemes szórakozást ígérhet.
Hölgyeknek:
Lucinda Riley: A hét nővér
Mióta megvásároltuk a sorozatot, 

állandó hölgyolvasóink egymás ke-
zéből kapkodják. Így aztán bátran 
ajánlom Önöknek, biztos nagy él-
mény elolvasni! Maia és öt nővére 
a nevelőapjuk halála után össze-
gyűlik a Genfi-tó partján álló gyer-
mekkori otthonukban. Pa Salt, a 
különc milliárdos mindannyiukat 
kisgyermek korukban fogadta 
örökbe, így semmit sem tudnak 
a vér szerinti szüleikről. Az apjuk 
végrendelete azonban arra ösztön-
zi őket, hogy derítsék ki, honnan 
származnak. Egy-egy titokzatos 
tárgyat kapnak örökségül, és egy 
földgömböt, amelyről leolvashat-
ják a születési helyük koordinátáit. 
A tavaly elhunyt írónő így írt a re-
gényéről: CA hét nővér-sorozat egy 
nagy ívű történet az emberségről, a 
szeretetről, a családról, az örömről 

és a veszteségről, a félelemről és a 
fájdalomról. És mindenekelőtt ar-
ról a mindennél fontosabb aján-
dékról, amely minket, embereket a 
legembertelenebb időkön is átsegít: 
a reményről.”

Uraknak:
Ken Follett: Évszázad-trilógia
A három kötetben az író a 20. szá-

zad történetét meséli el öt európai 
és amerikai család életén keresztül.
Az 1 kötet, „A titánok bukása” az 

első világháború végéig, a párizsi 
békekötésig játszódik. A 2. kötet, 
„A megfagyott világ” a két háború 
közti időszakot ölel fel, a második 
világháború végéig. Szereplői az 
első kötet hőseinek gyermekei. A 
3 kötet, „Az örökkévalóság küszö-
bén” pedig a következő generációk 
története a hidegháború idején.

TEHETSÉGES FIATALJAINK

AMIKOR AZ ÁLOM VALÓSÁGGÁ VÁLIK
EMLÉKKÉPEK TUBA BALÁZS AMERIKAI ÚTJÁRÓL

Edit néni kérésére írom ezt a be-
számolót az Egyesült Államokban 
szerzett élményeimről. Ugyanis 
lehetőségem volt, hogy két cso-
dás félévet eltöltsek egy Pittsburgh 
mellett elhelyezkedő kis egyete-
men, a Saint Vincent College-en.
A Pannonhalmi Bencés Gimnázi-

um tanulójaként számos lehetőség 
volt számomra biztosítva, hogy 
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külföldön értékes tapasztalatokat 
szerezzek. Még 6. osztályban, mi-
kor jelentkeztem Pannonhalmá-
ra, már tudtam, hogy jelentkezni 
fogok a Saint Vincent College-val 
való cserediák programra. Amiről 
most írok, arra csak végzős diákok 
pályázhattak. Érettségi évében így 
is tettem, mert továbbra is szeret-
tem volna külföldön tanulni egy 
évet. Szüleim és a saját örömömre 
pár hónap várakozás után kihirdet-
ték, hogy megkaptam az ösztöndí-
jat. A sikeres érettségit követő nyá-
ron sok szervezés és papírmunka 
után vízummal a kezemben 2021. 
szeptember 6-án fel tudtam szállni 
a repülőre. Az iskolába álmatlan-
ság, hosszas repülő-, busz- és autó-
út után érkeztem meg. Egy kiadós 
alvás után felfedeztem a világon az 
egyik legnépesebb bencés apátság-
gal egybenőtt egyetemet. Hasonló-
an a Pannonhalmi Bencés Apátság-
hoz, a legközelebbi város félreeső és 
nyugodt részén található az iskola. 
Az első dolgok, amiket megpillant 
az ember, azok a hatalmas bazilika 
tornyai. Ezeket a tornyokat min-
denhonnan lehetett látni, messze 
az apátságtól is. A campus épületei 
körülölelik a sportpályákat. Ezek 
között található egy sportkomple-
xum, könyvtár, ebédlő, gyorsétte-
rem, könyvtár, planetárium, diák-

