
Dudari Krónika
Tovább a fejlődés útján

Az elmúlt fél év is sok plusz
feladatot adott jómagam, a
képviselőtestület és a kollégáim
számára. Elkészült a bölcsődénk,
melyet végül márciusban vehettek
birtokba az apróságok. A néhány
hónap tapasztalata azt mutatja, hogy
a kicsik nagyon jól érzik magukat új
intézményünkben, ahol minden
szép, tágas, korszerű és magas
minőségben szolgálja a gyermekek
fejlődését. Ez a beruházás régi
álmunk volt, de az álomból valóság
kerekedett. Nagy eredmény mindez
a település életében. Idén tavasszal
még egy nagyon régóta várt
fejlesztés valósult meg, ez pedig a
SzívVirág utca felújítása, valamint
az azokat összekötő útszakasz
kiépítése, szilárd burkolattal történő
ellátása. Jó érzés, hogy egy ütemben
meg tudtuk oldani a felújítást, s
immáron egy biztonságos szakaszon
közlekedhetnek lakosaink. Jó lenne
vigyázni az eredményekre,
mellékútjaink nem kamion és
teherforgalomra készültek, rajtunk
is múlik, meddig szolgálják
mindennapjainkat! Van még néhány
kritikus útszakasz a településen,
reméljük, hamarosan azokat is
kezelni tudjuk. Ezek voltak, amik
megvalósultak, s most essen néhány
szó az elmúlt fél év nyertes
pályázatairól. A már nagyon várt
Béke utca helyreállítását támogató
pályázatunk is sikeres volt, s 70 %
os Belügyminisztériumi támogatás
mellett, a felújítást meg tudjuk

valósítani. A pályázat árokjavítást,
árokfelújítást, három híd javítását,
három áteresz cseréjét, a védmű
megmagasítását, valamint az úttest
helyreállítását és murvás padkázást
támogat, így ezekre a munkálatokra
kerül sor, várhatóan augusztus
szeptember hónapokban. Ezen kívül
támogatást nyert településünk a
művelődési ház vizesblokkjának és
tálaló konyhájának felújítására,
valamint zuhanyzók és egy
mozgáskorlátozott WC
kialakítására. Ennek a
korszerűsítésnek köszönhetően a
művelődési ház szolgáltatásai is
bővülnek, például nyári
táboroztatásra is ad majd
lehetőséget az épület. Terveink
szerint december és március között
zajlik majd a kivitelezés. A

beruházásnak a megvalósításával
elmondhatjuk, hogy az elmúlt, 9
évben az összes önkormányzati
épületet kívülbelül felújítottuk, s
korszerűsítettük. S még egy nyertes
pályázatról érkezett hír a napokban.
A gyermekorvosi rendelő
eszközfejlesztésére benyújtott
pályázatunk is támogatást nyert,
melynek eredményeképpen a
gyermekorvosi ellátás új vizsgáló
eszközökkel, berendezésekkel,
informatikai eszközökkel és
programmal bővül és áll
rendelkezésére a gyermekeknek,
szüleiknek. Egyik pályázatot
megírjuk, a másikat megvalósítjuk, a
harmadikat elszámoljuk. Így megy
ez már évek óta, ez az, amit
szeretünk is csinálni, ennek van
eredménye, hozadéka. Ezekhez a

fejlesztésekhez hozzájárul egy
megfontolt gazdálkodás, egy a
településért aktívan és jól dolgozó
képviselőtestület, akik számára
Dudar fejlődése az első és
legfontosabb cél! Természetesen,
nem dőlhetünk hátra, egy ekkora
faluban mindig van feladat, további
utakat, járdákat, árkokat kell
felújítanunk, vannak nagyobb
szabású tervek is, melyeken
dolgozunk! Bízom benne, hogy a
közelgő önkormányzati választás
szintén egy jól együtt gondolkodó,
összetartó és eredményes képviselő
testületet ad Dudarnak, s remélem,
hogy tovább szolgálhatjuk kis
településünket! Mivel vélhetően
nem jelenik meg több helyi újság a
választásig, megragadom az
alkalmat, hogy köszönetet mondjak
lakosainknak az elmúlt 9 évben
tanúsított bizalmukért, a türelemért,
a toleranciáért, az
együttgondolkodásért, az építő
jellegű kritikákért! Köszönetemet
fejezem ki a képviselőtestület
támogató segítségéért, lelkes
munkájáért! S köszönetemet fejezem
ki a településünkön működő civil
szervezeteknek, egyházaknak,
önkéntes segítőknek, hogy önzetlen
munkájukkal Dudar lakosainak
mindennapjait szolgálták!

Tóth Edina Kitti

polgármester

Emlékezni jó! 6.
Kedves Olvasók!

A népi szokások, a falusi életmód
után engedjék meg, hogy pár sor
visszaemlékezést írjak az akkori
fiatalokról, rólunk is.
Szórakozásról, tanulásról, fiúkról,
lányokról. Bizony én eléggé elfogult
vagyok sok mindenben, így semmi
rosszat nem is tudok fölemlegetni.
Már alig vártuk minden évben pl. a
Búcsút. Voltak azok a jó kis bálok a
„Csiripen”. Szervezkedtünk,
készülődtünk a barátnőimmel, csak
ne lett volna olyan messze! Hát még
a dudari futballmeccsek, bizony
oda is eljártunk ám! Onnan
fölsétáltunk a Kiskősziklára,
letelepedtünk, gyönyörködtünk

Dudar látképében. Halkan
elárulom, néha még kísérőink is
akadtak, aminek bizony titokban
igen örültünk. Mikor meguntuk a
túrázást, a panorámában
gyönyörködést, el is telt az idő, este
lett. Akkor kísérgettük egymást
haza, majd aki legtávolabb lakott,
akadt egy gavallér, aki hazakísérte.
Ezek a vasárnapok is igen kedves
emlékek. Az akkori szégyenlős
lányoknak bizony ez is nagy dolog
volt. Drága szüleink nem kérték
számon merrehol voltunk, de mi
annak rendjemódja szerint
„majdnem” mindenről
beszámoltunk. A Roza néni moziját
ki ne hagyjam! Óriás sorban állás
után végre kaptunk mozijegyet,

boldogan bemehettünk kedvenc 
olajjal frissen felkent  mozi
helyiségünkbe. Igen szerettünk oda
is járni. Volt az a sláger abban az
időben, hogy „Két felnőtt témája
mindig csak egy, mégpedig az,
hogy az erkölcs romlott,” mi erre
igyekeztünk rácáfolni. Elmúlt már a
legeltetés korszak, utcasöprésre sem
volt már szükség. Koptattuk év
közben az iskola padot, hál'
Istennek kaptunk lehetőséget a
tanulásra. Nyáron, ha csak lehetett,
mai szóval „diák munkát”
vállaltunk. Csupa új dolgok jöttek,
új életmód, s mi is haladtunk a
korral. A copfok levágásra kerültek,
új frizurák jöttek divatba, a
lányoknak nadrágos viselet is

megengedett lett. Megjelent a
ridikül, orkán kabát, / minél
nehezebb volt hozzájutni, annál
nagyobb becsben volt. Egy kedves
kísérgetőnk, ahogy megkapta az
orkánt, másnap hazafelé, séta
közben egy harapós kutya ki is
szabta. / Később ő lett a férjem. /
Elmondhatom, nemcsak a
gyermekkorunk, de az ifjúságunk is
igen szép és tartalmas volt.
Jó visszaidézni. Kívánom a mai
fiatalságnak is, vegyék észre a
szépet, a jót, az értékeset. Érdemes!

Jakab Zoltánné



2. oldal Dudari Krónika

Múlt, jelen és jövő
Református gyülekezetünkkel
kapcsolatosan nagyon érdekes
írásra bukkant Lencsés Gyula az
Angolok a Bakonyban című
könyv szerzője. Az 1937es
falukutató programban Acsay
József akkori református
lelkipásztorral készített interjút
Gwendolin Shand. Az interjú
kapcsán az alábbi véleményt tette
közzé az interjú készítő
” Olyan érzésünk volt, hogy ez a
gyülekezet komolyan érdeklődik
a vallás iránt. Mintha azt
kivannák, hogy minden
istentisztelet méltóságteljesen, a
hagyományok szerint zajlana.
kétségkívül magukévá teszik a
templomi viselkedés szigorú
szabályait, amit a közösségi
vélemény ki is kényszerit, de
mindezt jókedvűen fogadják, és
az adott körülmények között ezt
tartják természetesnek”
Több mint 80 év elteltével ma is
van igény a méltóságteljes,
ünnepélyes istentiszteletekre. És

bár a templomi viselkedés szigorú
szabályai kissé enyhültek (ami
nem baj),de ma is érdekesek ,és
szinte már egyedülállók az
ülésrend és a kivonulási rend
enyhülő, de még meglévő
hagyományai,és bátran
hirdethetjük a zsoltáríróval
együtt, „ hogy a te kegyelmedről
elmélkedünk, oh, Isten a te
templomodnak belsejében „ (Zsolt
48,10)
2019 első félévében nagy
jelentőséggel bírtak az
istentiszteleti alkalmakon kívül az
evangelizációs esték, melyeken
Kádár Roland teológiai hallgató
szolgált közöttünk. Elkezdődtek
az un. Lídia női programok,
Kilenc fiatal tett konfirmációi
fogadalmat, hogy református
egyházunk hűséges tagjai lesznek.
Isten adjon erőt fogadalmuk
megtartásához „Senki titeket meg
ne csaljon üres beszédekkel”
(Ef.8,6)

A konfirmáltak: Kovács Fanni, Balogh Boglárka, Horváth Melitta, Nyul Klaudia

Anita, Parlag Nóra, Kálmán Csaba, Vörös Anita, Waller Laura,Papp Armand Márk

A presbiterek vasárnapján június
16án, gyülekezetünk presbiterei
végezték az igehirdetés
szolgálatát. Idén is 2528 fővel
megrendezésre került a hittanos
tábor „Tetőtől talpig” címmel (I
Kor 12,1427)
Az év hátralévő részében az
alábbi alkalmakat szeretnénk
megszervezni, melyre nagy
szeretettel várjuk testvéreinket.
Augusztus 25én megszervezzük
gyülekezetünk 70 év feletti tagjai
részére az idősek napját.
Szeptember 14én, Körmenden
lesz egyházmegyei presbiteri
konferencia. Szeptember 15re
szervezzük a presbiter családok
vasárnapját, ahol különböző
színes programok várják a
presbitereket és azok családtagjait,

valamint a tiszteletbeli
presbitereket is. Október 27re
tervezzük a 10, 25, 50, és 60 éve
konfirmáltak találkozóját.
Október 31t a reformáció
ünnepét ünnepi istentisztelettel és
a Dudari Énekkar szolgálatával
ünnepeljük. Október folyamán
ismét folytatódnak a „Lídia”női
alkalmak, valamint szeretnénk
beindítani a presbiterképző
alkalmakat, ami nem csak a
presbitereknek szólna.. November
1én a szokásos temetői
istentiszteletet is megtartjuk. A
többi várható programot a
karácsonyra megjelenő Dudari
Harangszóban tesszük közzé.
Áldás békesség!

Balogh István
gondnok

KATOLIKUSOK DUDARON

hála és köszönet
Eltelt ismét egy fél év. Lehetetlen
számba venni a fél év minden tettét,
történését, amiért köszönettel
tartozunk a Mennyei Atyának és a
dudariaknak, mégis megkísérlek
kiemelni néhány dolgot a teljesség
igénye nélkül.
2019. március 2án másodszor vett
részt a dudari katolikus
egyházközség gyermekeiből álló
csapat önálló produkcióval az
évente megrendezésre kerülő
jótékonysági Csetényi Katolikus
Bálon. Köszönjük a gyerekeknek,
szülőknek és legfőképpen Istennek!
Köszönet Tóth Edina Kitti
polgármester asszonynak és a
Dudari Néptánccsoportnak azért a
csodálatos táncműsorért, amit
szintén a Csetényi Katolikus Bálon
mutattak be képviselve Dudar
falut.
2019. április 27én került
megrendezésre a zirci esperesi
kerület hittanosainak találkozója
Bakonyoszlopon, amelyen számos
dudari gyermek vett részt, és
szerepelt kiválóan. A visszajelzések
szerint mindenki nagyon jól érezte
magát. Köszönjük neked Istenünk
ezt a lehetőséget!
2019. május 5én járultak először
szentáldozáshoz a Bakonynánai
Római Katolikus Plébánia
egyházközségeiben (Bakonynánán
és Dudaron) erre felkészültek. A
dudari egyházközség igencsak
büszke lehet magára, hiszen a 7
elsőáldozó közül 5 dudari volt:
Breglovics Réka Eszter, Hopotószki
Csaba, Horváth Anna, Melhart
Gréta, Strausz Bendegúz.
2019. május 2426. között vettek
részt az 5 falu (Bakonynána, Dudar,
Csetény, Szápár, Bakonycsernye)
fiataljai a Máriabesnyőn
megrendezett II. Mladifest Ifjúsági
találkozón, köztük 3 fő Dudarról.
2019. június 49. között
zarándokoltunk a csíksomlyói
búcsúba, ebben a zarándoklatban is

számos dudari gyermek és felnőtt
vett részt.
Tegnap érkezett meg az első turnus
a gyulakeszi hittan táborból,
holnap indul a második turnus.
Mindkettőben vesznek részt dudari
gyerekek, szép számmal.

Ameddig lesznek hitüket bátran
megvalló, vallásukat örömmel
gyakorló, tettvágytól fűtött fiatalok
és idősek a közösségben, nem félek
a jövőtől!
Megköszönvén az Úristennek a
dudari egyházközséget, a
fiatalokat, az időseket, az ő hitüket,
buzgóságukat, álljanak itt az olasz
ferences szerzetes Pió atya reményt
keltő, magyar szíveket
megdobogtató sorai:
„Magyarország egy olyan kalitka,
amelyből egyszer még egy
gyönyörű madár fog kirepülni. Sok
szenvedés vár még rájuk, de egész
Európában páratlan dicsőségben
lesz részük. Irigylem a magyarokat,
mert általuk nagy boldogság árad
majd az emberiségre. Kevés
nemzetnek van olyan nagyhatalmú
Őrangyala, mint a magyaroknak és
bizony helyes lenne erősebben
kérniük hathatós oltalmát
országukra.”
Az Úristen további bőséges áldását
kérve a Dudari Katolikus
Egyházközségre és Dudar falura:

Tell Nándor

katolikus hitoktató
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Gyülekezetünk tavaly és idén
ünnepeli 70 éves létrejöttét.
Ebből kifolyólag több olyan
rendezvényt is szerveztünk és
szervezünk mely a Gyülekezet
belső életével, valamint a
környezetünkkel kapcsolatos.