otthonok és egyéb épületek, ahol a 
tantermek/laborok találhatóak. Az 
ebédlőben szolgálták fel a menzát, 
ahol svédasztalos étkeztetés folyt. 
A gyorsétteremben diákok dolgoz-
tak, és itt bizonyos keretek között 
el lehetett költeni egy-egy men-
zás étkeztetést is. A diákok döntő 
többsége az iskolánál elhelyezkedő 
kollégiumokban lakott. Én is ezek 
egyikében voltam elhelyezve, egy 
szobatársam volt.
Tanulmányilag kivételes helyzet-

ben voltam. Nem kellett egy bizo-
nyos szak mellett elköteleződnöm 
a többi diákkal ellentétben. Ezt az 
alkalmat megragadva 6 különböző 
irányultsághoz tartozó, érdekesnek 
hangzó tantárgyat vettem fel. Töb-
bek között tanultam a differenci-
álegyenletek megoldásairól, tanul-
tam modern fizikát, programozást, 
statisztikát. Labormunkákban is 
részt vettem mindkét félévben. A 
tanóráim szerencsére személyesen 
voltak megtartva szeptembertől és 
nem interneten keresztül. Az elő-
adások jellemzően 50-75 percesek 
voltak, de volt egy kevés tantárgy, 
ami hetente csak egy este ült össze 
2.5 órára. Maximum 4, de legtöbb-
ször ennél kevesebb tanórám volt 
egy nap. Ennek köszönhetően sok 
szabadidő állt rendelkezésemre, 
amit a barátaimmal vagy tanulással 
töltöttem.  
Meglepően sok magyar felmenő-

jű emberrel ismerkedtem meg, de 
valóban magyarral csak egy New 
York-i magyar cukrászdában és 
egy az iskolához közel található 
székely étteremben találkoztam. 
Azok alapján, akikkel beszélget-
tem, az amerikaiak átlagosan nem 
sokat tudtak Magyarországról. 
Viszont mindenki nagyon érdek-
lődő, kedves és rendkívül vendég-
szerető volt. Pár ismerősömnek 
megmutattam Dunakiliti szépsé-

geit, végigjártam velük az utcákat a 
Google térképen, és mindannyian 
el voltak ragadtatva. Ezért külföldi-
nek - ráadásul magyarnak - lenni 
feltétlenül jövedelmező volt. Re-
mélem, sikerült pár embert meg-
győznöm arról, hogy érdemes ellá-
togatni ide. A magyar nyelvet sem 
beszélik sokan, de ezzel szerencsé-
re nem akadt gondom. Egy nagyon 
erős alapom volt angolból, mielőtt 
kimentem. Ezért könnyen ment a 
kommunikáció és az átállás arra, 
hogy más nyelven folyik az okta-
tás, más nyelven kell jegyzetelnem, 
házifeladatot, dolgozatot, vizsgákat 
írnom, vagy akár előadást tarta-
nom. Anyanyelvem sikerült meg-
őriznem, amit többek között az 
otthoniakkal való kapcsolattartás-
sal ápoltam. A tőlük való távollét 
számomra nem volt különösebben 
nehéz, ugyanis elég gyakorlatom 
volt benne Pannonhalma révén.
A rengeteg új élménnyel, barátok-

kal, kapcsolatokkal és tudással töl-
tött év egy áldás volt. Tanulmányi 
szünetekben sok lehetőségem adó-
dott utazni akár államok között is, 
miközben megismerkedhettem az 
ottani kultúrával. Megtapasztalhat-
tam, hogy az országon belül is nagy 
különbségek vannak kulturálisan 
és fejlettségileg. Az Egyesült Álla-
mokról racionalizálódtak az elkép-
zeléseim az év folyamán és az egész 
világról alkotott képen megválto-
zott, amiért szintén hálás vagyok. 
Kevés embernek adatik meg, hogy 
egy ennyire mély és átfogó tapasz-
talatokat szerezzen, mint amire én 
tehettem szert egy másik országgal 
kapcsolatban. Hálával tartozom 
mindenkinek, és külön köszönöm 
az önkormányzatnak, hogy hoz-
zájárultak álmaim megvalósulásá-
hoz.