Pedagógus nap a Gyülekezetben

Június 2án, vasárnap délután
ünnepséget szerveztünk a
pedagógusok számára.
Településünk Iskolájából, az
óvodájából és a bölcsődéjéből több
mint húsz pedagógus és családtagja
vett részt ezen a délutánon. Egy
rövidke műsor, pár ének és
felvezető után, Földesi Barnabás,
volt dudari diák, jelenleg III. Béla
Szakgimnáziumi tanár gondolatait
hallgattuk meg.
Elmondása alapján, gyermekkorát e
két intézmény határozta meg:
Iskola, ahol a világ megismerésére,
hogyan és miként való működésére
kapott választ. Valamint a
Gyülekezet, ahol e teremtett világ
céljára, Isten akaratára és tervére
találhatott rá.
A pedagógus élet kihívásai, örömei,
ebből fakadó sztorik mind
pedagógusok, mind a gyülekezet
tagjai számára építő és vidám
perceket nyújtottak.
Egy kis személyes ajándékkal és
finom vacsorával köszöntük meg
pedagógusaink áldozatos és kitartó
munkáját. Asztal körüli oldott
beszélgetések és az imaház
megtekintése jó zárása volt ennek a
kedves napnak. Pedagógusainknak
továbbra is sok áldást, türelmet és
munkájukban való örömet
kívánunk.

Gyermek, családi nap és Pintér

Béla koncert

Talán a nyár egyik legforróbb
szombatján, június 15én rendeztük
meg ezt a családi napot, és Pintér
Béla koncertet. A tikkasztó hőség
ellenére a Művelődési ház előtt
felállított Florball pályán igazi nagy
küzdelem folyt. A jéghoki és a
kispályás foci keverékeként leírható
játék igen szórakoztató volt mind a
pályán kívülről nézve, mind a
pályán belülről „szenvedve” végig
egyegy menetet. A Művelődési
Ház udvarán felállított egyéb
játékok – óriás trambulin, szumó
birkózó, kosárpalánk, mini
horgásztó – valamint felállított
sátorban folyó kézműves munkák,
arcfestés és lufi fújás lehetőséget
nyújtottak az idő jó eltöltésére.
A Kalocsai Gyülekezet
bábjelenetében megismerkedhetünk
egy kis sünivel, aki bár mindig

vágyott a szeretetre, de tüskéi és
mások kedvességére való rossz
reakciója miatt sokakat
megsebesített. Csak az önfeláldozó,
csak azért is szeretet tudott rajta
segíteni. Ahogy rajtunk is.
Pintér Béla  közismert keresztény
előadóművész  mind a gyermekek,
mind a felnőttek számára tartott
koncertje teltházas volt. Gyermekek
örömre, vidámságra és táncra való
készsége után, csodálatos volt látni,
hogy a felnőtteket célzó koncert
szívek mélységét érinti meg. Üres,
látszat vallásosság kereteit zúzza
össze és a valós, igazi Isten
ismeretre, Istennel való járásra
késztett minden embert. Egy teljes
és csodálatos napnak lehettünk
átélői, akik részt vettünk ezen a
rendezvényen.

Gyülekezeti Tábor Súron

Gyülekezetünk 70 éves fennállása
alatt az első ilyen jellegű
Gyülekezeti Tábort rendeztük meg
június 2930án, Súron.
A kétnaposra tervezett táborban
kirándulás, látványosságok
megtekintése, közös étkezések
mellett a fő érték a gyülekezeti
tagokkal együtt Istennel eltöltött
idő volt. Több idő és nagyobb
hangsúly került a dicsőítésre,
imádatra, Isten igéjének vételére,
együtt és egymásért folytatott
imára, valamint az Úrvacsorai
közösségre.
A tábor szlogenje: Menj tovább!
Mózes életében tapasztalható
áttöréseket néztük végig, melyek
szükségesek lehetnek a mi
életünkben is, hogy elhívásunkat és
életcélunkat igazán be tudjuk
tölteni. Az elődeink, vagy akár a
saját rossz indulatainkat, erőszakos
megoldásainkat, az Istennel való
találkozás, és az Ő átformáló ereje
tudja megváltoztatni.
A helyszínnek különleges
jelentősége van Gyülekezetünk
létrejöttének történetében.
Id. Kovács Kálmánné Zsuzsanna
testvérnő a II. világháború után
özvegyként maradt, majd két fiát
„Málenkij robotra”, azaz
Szovjetunió területére
kényszermunkára vitték. Az
elvesztés és a bizonytalanság
időszakában semmi sem tudta
megvigasztalni. Isten felé való
fordulását, vallásos buzgalmát
sokan megvetették, kigúnyolták.
Rokonai 1948 tavaszán Ácsteszérre
mennek, Táncsics Mihály születési
házának emléktáblájának
felavatására, melyre elhívják őt is.
Zsuzsanna testvérnő Súron
leszállva hívőket keresett.

Pont pünkösdi hívőktől
érdeklődött, akik a csetényi
hívőknek szóltak az özvegyasszony
felől. Így először imaközösség
alakult, majd egyre több megtérő és
gyógyulások után 1949től
Pünkösdi Gyülekezet alakult
Dudaron. Így Súr, és a súri hívők
részei voltak a Dudari Pünkösdi
Gyülekezet létrejöttében.

A táborban eltöltött idő,
kapcsolatok megerősödése és az
Istenélmény mindannyiunkban
ennek folytatásának,
továbbvitelének igényét hozta elő.
Kívánunk mindenkinek hasonló
Istenélményekben gazdag
időeltöltéseket.

Cieklinski János

pünkösdi lelkész

70 éves a Dudari Pünkösdi
Gyülekezet

,, Egy pálya útja véget ér. A gyorsvonat
megáll…….”

Évzáróballagó ünnepségünket
2019. május 31én tartottuk, 13
ballagó nagycsoportos köszönt el
az óvodától, akik ősszel
megkezdik majd az iskolai
tanulmányaikat.
Ünnepi alkalmunkkor nem csak a
nagyjainkat búcsúztattuk el,
hanem Juhász Jánosnétól, Erzsi
óvó nénitől is elköszöntünk,
nyugdíjba vonulása alkalmából.
Megtiszteltetés volt számomra,
hogy én lehetek, aki ebből az
alkalomból felköszönthettem,
hiszen az óvónői, pedagógiai
pályánkat szinte egyszerre
kezdtük, így soksok évet
dolgozhattunk együtt.
1976ban került az akkori Napközi
Otthonos Óvodába, képesítés
nélküli óvónőként.
1981ben a Soproni Óvónőképző
Intézetben szerzett óvónői
diplomát. Mint pályakezdő
pedagógusok segítettük,
támogattuk egymást. Munkáját
szorgalom, kitartás, határozott, de
következetes pedagógiai
magatartás jellemezte. Mindig
mindenben lehetett rá számítani,
saját érdekeit háttérbe szorítva, az
óvoda jelentette a központi helyet
számára.
Aktívan részt vett a helyi
Pedagógiai Program megírásában,
szakmai ismereteit
továbbképzéseken gyarapította.
Éveken keresztül szerepe volt a