Tuba Balázs, 
aki megjárta Amerikát
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PROTOKOLL ÉS ILLEMTAN VERSENY 

TUDOMÁNYOS MUNKA MESTERFOKON

A Mosonmagyaróvári Kossuth La-
jos Gimnáziumban lassan negye-
dik éve foglalkozom az illemtannal. 
A felkészülés során megismerked-
hettünk a hétköznapi élet, a ven-
déglátás, a nemzetközi diplomácia, 
az öltözködés és az étkezés írott és 
íratlan szabályaival. A szakirodal-
makon kívül tesztek és filmek is se-
gítették a felkészülésünket, és elrö-
pítettek minket egy másik világba, 
ahol az udvariasság az elegancia és 
a kifinomultság mindennapos volt. 

Háromfős összeszokott csapatunk 
már 2020-ban országos hatodik 
helyezést ért el. Sajnos, a Covid 
miatt ezt a versenyt online rendez-
ték. A XXI. Országos középiskolai 
illemtani verseny online írásbeli 
fordulóján 130 csapatból második 
helyezést értünk el. A legjobb 10 
csapattal április 13-án mértük ösz-
sze tudásunkat, felkészültségünket. 
Izgalmas és szoros verseny során 
többféle témát is boncolgattunk, 
mint például Magyarországon és 
az EU országaiban, valamint más 
országokban használt illemszabá-
lyok ismeretét, jártasságunkat a 
társasági alkalmak szokásaiban és 
elvárásaiban. Versenyfeladat volt 
még virágcsokor válogatás külön-
böző alkalmakra, különleges tála-
lási eszközök, táncok felismerése, 
terítési hibák felismerése. Előzetes 
versenyfeladatként fel kellett ké-

szülni egy adott kor szokásaiból 
és etikettjéből, hogy az alapján 
be tudjuk mutatni iskolánkat és a 
csapat tagjait is. A sok befektetett 
munka eredményeként 130 csapa-
tot utasítottunk magunk mögé és 
elvittük a megtisztelő országos első 
helyet. 
Ezzel az eredménnyel a X. Jubi-

leumi Metropolitan Nemzetközi 
Egyetemi és Főiskolai Viselkedés-
kultúra és Protokoll Verseny rész-
vételére kaptunk meghívót, mint 
versenyzők. Ezen a versenyen sok 
tapasztalatot szerezhettünk és re-
mek élményekkel gazdagodtunk, 
ahogy bepillantást nyerhetünk a 
protokoll világába. Remélem, ezzel 
a szép eredménnyel én is öregbít-
hettem szép falunk hírnevét.

Darázs Vivien
A képek forrása 

HM Zrínyi Nonprofit Kft.

Az ember elcsodálkozik, hogy a 
faluban szemünk előtt felcseperedő 
gyerekek egy időre eltűnnek, aztán 
pár év múlva valami fantasztikus 
teljesítménnyel újra előkerülnek. Így 

voltunk Szeitz Beával is, akit meg-
kértünk, hogy írjon pár sort arról, 
mi történt vele, mióta elkerült ha-
zulról.
A kémia alap- és vegyész mes-

terszakot a Pannon Egyetemen 
végeztem, és jelenleg a Semmel-
weis Egyetem Patológiai Tudo-
mányok Doktori Iskolájában va-
gyok PhD hallgató. Kutatásomat 

Menyhártné Sári Anita felkészítő 
tanár, Menyhárt Dorottya, 
Élő Sarolta, Darázs Vivien

Stefánia Palota-Honvéd Kulturális Központ
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PURGER EVELIN

a daganatos megbetegedések (el-
sősorban melanoma és tüdőrák) 
területén végzem, melyhez az ún. 
proteomika (fehérjekutatás) tech-
nikáját használjuk. A munkát szo-
ros együttműködésben végzem 
a svédországi European Cancer 
Moonshot Lund Center-rel (www.
cancermoonshotlund.com). Po-
tenciális terápiás célpontokat, a 
gyógyszerek hatását szabályozó bi-
ológiai folyamatokat térképezünk 
fel, emellett a daganatos betegsé-
gek előrehaladását, az áttétképzést 
és a túlélést befolyásoló biológiai 
mechanizmusokat is vizsgáljuk. 
Célunk, hogy kutatásainkkal olyan 
ismereteket gyűjtsünk a dagana-
tokról, melyek később a klinikai 

gyakorlatban is hasznosíthatóak 
lesznek.
A proteomikával, mint kutatási te-

rülettel mesterszakos tanulmánya-
im alatt ismerkedtem meg, amikor 
is összesen 10 hónapot töltöttem 
a svédországi Lundi Egyetemen, 
majd pedig 2 hónapot a holland 
Groningeni Egyetemen. A két 
egyetemen lehetőségem volt arra, 
hogy mind a laboratóriumi mun-
kában, mind pedig az adatelemzés 
részében tapasztalatot szerezzek. 
A PhD alatt végül a proteomikai 
adatelemzésre specializálódtam, 
ugyanis ez a terület közelebb áll a 
szívemhez. A proteomikai adatok 
elemzése egy összetett feladat, hi-
szen egy biológiai mintában egy-
idejűleg több ezer (akár 10 ezer) 
fehérjét azonosítunk és mennyi-
ségileg meghatározunk, és így az 
adatok értelmezéséhez statisztikai 
és bioinformatikai módszerek al-
kalmazására van szükség.
Bár az időm nagy részét a számí-

tógép előtt töltöm, néha van lehe-
tőség tudományos konferenciákon 
is részt venni, melyek mindig hasz-
nosak, nemcsak ismeretszerzés, 
de kapcsolatépítés szempontjából 
is. Legutóbb Ghentben, Belgium-
ban mutattam be a munkám ered-
ményeit egy poszter-prezentáció 
keretein belül, júliusban pedig a 

Semmelweis Egyetem PhD hallga-
tóknak szervezett konferenciáján 
fogok előadást tartani a kutatá-
somról. A PhD tanulmányaim kez-
dete óta összesen hét angol nyel-
vű szakcikk jelent meg, melyeken 
szerzőként jegyeznek. Ezek listája a 
Magyar Tudományos Művek Tára 
adatbázisában (https://m2.mtmt.
hu/gui2/) található meg, amennyi-
ben valaki rákeres a nevemre.
A doktori fokozatot előrelátha-

tólag 2024 tavaszán szerzem meg. 
A jövőben is kutatóként szeretnék 
majd elhelyezkedni, mert nagyon 
élvezem ezt a fajta munkát.

Szeitz Bea

Evelin példamutató teljesítményét 
Kazinczy-emlékéremmel ismerték 
el.
Gratulálunk neki!
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Egy közelmúltban indult kisvállal-
kozásról beszélgettünk Szamos La-
cival, a Kisfaludy utcából…

Mesélj az érdekes névválasztásról!
A Kiliti Kommandó egy régebben 

kialakult baráti társaság, mellyel 
az évek során sok érdekes és ér-
tékes programunk volt. Mottónk: 
„A múltba nézni, de élve élni”. Ezt 
a borászatban is megtapasztaljuk, 
megvalósítjuk.
Honnan jött a borászkodás ötlete?
Egyszerű kalandnak indult: 2018-

ban egy jó barátom elhívott Pan-
nonhalmára szüretelni. Baráti 
társasággal voltunk ott egy vidám 
szombati napon, s a leszedett szőlőt 
barátom irányításával dolgoztuk 
föl. Érdekes volt látni a borkészítés 
folyamatát, feltárult egy új világ. Az 
elkészült borokat kíváncsiságból 
beneveztük a pannonhalmi bor-
versenyre, ahol még aranyérmet is 
kaptunk. Ez volt az, ami elindított 
az úton.
Hogyan készültetek a következő 

szüretre? Hogyan lett egy hétvégi 
programból borászat?
Vásároltunk néhány alapvető fel-

szerelést: prést, zúzó-bogyózót, 
tárolóedényeket, és kicsit nagyobb 
mennyiségű szőlőt, szintén Pan-
nonhalmáról. A baráti körünkből 
egyre több pozitív visszajelzés ér-

kezett, úgy éreztük, jó ez az út, és 
ez arra indított, hogy beiratkozzak 
a budafoki Soós István Borászati 
Szakközépiskola borász képzésére.
Mi alapján dől el, hogy milyen sző-

lőfajtákat dolgoztok föl?
Saját szőlőterületünk nincs, ezért 

vásárolt szőlőből készülnek a bo-
raink, amit több szőlészetből szer-
zünk be. Ezeket a lehetőségeket 
előzőleg föl kell mérni. Érdekesnek 
találtuk barátaimmal azt a koncep-
ciót, hogy itt, Kilitiben, ami nem 
egy szőlőtermő terület, olyan bo-
rokat készítsünk, amelyek máshol 
is megállják a helyüket.
Hol tartotok most?
A borkészítés feltételeit fokoza-