falu életében, mint óvónő mindig
színvonalas műsorral készítette
fel a gyermekeket.
Több éven keresztül vezette a
helyi énekkart, a Nefelejcs
Nyugdíjas Klubot, valamint a
Községi Könyvtár működését is
segítette.
A hivatástudat, szakmai
elkötelezettség bizonyítéka, hogy
2018. februárjában felkérésemre
örömmel vállalta el újra (Több év
megszakítás után  ami tőle
független volt),az óvónői munkát.
Őszintén hálás vagyok, azért,
hogy segített bennünket, s nagyon
hamar visszailleszkedett a
pályára, közösségünkbe.
Örömmel tölt el, hogy óvónőként
fejezheti be 40 év becsületes
munkáját.
Lezárult élete egy korszaka, egy
hosszú dolgos időszak. Eljött
számára a pihenés ideje,
megérdemel egy kicsit lassabb
tempót, nyugalmat. A
mindennapi készenlét, rohanás,
megfelelés után, koncentrálhat
családjára, unokáira, élhet a
hobbijának, odafigyelhet
önmagára.
Szívem minden melegével
kívánok egészségben gazdag
nyugodt nyugdíjas éveket!

Aszódiné Biró Hilda
intézményvezető
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„A cirkusz időtlen idők óta a
káprázat, a csoda és a megvalósult
fantázia egyvelegét jelenti a
gyermekek számára.”
Nagy izgalommal teli
várakozással készültünk a
budapesti cirkuszlátogatásra.
Számolgattuk a napokat a
gyerekekkel. Beszélgettünk arról
is, hogy milyen messze utazunk,
milyen sokáig tart majd, mire
odaérünk, és hogy mit fogunk
látni. Autóbusszal indultunk, az
utazáshoz 60  000 Ft támogatást
nyújtott az SZMK, ezzel
támogatva a szülőkre háruló
költséget.
Egy borongós napra esett május 9
e, a kirándulás napja, de ez egy
cseppet sem törte meg a vidám
hangulatot és az sem, hogy a
szokásosnál korábban kellett
felkelni.
Az utazás alatt számtalan
érdekesség tárult a szemünk elé:
járművek, munkagépek, épületek,
szélerőművek, érdekes fák,
különleges madarak. Minden
ismert és ismeretlen látnivalót
örömteli ujjongással fogadtak a
gyerekek és kommentálták társaik
felé vidám falatozgatás közben.
Hamar elrepült az idő, egy
kettőre szemünk elé tárult a
csodálatos Budapest a Dunával, a
hidakkal, hatalmas épületekkel,
rengeteg autóval az utakon. A
buszról leszállva rövid séta után
megtekintettük a Fővárosi
Nagycirkusz épületét. Kívülről el
sem tudtuk képzelni, hogy milyen
hatalmas lesz a porond, a nézőtér.
Számtalan óvodás csoport vonult
befelé, ennek ellenére
gördülékenyen ment a jegyváltás,
mosdóhasználat és az ülőhelyek
elfoglalása. Kiváló helyünk volt a
harmadik és a negyedik sorban, a
gyerekeket lenyűgözte a csillogás,

a fények és a szenzációs
produkciók.
A kisfiúk félig levetett kabátban,
állva, mozdulatlanul nézték
Daniel Golla gépmodellel előadott
repülőműsorát, a vakmerő
repülőmutatványokat,
piruetteket, köröket. Előre – és
hátraszaltókat hajtott végre pár
centivel a fejünk felett, végül
könnyedén elkapta saját kézzel.
Feledhetetlen élményt nyújtott
mindenki számára.
Ezután Jana Posna állatidomár
kutyaszámát láttuk, 6 pudlival
lépett fel a manézsban. A pudlikat
jutalomfalatokkal és pozitív
visszajelzésekkel idomították.
Láttuk még Anastasia Trushina
artista ugródeszkaszámát,
akrobatikus tornászokat,
zsonglőröket, bohócokat,
táncosokat, a Mongol Cirkusz
Társulat akrobatáinak
ugrókötélszámát, Oleg Spigin
Washington – trapéz produkcióját
és a magyar Sárközi trió zsonglőr
előadását.
Lena Dolinskaja ukrán
artistaművésznő egy
csillárszámmal varázsolta el a
közönséget. Lenyűgöző
produkciót mutatott be a több
száz tükörmozaikot csillogtató
monumentális csilláron.
Nagyon sok szép élményben volt
részünk, büszkék voltunk
óvodásainkra, akik kulturáltan,
türelmesen, egymásra vigyázva és
figyelve viselkedtek az előadás és
a várakozás ideje alatt.
A visszaút során sokan elaludtak,
a többiek pedig alig várták, hogy
hazaérjenek és elmesélhessék
szüleiknek, testvéreiknek a
kirándulás élményeit.

Juhász Jánosné
óvodapedagógus

Dudari óvodások a Fővárosi
Nagycirkuszban

A mi bölcsödénk

Dudar szívében van egy hely,
ahol a legkisebbek élik a kis
életüket, mely számukra az első
nagy változás. Ebben az
ismeretlen kalandban szeretne
segíteni szülők, és gyermekeik
számára új intézményünk a Mini
Bölcsőde, ami az óvodával
közvetlen összeköttetésben van. A
mini bölcsődei nevelés
középpontjában a kisgyermek, és
a kisgyermeket nevelő családok
állnak. Célunk, hogy hosszú távú,
jó színvonalú alapellátást
biztosítsunk a családok számára.
Kiemelt feladatunknak tekintjük
munkánk során, hogy a
kisgyermeket nevelő családok
segítséget kapjanak gyermekük
neveléséhez, a napközbeni ellátás
magas színvonalon biztosított
legyen számukra. A
gyermekközpontú pedagógiai
megközelítés, kiemelt szerepet
kap a szakszerű nevelés –
gondozás során.
A két csoportba héthét gyermeket
tudunk fogadni. A gyermekek
gondozásáról, neveléséről
szakképzett kisgyermeknevelők,
és dajka gondoskodik. A mini
bölcsődében a nevelő –gondozó
munkát a „saját
kisgyermeknevelő” végzi, ami a
stabilitást, és a biztonságot jelenti.
Ő szoktatja be a gyermekeket a
csoportba, ő vezeti a gyermek
dokumentációját, és elsősorban ő
tartja a kapcsolatot a szülőkkel. A
bölcsődei dajka is hozzá járul a
bölcsődei nevelés
eredményességéhez.
Az alapellátáshoz szükséges
eszközöket a bölcsőde biztosítja, a
gyermekeknek napi négyszeri
étkezést biztosít.
Március elején izgatottan és
örömmel vártuk a három év alatti
gyermekeket. A csoportszoba

berendezése gyermekközpontú,
hangulatos, otthonos, esztétikus.
A játékeszközöket a gyermekek
életkori sajátosságainak és egyéni
fejlettségi szintjének, valamint a
szakmai előírásoknak
megfelelően válogattuk össze. A
gyakorló, szerep, építőkonstruáló
játékok mellett az énekzene
eszközei, beszédfejlődést
elősegítő, értelmi képességeket,
kreativitást fejlesztő, környezet
megismerését, mozgásfejlődést
segítő játékok, eszközök a
gyermekek fejlődését szolgálják.
A korszerű, minden igényt
kielégítő csoportokban a
gyermekek önfeledten, vidáman
játszanak, tevékenykednek,
ismerkednek a közösségi élet
szabályaival.
A bölcsőde helyet biztosít a Baba 
Mama klub havonkénti
foglalkozásainak megtartására.
Anyukák és gyermekeik
ismerkedhetnek a környezettel,
beszélgethetnek, játszhatnak
egymással és a
kisgyermeknevelőkkel.