tosan megteremtve 2021-ben sze-
reztünk borászati üzemengedélyt, 
azóta értékesíthetünk bort.
Mi van a kínálatban?
Kezdő borászatként főleg száraz 

borok: rozé, több fajta fehér, de van 
egy késői szüretelésű fehér desz-
szertborunk is. A napokban várha-

tó a vörösborokra is a forgalomba 
hozatali engedély.
Mik a célok?
Helyi, regionális szinten szeret-

nénk kínálni minőségi folyó és pa-
lackozott borokat.
Mi az, ami igazán érdekes számod-

ra a borászkodásban?
Csodálatos dolog a borászat, alko-

tó munka, sok kreativitást igényel, 
de közben Isten kezében vagy, a 
végeredmény nem csak rajtad mú-
lik. Nekünk hozzá kell tennünk 
a tapasztalatunkat, tudásunkat, 
munkánkat, de Isten keze kell hoz-
zá, hogy elkészüljön e nemes ital, 
amit aztán az emberek asztalára 
tehetünk. 
Olykor jönnek buktatók is. Egy 

bölcs ember egyszer azt mondta 
itt, a faluban: „Laci, bort készíteni 
nem nehéz, azt mindenki tud! De 
ha nem sikerül, ha rossz lett… azt 
meginni... az az igazi teljesítmény!” 

BEMUTATKOZIK A KOMMANDÓ BORMANUFAKTÚRA
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Dunakiliti, 
lépj előre 
digitálisan!

 ITT A
 GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros

NGA_AW_Alt_Opt_sajto_210x297_2206_Dunakiliti.indd   1NGA_AW_Alt_Opt_sajto_210x297_2206_Dunakiliti.indd   1 2022. 06. 16.   12:172022. 06. 16.   12:17
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IM MEMORIAM SZITÁS PÉTER

EGYHÁZI HÍREK

IN MEMORIAM

Két év kihagyás után újra lesz Úrnapi körmenet falunkban. Örömmel készül minden oltárdíszítő, folytatva ezt 
a szép hagyományt. Lapzártánk miatt most csak egy előző évi képet közlünk, de a szeptemberi számban min-
denképp bemutatjuk a csodálatos, virágokkal díszített oltárokat.

Kedves Péter!
Karácsony előtt még örömmel vet-

ted kezedbe a „Mesterségek, mes-
teremberek Dunakilitin” c. kötetet, 
melyben édesapád, Te magad és 
egyik fiad is szerepel. Aztán kará-
csony után már kórházba kerültél, 
kezelések sorozatán estél át, majd 
jött a hír, hogy komoly a baj, és ez 

mindannyiunkat megdöbbentett.
Imádkoztunk érted, hittük, hogy 

imánk célba ér, és igenis, lesz foly-
tatás. Aztán nagycsütörtökön, a 
tavaszi véradás napján itthagytál 
minket. A falut, ahol születtél, ahol 
65 évig éltél, és ahol oly sokat tet-
tél a közösségért, mint SZM-elnök, 
mint egyházi képviselő-testületi 
tag, mint a Szitás-bolt tulajdonosa 
és vezetője, mint a helyi Vöröske-
reszt patrónusa, segítője.
Szerencsés ember voltál, hiszen 

szerető család vett körül: hűséges 
feleség, tehetséges gyermekek, cso-
dás unokák. Az életed kiegyensú-
lyozott és boldog volt. Ezt láttuk 
Rajtad nap mint nap. Nem láttunk 
soha dühösnek, mérgesnek, inge-
rültnek. Ars poeticád talán ez le-
hetett: „Add vissza Te is mindenki-
nek, ha jót kaptál másoktól!”
Köszönjük, hogy ilyen voltál, kö-

szönjük, hogy voltál nekünk. Kö-

szönjük kedves szavaid minden 
egyes találkozáskor. Köszönjük, 
hogy sokakat, köztünk minket is 
elvittél Erdélybe, és bemutattad az 
ottani barátaidat, feltártad előttünk 
az erdélyi csodát. Felejthetetlen, 
életre szóló élményt jelentett ez ne-
künk.
A Péter-bolt fogalom volt Dunaki-

litin. Hiányzol nekünk. Űrt hagytál 
magad után.
Nyugodj békében, kedves Péter! 

Mosolyogj ránk, onnét fentről, az 
Egek tornácáról!

KE

Bérmálás dr. Pápai Lajos ny. 
megyéspüpök úrral.