Fehér Tamásné
óvodapedagógus
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„HAGYOMÁNY ÉSMEGÚJULÁS”
 jegyében telt a 20182019es tanév a Dudari Általános Iskolában

A dudari iskolai oktatás története
írásbelileg 1692ig vezethető
vissza. Egy ilyen nagy korszakot
folyamatosan végigkísér a
hagyományőrzés és a kor
kihívásaihoz való alkalmazkodás,
megújulás. Ez ma sincs másként.
A Dudari Általános Iskola 8
évfolyamán 142 diák zárta a
tanévet és 18 nyolcadikos diák
búcsúzott iskolánktól. Kívánjuk
nekik, hogy álmaik váljanak
valóra, hogy a kitűzött céljaikat
érjék el és olyan felnőttekké
váljanak, akik maguk is
példaképei lehetnek másoknak.

A végzős diákok mellett az idei
tanévben köszöntünk el Molnár
Éva tanító nénitől, aki több, mint
40 év pedagógiai pályán eltöltött
év után nyugdíjba vonult. Több
száz kisgyermeket vezetett be a
betűk és a számok világába, több
ezer varázslatos rajz, alkotás
született az ő támogató
segítségével. Éva néni
mindennapi munkáját
végigkísérte a gyermekszeretet, a
kreativitás és a rendnek, a
fegyelemnek a tisztelete.
Kívánunk jó egészséget és hosszú,
boldog nyugdíjas éveket!

A pedagógusok számára kiemelt
feladat iskolánkban az integrált
neveléssel járó nevelőoktató
munka. Ez a feladat nagyon
sokrétű, összetett és csak úgy tud

hatékonyan működni, ha a szülők
felelősségteljesen állnak
gyermekük mellett, valamint
együttműködnek a
pedagógusokkal.
Az iskolai év a tanítási órákon túl
a közösségi létről is szól, amelyet
változatos programokkal
színesítünk. Elmaradhatatlan
színfoltjai az élménygyűjtésnek a
farsang, az osztálykirándulások, a
vendég előadások. A tihanyi 3
napos erdei iskola áprilisban nagy
élményt jelentett és hálásak
voltunk a csodálatos időjárásért.
A tanév végén lezajlott az egy
hetes napközis táborunk,
amelynek finanszírozási hátterét a
Veszprémi Tankerületi Központ
pályázata segítette. Ez a
mesetábor sok játékos feladattal
és egy egész napos zirci
kirándulással gazdagította a
résztvevő 20 kisdiák vakációját.
Az iskola hétköznapjainak
életképeit folyamatosan nyomon
követhetik a facebook
oldalunkon.

Megjelent az idei tanévben a E
napló és az Eellenőrző. Sok
kérdést, szempontot vet fel az
elektronikus forma térhódítása.
Iskolánkban a jövőben is
fontosnak tartjuk a személyes
kapcsolattartást és a
kommunikáció élő szóban
kifejezhető hagyományos értékét.

Boldogságórák

Ebben a tanévben iskolánk
sikeresen pályázott és csatlakozott
a 4890 oktatási intézményt átölelő
Boldog Iskola programhoz. A
boldogságkutatás eredményei
alapján a program elősegíti a
gyerekek önbecsülését, csökkenti
a szorongásaikat, növeli az
önbizalmukat. Bagdi Bella, a Jobb
Veled a Világ Alapítvány
vezetésével 10 témakörből álló
Boldogságóra programot
dolgozott ki arra, hogy a fiatalok
boldogságát elősegítse.
Minden hónapban egy Boldogság
óra megtartása és egy feladat
elkészítése volt a cél, közösen a
gyerekekkel. A feladatok
játékosak, vidámak, kreatív
voltak, melyek gyakorlatban
fejlesztik a pozitív gondolkodást,
tapasztalati tanulás útján. A
Boldogságórák csökkentik a
tanulók szorongását, miközben
erősítik önbizalmukat. Így
nemcsak kiegyensúlyozottabbá
válnak a gyerekek, de az
iskolában is jobban teljesíthetnek.

Évről évre egyre több tanuló
esetében tapasztaljuk, hogy az
alapvető viselkedési normák, a
közösség írott és íratlan
szabályainak betartása terén
hiányosságaik vannak.
Iskolánkban 2018 decemberében
bevezetett programot
Magyarországon mindösszesen 9
iskolában alkalmazzák. A pozitív
pszichológiára épülő módszer
során a helyes viselkedést
nemcsak dicsérő szavakkal,
hanem jutalomkártyákkal is
megerősítjük. Ezeket a
jutalomkártyákat gyűjtik a
gyerekek és minden hétfőn
kisorsoltak osztályonként két

tanulót, akik jutalmat is húzhattak
maguknak. Ezek nem tárgyi
jutalmak, hanem a közösségi élet
egyegy kedves mozzanata pl. az
ebédlőben első lehet, padtársat
választhat, testnevelés órán
csapatkapitány lehet, játékot
választhat, stb.… Félév végén és
év végén is van húzás: egyéni és
osztály nyerteseket sorsolunk. A
következő tanév első tanítási
napján két tanuló autóval érkezik
majd iskolába, akiket ünnepélyes
keretek között fogad az iskola
közössége. A szerencsések: Simon
Hanna 2. osztályos és Mogyorósi
Áron 7. osztályos tanuló.
Akik valamilyen módon
helytelenül viselkednek,
magatartás lapot töltenek ki az
irodában, ahol a következő
kérdéseket kell végig gondolniuk:

1. Mi volt az a helytelen
magatartás, ami miatt ide
kerültél?
2. Kinek okoztál helytelen
viselkedéseddel problémát?
3. Szerinted hol hibáztál, mit
kellett volna másképp tenned?
4. Hogyan tehetnéd jóvá?
Több magatartáslap kitöltése
esetén fokozatok vannak, a
szülőket is bevonjuk a
folytatásban.
Bízunk abban, hogy a helyes
önismeret, önreflexió és a pozitív
megerősítés segíti gyermekeinket
az alapvető viselkedési normák
alkalmazásában. Ez nemcsak az
iskola. hanem a szülők feladata is.
Az „Óvodai nevelés a művészetek
eszközeivel” (Óvodapedagógusok
Országos Egyesület, felelős kiadó:
Nagy Jenőné) című kiadvány
ehhez nagy segítséget nyújt az
alábbi száz kifejezéssel, amelyek
megerősítést, elismerést,
bátorítást jelentenek a
gyerekeknek:

Bámulatba ejtő vagy!
Becsüllek ezért!
Bíztam benned!
Büszke vagyok rád!
Csúcs!
De figyelmes vagy!
Egyedi felfedező vagy!
Egyedi ötlet!
Eltaláltad!
Érdekfeszítő, amit mondasz!
Értékes elképzelés!
Ez a te jó utad!
Ez az! Helyes!
Ez derék!
Ez ésszerű!
Ez figyelemre méltó!
Ez gyönyörű!

(folytatás a 6.oldalon)

Ács Gréta, Balogh Boglárka, Cieklinski Hanna Dóra, Darab Júlia
Magdolna, Fekete Levente, Földesi Ádám, Jakab Ádám,
Kalányos Klaudia, Kálmán Csaba, Kovács Fanni, Lekk Martin,
Luncz Emese, Nemes Alexandra, Nyul Klaudia Anita, Papp
Armand Márk, Simon Ábel Attila, Szemmelveisz Flórián

Elballagott diákjaink:
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Ez hihetetlenül jó!
Ez igen!
Ez jó ötlet volt!
Ez nagyon jó!
Ez pompás!
Ez tetszik nekem!
Ez tökéletes!
Ezért tisztellek téged!
Ezt jól csináltad!
Ezt nem gondoltam! Dejó!
Ezt vártam Tőled!
Fantasztikus!
Fáradhatatlanul dolgozol!
Felnézek rád!
Felvidítottad a napomat!
Győztes vagy!
Hallatlan erős vagy!
Hiszek a tettrekészségedben!
Hiszek az erődben!
Hurrá!
Izgalmas ez a véleményed!
Jé, micsoda eredmény!
Jó a terved!
Jó munka!
Jól sikerült!
Kimagasló teljesítmény!
Kitűnő alkotás!
Kreatív tevékenység!
Lelkiismeretes vagy!
Magával ragadó, amit csinálsz!
Meglátod, sikerülni fog!
Micsoda képzelőerőd van!
Milyen találékony vagy!
Most eltaláltad!
Nagyon jól gondolod!
Nagyon okos!
Nagyszerű!
Nagyszerűen sikerült!
Nekem tetszik!
Nemes tett!
Nyerő vagy ebben!
Óriási elképzelés!
Örömöt szereztél nekem!
Ötletes!
Pompás!
Pontos vagy!
Remek, amit tettél!
Rendkívüli teljesítmény!
Ritka egyedi alkotás!
Semmi meg nem állíthat téged!
Szenzációs!
Szép munka volt!
Szép próbálkozás!
Szép, mutatós!
Szeretem a precízségedet!
Szeretetre méltó vagy!
Szívdobogtató az akaraterőd!
Szuper munka!
Szuper, amit tettél!
Támogatlak ebben!
Te csodálatos vagy!
Te egy gyöngyszem vagy!
Te egy igazi lovag vagy!
Te egy jó barát vagy!
Te egy kincs vagy!
Te élen jársz!
Te erre képes vagy!
Te fontos vagy nekem!

Te képes vagy erre!
Te megérdemelsz egy nagy
ölelést!
Te nagyon okos, értelmes vagy!
Te őszintén kedves vagy!
Te páratlan vagy ebben!
Te vagy a csoda!
Te vagy a legjobb!
Te vagy a vidámság!
Tökéletes!
Tudtam, hogy megcsinálod!
Tudtam, hogy sikerül!
Tündéri vagy!
Tüneményes!
Tyű, de jó! Boldoggá tettél!
Ügyes!

Tehetséggondozás a

művészetek és az angol

nyelv területén

Tehetséggondozásra főként az
alacsonyabb óraszámmal bíró
művészeti tanórák kiegészítését
célzó szakkörök adtak
lehetőségek. Az intézményünk
képzett és elhivatott
pedagógusainak köszönhetően a
gyerekek furulyázni, gitározni,
citerázni tanulhatnak, nagy sikere
van az angol szakkör
foglalkozásainak, az ugróköteles
szakkörnek, és külső partnerként
az ARS NOVA művészeti iskola
által biztosított rajzgrafika
szakkörnek. Az énekkar
valamennyi iskolai műsor
közreműködője, az ifjúsági
versenyek minősített kórusa és
népdalosaink is számos szép
helyezéssel büszkélkedhetnek. A
Csetényben megrendezett
népdalversenyen I. helyezést ért el
Kovács Rebeka 6. osztályos és
Balogh Krisztofer 5. osztályos
diákunk, II. helyezett lett Simon
Hanna 2. osztályos és Balogh
Klaudia 7. osztályos tanuló.
Az idegen nyelv ismerete
napjainkban rendkívül fontos.
Iskolánk tanulói az idegen
nyelvvel való ismerkedést
másodikharmadik osztályban
kezdhetik meg angol nyelvi
szakkör formájában. A jelentkezés
önkéntes alapon történik. A
gyermekek játékosan ismerkednek
meg az angol nyelvvel, dalokat,
mondókákat tanulnak, interaktív

feladatok révén bővül szókincsük,
köszönést, üdvözlést, egyszerű
kérdéseketválaszokat sajátítanak
el. A foglalkozás célja, hogy
ráhangolódjanak az idegen nyelv
tanulására.
Az angol nyelv tanítása 4.
osztályban heti 2 órában; 56.
osztályban heti 3 órában történik.
Ez 78. osztályban heti 4re
emelkedik. A tárgyi feltételek
adottak, tanulóink szívesen
használják a nyelvi labor és az
internet segítségével elérhető
feladatokat. A gyengébb
képességű diákok számára
korrepetálást, felzárkóztatást
biztosítunk.
A 68. évfolyamon
tehetséggondozó szakkör
keretében biztosítunk lehetőséget
az idegen nyelvi
képességfejlesztésére. E szakkör
célja a versenyeztetés, felkészítés a
középiskolai felvételire.
Megismerkedünk az angolszász
kultúrával és hagyományokkal,
megünnepeljük a Pancake Dayt,
Halloweent, St. Patrick’s Dayt.
A hatodik osztályos szakkörösök
egész tanéven át tartó levelezős
versenyen vettek részt, ahol 23.
helyezést értek el 1500 csapatból.
A feladatok hasznosan
kiegészítették a tananyagot,
lehetővé tették, hogy egyegy
témakörben többlet ismereteket
szerezzenek. A nyolcadik
évfolyamból Balogh Boglárka és
Jakab Ádám vett részt Országos
angol nyelvi verseny iskolai
fordulóján. Balogh Klaudia (7.
osztály) és Kovács Rebeka (6.
osztály) tanulóink a Litterátum
Angol versenyen megyei első
helyezést értek el, jutalmul online
nyelvvizsga felkészítő
tanfolyamot kaptak.

Iskolai ünnepélyek,

megemlékezések

Hagyomány, hogy az iskolai év
során minden osztály készül egy
jeles ünnep vagy megemlékezés
alkalmából, ahol lehetőleg az
osztály minden tanulója szerepel.
A próbáknak, a műsor sikerének
öröme az osztály közös érdeme.

2. osztály Tanévnyitó
ünnepély
6. osztály Megemlékezés az
aradi vértanúkról
8. osztály Az 1956os
forradalom és szabadságharc
megünneplése
4. osztály Idősek napjának
megünneplése
1. osztály Karácsonyi
ünnepély
3. osztály Magyar kultúra
napja
5. osztály Március 15i
megemlékezés az 184849es
forradalom és szabadságharc
eseményeiről
7. osztály Tanévzáró, ballagás

Az idei évben is voltak műsorok,
amelyeket nemcsak az iskola
közössége, hanem a falu
közössége előtt is bemutattak a
gyerekek. Közreműködtünk a
Bányász napi megemlékezésen, a
Körte dió fesztiválon, az idősek
napján, a karácsonyi műsoron, a
Március 15i megemlékezésen, a
Dudari napon.