Elsőáldozó kisgyermekek Úrnapi oltár
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DUNAKILITI KSE HÍRMONDÓ

SPORT

Tisztelt Olvasók, Szurkolók, Tá-
mogatóink!

Véget értek a 2021-2022-es szezon 
küzdelmei, ahol csapataink kisebb-
nagyobb problémákat leküzdve 
helytálltak. 
Felnőtt Megye II. Osztályú baj-

nokságban a 8. helyezést elérve, az 
előző évi bajnokságban elért 1. he-
lyezés tükrében, kissé csalódás az 
50%-os teljesítmény. Viszont, aho-
gyan alakult Káldi Máté által irá-

nyított együttes (előző évi keretből 
többen visszavonultak, valamint 
sokszor tartalékosan, vagy az ifjú-
sági csapat játékosaival kiegészülve 
kellett az utolsó pillanatban kiállni) 
ahhoz képest ez az eredmény elfo-
gadható számunkra. 
Köszönjük fiatal edzőnk, Káldi 

Máté helytállását, akit a követke-
ző évben Németh Antal vált. Máté 
marad a csapat tagja és focistaként 
segíti a csapatot. A csapatot a jövő 
szezonra szeretnénk megerősíte-

ni, illetve a fiatalokat beépítve újra 
harcba szállni az első helyezésért. 
U-19-es csapatunk nagy büsz-

keségünkre veretlenül nyerte a 
bajnokságot. 26 mérkőzésen 23 
győzelem és 3 döntetlen mellett 0 
vereség. Bármilyen bajnokságban 
ez az eredmény megsüvegelendő 
teljesítmény. Nagy-nagy gratuláció 
és köszönet a Lobik Zoltán edzette 
csapatnak! Többen bemutatkoztak 
és segítették felnőtt csapatunkat, 
lehet rájuk számítani a jövőben is.
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KIHÍVÁS VOLT, DE MEGÉRTE
Amikor 25 évesen kapsz egy fel-

kérést, hogy irányítsd a szülőfalud 
felnőtt csapatát, ahol még kisgye-
rekként elkezdtél focizni kerek 20 
évvel korábban, összezavarodsz, de 
legbelül tudod, hogy csak egyetlen 
válasz lehet erre, igen!
Hobbista fociedzőként, 4 éves 

utánpótlásban szerzett tapaszta-
lattal egyértelműen mélyvíz volt. 
Bajnoki cím után, változásokkal 
egy új szerepkörben kellett segíteni 
a csapatot. Tisztában voltam vele, 
hogy mit vállalok ebben az átme-
neti időszakban. Hatalmas magas-
ságokat és mélységeket éltünk meg, 
voltak nagyon boldog percek és 
forgolódós, álmatlan éjszakák egy-
egy rossz meccs után. Sokszor úgy 

éreztem túlvállaltam magam, aztán 
jött egy bravúros győzelem, ami el-
feledtetett mindent. Egyet biztosan 
állíthatok, mindig a maximumot és 
a legjobbat akartam a csapatnak.
Az utolsó, már tét nélküli meccs 

előtt egy kérésem volt, legyen szép 
a búcsú egymástól. Nyertünk is 
6-0-ra. Amikor a fölényes győze-
lem után többen is odajöttetek hoz-
zám, hogy ennek így kellett lennie, 
érted muszáj volt megcsinálni és 
így búcsúzni, abban a pillanatban 
tudtam, megérte az egész.
Szeretném megköszönni a já-

tékosaimnak, a vezetőségnek és 
mindenkinek a csapat körül, hogy 
egy közülük való srácot elfogadtak 
edzőjüknek, tisztelettel kezelték a 

helyzetet és többnyire partnerek 
voltak a közös munkában!
A dolgok úgy alakultak, hogy nem 

folytatjuk közösen a következő sze-
zontól, de egy biztos, egy dunakiliti 
kissrác álma valóra vált!
Köszönöm Nektek! 

Káldi Máté

A Buga Kálmán által irányított 
Női Kispályás csapat az előző sze-
zonban elért 1. helyezést nem tud-
ta megismételni, mivel a bajnokság 
bővült 2 nagyszerű csapattal. Ezért 
az idei évben elért 4. hely megfele-
lően tükrözi helyüket a bajnokság-
ban. Köszönet a hölgyeknek!
U-16-os csapatunk, 1 ponttal le-

maradva a dobogós helyezésről is 
felülmúlta álmainkat. Az Árvay 
Balázs edzette srácok az előzetesen 
várt eredményt felülmúlva, néha 
éppen hogy csak 11-en, bizonyítot-
ták rátermettségüket. 