A Dudari Alma Mater Alapítvány
javára rendezett jótékonysági gála
és jótékonysági sütivásár nagy
sikert aratott. A befolyt összegből
a nyár folyamán szülői aktív
közreműködéssel megújulnak a
folyosón lévő tanulói szekrények.
A nyolc szekrény új színnel, új
fogasokkal és új cipőtartó
polcokkal gazdagodik.

(folytatás a 7. oldalon)

„HAGYOMÁNY ÉSMEGÚJULÁS”
 jegyében telt a 20182019es tanév a Dudari Általános Iskolában
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A fenntartó Veszprémi
Tankerületi Központ
közreműködésével nyertünk 20
millió Ftos támogatást energetikai
célú infrastrukturális fejlesztésre,
amelyet Dudar Község
Önkormányzata 5 millió Fttal
egészített ki. Ebből a keretből
valósult meg az iskola épületének
teljes ablakcseréje, valamint a
fűtési rendszer részleges
korszerűsítése. Megtörtént
valamennyi helyiség ablakainak és
néhány helyiség radiátorainak
cseréje mellett a radiátorok termo
szeleppel történő ellátása,
amelynek hatására a hőmérséklet
sokkal kiegyenlítettebb az épület

helyiségeiben, illetve bízunk
abban, hogy a működés
gazdaságosabbá vált. Ez a
kivitelezés nagyon nagy munka
volt egy időjárási szempontból
kritikus időszakban. A
munkálatok februárban
kezdődtek és áprilisban értek
véget. Köszönjük a munkálatok
előkészítésében és
lebonyolításában a szülők
segítségét. Erős apukák,
nagypapák segítségével tudtuk a
bordásfalakt leszerelni, a
selejtezett radiátorokat elpakolni.
A tornaterem ablak felöli fala
önerőből teljesen megújult,
Ábrahám László kollégánk festette
a falakat, a csövek festésében a
felső tagozatos diákok és Farkas
László testnevelő kolléga is
oroszlán részt vállalt. Minden
segítő kéz gazdájának ezúton is
köszönetünket fejezzük ki.
Digitalizált világunk a nevelő
oktató munka hétköznapjaiban is
megjelenik, törekszünk arra, hogy
ennek a pozitív előnyeit
megismertessük a tanulókkal. A
felső tagozaton rendelkezésre álló
interaktív táblák mellett egy
informatika terem segíti a XXI.

század digitális kihívásainak való
megfelelést. A nyár folyamán az
alsó tagozaton egy interaktív
panel kerül beszerelésre, illetve a
fejlesztő terem bővül egy
projektorral. Ezzel párhuzamosan
a pedagógus digitális tartalmú
továbbképzéseken vesznek részt
folyamatosan.

Gyerekszáj
Iskolásaink utolsó tanítási napon
megosztották velünk, hogy mi
volt a legjobb az iskolában.
„Az volt a legjobb, akikor
elmentünk a Parlamentbe.”
„Az osztálykirándulás: a
Tropicárium, az ugráló park. A
cápák tetszettek a legjobban az
akváriumban.”
„Nekem a kedvenc tantárgyam a
matematika.”
„Nekem nagyon tetszett az erdei
tábor Tihanyban.”
„ Jó volt, hogy sok mindent
megtanultam.”
„A legjobbak a szünetek voltak ”
„A legjobb a legvastagabb vár és
fal építése volt a homokozóban.”
„ Az osztálykirándulás, mert sokat

nevettünk.”
„…, hogy barátaim is lettek…”
„ Tetszett a csocsó, a pingpong, a
matematika és az angol.”
„ Élmény a csocsóasztalnál az
izgalmas meccsek.”
„ A Vitt jutalom.”
„ Kedvenc tanórám a gitár
szakkör.”
„Legjobb élményem az
osztálykirándulás és az
osztálybuli volt.”
„ Az egész évet nagyon élveztem,
sajnálom, hogy elballagunk.”
„Legjobb iskolai élményem az
énekkaros kirándulás.”
„ Szeretem a tanárokat.”
„ Az volt a legjobb, hogy sokat
felléptünk az énekkarral.”
„ Kedvencem a matek volt és a
legjobb az volt, amikor az
ablakokat cserélték.” – egy hét
tanítás nélküli szünet.
„Szeretek iskolába jönni, mert az
Andrea néni az osztályfőnököm.
Szeretek segíteni a többieknek és
olyan jó látni őket mosolyogni.”

Összeállította a Dudari
Általános Iskola nevelőtestülete

és diáksága

„HAGYOMÁNY ÉSMEGÚJULÁS”
 jegyében telt a 20182019es tanév a Dudari Általános Iskolában

Másként Másokért az elmúlt évben is
Egyesületünk számára az elmúlt
időszak is mozgalmasan telt.
Rendszeresen segítettünk a
településünk rendezvényein.
2018 júniusában megrendezésre
kerülő Dudari nap és
Gyermeknapon több kisebb
nagyobb feladat ellátásával
igyekeztünk hozzájárulni ahhoz,
hogy az itt élők és a vidékről
érkező vendégek tartalmas, vidám
napot tudjanak eltölteni nálunk.
Szívesen osztottunk a Fut a falu
versenyzőinek frissítőt, a
polgárőrökkel együttműködve
vigyáztunk, hogy mindenki
biztonságban beérhessen a célba.
Az iskola konyháján elkészített
ételek tálalását is egyesületünk
vállalta.
A szorgos hétköznapok
levezetéseként minden pénteken
délután táncpróbára jártunk és
persze járunk most is.
2018. július elejére meghívást
kaptunk Tésre. A sikeres fellépés
érdekében egy teljes napot
töltöttünk a koreográfia
gyakorlásával. Műsorunkkal
elvittük falunk jó hírét így nem
csak a jó hangulat miatt érte meg
az együtt eltöltött idő.
Néptáncos műsorral már második

alkalommal jártunk Győrben egy
idősek otthonában, ahol szívéjes
fogadtatásban volt részünk. Öröm
volt látni, hogy mennyire örülnek
az ott lakók csapatunknak.
Megható volt a műsorunk után a
sok kézszorítás, mosoly amit az
idős emberektől kaptunk.
A kikapcsolódásra és
kapcsolatépítésre Mázán is volt
lehetőségünk, ahol barátaink egy
ottani egyesület meghívására
vettünk részt a Dió Fesztiválon. A
Baranya megyei rendezvény előtt
beiktattunk egy kis városnézést
Pécsett ahonnan sok kedves
emlékkel tértünk haza.
A kirándulás alatt azért

gondolatban már a Körte és
Diófesztiválra is készültünk, ahol
a falu is megismerhette Stéber
Zsolt néptáncoktatónk által
elkészített új koreográfiánkat.
Ezen a rendezvényen vendégül
láttuk mi is mázai barátainkat.
Novemberben részt vettünk a ll.
Győrújbaráti Országos Senior
Néptánctalálkozón ahol Somogyi
táncot táncoltunk.
Az év végi ünnepi készülődés
közben a Mindenki karácsonyán
Nagy Ferenc készítette
forraltborral és beszélgetéssel
melengettük testünket, lelkünket.
A 2019. évben szintén részesei
voltunk a falunapi programnak.