U-13 és Bozsik korosztályaink 
megfelelő létszámmal vettek részt 
saját tornáikon. 
Ezen csapatokat a szezon során 

Horváth Attila, Varga Balázs, Kobl 
Zsolt, Lobik Zoltán készítette fel.
A 2021-2022-es szezonban megyei 

pingpong csapattal bővült egyesü-
letünk. Az edzéseket heti két alka-
lommal Andorka Szilárd vezetésé-
vel tartjuk. Több tehetséges helyi 
fiatal látogatja a foglalkozásokat. 
A megyei bajnokságban elért 7-8. 
helyezés szenzációs eredmény 
klubunknak. Fiatal játékosunk 
Stergerits Áron több győzelemmel 
is kivette részét ezen sikerből. 
Köszönjük az éves támogatást a 

következő szponzoroknak: Duna-
kiliti Község Önkormányzata, Sár-
közi Lakatosműhely, Csepke Farm, 
Dömény Ablak, Visszatérítők Kft., 
Bedő Hair, Sport Büfé, Háromtölgy 
2003 Kft., Szellőrózsa ABC. Kö-

szönetet mondunk minden egyes 
magánszemélynek, akik bármilyen 
formában segítették egyesületün-
ket! 
Külön köszönet a Dunakiliti Köz-

ségüzemeltető Kft. karbantartó 
munkájáért, amivel biztosították a 
megfelelő játékteret!
Jövőre szeretnénk ennél is jobb 

eredményeket elérve öregbíteni 
Dunakiliti hírnevét. 

Hajrá, Dunakiliti KSE!
Schnitzer Balázs elnök
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Sólyom Panna 2021. december 
1-én született, Sólyom Attila és 
Varga Zsuzsanna első kislánya, a 
család és a kiliti dédi nagy örömé-
re.

Edelmayer Boróka 2022. április 
2-án született. Edelmayer Róbert 
és Edelmayer-Obrusánszki Ale-
xandra második kislánya, a két és 
fél éves Boglárka hugicája.

Litresits Lara 2022.május 28-
án született. Litresits Levente és 
Litresits-Horváth Edit első gyer-
meke. Nagyon jó és nyugodt baba, 
szereti, ha tele a pocija.

AKIKET A GÓLYA HOZOTT...

SZITÁS PÉTER

RIGÓ JÁNOSNÉ

FAZEKAS JULIANNA

TAKÁCS ZSUZSANNA

MAKKY ELEMÉR

ERDŐS GÁBOR

BORDÁS MIHÁLYNÉ

HOFFMANN SÁNDORNÉ

VIOLA ERNŐNÉ

AKIKTŐL FÁJÓ SZÍVVEL 
BÚCSÚZUNK...
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Péter-Pál-napi 

falunap 

A FALUNAP PROGRAMJA:
16.00 A falut átszelő új útszakasz ünnepélyes átadása a sportpálya 
mellett

SZÍNPADI PROGRAMOK:
16.25 A Kiserdei Óvoda   gyermekeinek fellépése
17.00 Az Aranykapu zenekar koncertje gyermekeknek
18.00 Zumba-party és hiphop bemutató
18.30 A Lajta Néptánc Együttes új műsorának bemutatója
19.00 Mulatós egyveleg Márióval, a harmonikással
20.15 Szabó Noémi és Kovács Szilárd operett slágereket énekel
21.10 Opitz Barbi koncert
21.50 Vastag Tamás koncert
23.00-03.00 Az Unicum First zenekar éjszakai partyja
03.00 Kapuzárás

EGYÉB PROGRAMOK:
Lovagvár légvár és mobil kalandpálya
Kenderkóc népi játszóház
Bogyó és Babóca ház, pihenősátor babáknak

VENDÉGLÁTÁS:
18.00-tól Egyesületek vacsorája
Lángos, meleg szendvics, kürtős kalács, minifánk, 
hotdog, popcorn, különleges limonádék, üdítőitalok, 
koktélok és egyéb italok.

A rendezvény  Dunakiliti Község Önkormányzatának 
támogatásával valósul meg.

2022.
június 25.

Sportpálya 
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