Délelőtt készültünk a vendégek
fogadására, este pedig kicsit
birtokba vettük ismét a színpadot.

Az idei évben is szerepeltünk a
tési falunap programjában, ahol
ismét nagy szeretettel fogadtak
bennünket.
A hivatalos programok mellett,
igaz csak ritkán, de szívesen
összejöttünk egy kis baráti
beszélgetésre.
Fontosnak tartom kihangsúlyozni,
hogy egyesületünk nem egy zárt
csoport. Célunk, hogy a település
életét színesebbé tegyük, ápoljuk
hagyományainkat és erős helyi
közösséget építsünk. Minél
többen vagyunk, annál erősebb
közösséget építhetünk, ami a
közös jövőnk záloga és egyben
minta gyermekeink számára.
Éppen ezért arra buzdítok
mindenkit, aki kedvet érez hozzá,
hogy csatlakozzon
egyesületünkhöz, legyen részese a
felemelő élményeknek és vegye ki
a részét közösen végzett munka
öröméből!

Baloghné Takács Odett
Másként Másokért Egyesület



8. oldal Dudari Krónika
Ha személyesen megismerhetnéd Istent, érdekelne-e?
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„Komatál” Dudaron

Egy évvel ezelőtt elkezdtem a
Közművelődési és
közönségkapcsolati
szakemberképzést (amit azóta
sikeresen be is fejeztem). Ez a
képzés nem csak arra volt jó, hogy
plusz bizonyítványt és plusz
tudást szerezzek, hanem arra is,
hogy rendkívüli embereket
ismerjek meg és általuk olyan
ötleteket és „jógyakorlatokat”,
amit a mi kis falunkban is meg
lehet valósítani.
Ilyen a „Komatál” is! Amikor
tótvázsonyi kolleginámtól
meghallottam a beszámolóját az
ottani komatál programról,
azonnal tudtam, hogy ezt meg kell
valósítani!
Első dolgom volt, hogy
Polgármester Asszonynak
elmeséljem, majd beszámoltam
róla, miként tudnám
megvalósítani itt is. Ő is jó

ötletnek tartotta, így aztán
elkezdtem szervezni a dolgot.
Ilyenkor a legfontosabb, hogy
megtaláljam magam mellé azokat
az embereket, akik mellém állnak
és segítségemre lesznek. Első
utam a Melegkonyhánkra
vezetett, Marikához. Amikor
elmeséltem neki mit szeretnék
megvalósítani a válasza az volt:
„én benne vagyok, mikor
kezdjük?”
A következő ember a védőnő volt,
hisz az ő segítsége nélkül szinte
lehetetlen küldetés lett volna. Ő is
támogatott, így lett ő az összekötő
ember a kismama és köztünk!
Polgármester Asszony javaslatára
megkerestem a nánai fazekast, aki
elkészítette a leveses tálat
„komatál és a Sok szeretettel
Dudar Község Önkormányzata
nevében” felirattal.
Így indítottuk el 2019 januárjától a

„Komatál” programot.
Hogy mi is a „Komatál”?!
Régi hagyomány volt, hogy a
gyermekágyas időszakban a
rokonok, szomszédok, ismerősök
meglátogatták a kismamát és a
babát, vittek neki ebédet, hogy
főznie ne kelljen és természetesen
ajándékot is. A cél az volt, hogy
ebben az időszakban az anyuka
csak a babára és az ő anyatejes
táplálására tudjon koncentrálni,
éppen ezért csupa tejfakasztó
finomsággal látták el.
Alig vártuk, hogy megszülessen
az első baba. Február 27én
látogattunk meg 2019 első dudari
babáját, Fehér Adrián Marcellt és
családját,
Vittük nekik a finom húslevest,
csirke combot, vegyes körettel,
amit a konyhán készítettek el. Az
Életmód klub tagjai finom sütit
sütöttek, én pedig egy kis horgolt

polippal és az anyukának egy
horgolt gerberával készültem, a
védőnő pelus „tortát”hozott.
Olyan örömmel fogadtak
bennünket, mint amilyen
örömmel mentük látogatóba.
A második baba születésére sokat
kellett várnunk, de a harmadik
hamar követte. Így június 25én
rögtön két babát is meg tudtunk
látogatni, Horváth Renátó Máriót
és Horák Izabellát.
Nagy örömömre szolgált, hogy a
kezdeményezésemhez többen is
csatlakoztak!
Remélem, hogy sokaknak
megtetszik a program,
csatlakoznak hozzánk és egy nagy
aktív közösségként köszöntjük a
legfiatalabb dudari lakosainkat!

Varga Edit
kulturális referens

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk
s csak úgy tudunk szárnyalni,
hogy összekapaszkodunk..."

(Goethe)
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Székelynek, Magyarnak születtem

Bárhova visz a sors

Otthonom soha nem felejtem

Haza vágyom minden évben
Emlékeim a virágos, mezei réten
Gondolatom ott jár a hegyek tetején
Álmaimban is oda vágyom én.

Maradj meg mindig nekem
Te szép Erdélyi táj
Vegyél körül, ölelj át
Székely földem, szép hazám!

Bárhova visz a sorsom
Származásom nem tagadom
Büszkén mondom otthonom,
Székely földem, Magyar honom!

Székely földem nem hagylak
Mikor tudlak, simogatlak
Ébredést adsz mindig nekem
Feltöltődöm Szülőföldem

Bár sokan bántanak, gyaláznak
Téged büszkén vigyázlak
Nem hagyom, hogy elvegyenek
Bántsanak és megvessenek.

Erős vagy, kemény, hatalmas
Kiáll melletted sok idős és kamasz
Ne add fel! Nem hagyhatsz el!
Velünk van az Isten ki soha nem hagy el.

Varga Erika

2016.03.30.

FELHÍVÁS EBTARTÁS SZABÁLYAINAK
BETARTÁSÁRA

A településen az utóbbi időben

jelentős gondot okoz a közterületen

kóborló ebek számának

megnövekedése. Ez a jelenség nem a

kóbor kutyák számának növekedését

jelenti, hanem sajnos legtöbbször

felelőtlen emberi magatartás

következménye. A kutyák gazdái

nem gondoskodnak arról, hogy

állataik csak a saját lekerített

ingatlanjaikon maradjanak; hanem

gondatlanságból az ebeket

közterületen, illetve mások

ingatlanán hagyják kóborolni. Nem

elfogadható magatartás az sem, hogy

a kutyák póráz nélkül kísérik

gazdáikat az üzletekbe, óvodába,

iskolába, stb.

Az eb felügyeletét ellátó személy

köteles gondoskodni arról is, hogy az

eb járdát, parkot és egyéb

közterületet, valamint társasház

közös használatú területét ne

szennyezze. Amennyiben a

szennyezés mégis bekövetkezik, úgy

köteles azt haladéktalanul

eltávolítani, feltakarítani.

Kérem a kutyatartókat a fentiekben

ismertetett alapvető tartási,

gondozási, higiéniai szabályok

betartására.

dr.Szivák Péter

jegyző


