
DudariKrónika
Nehéz év volt mindenkinek 2022, s a következő sem lesz egyszerű

Kedves Dudariak! Engedjék meg,
hogy néhány mondatban
összefoglaljam 2022 év történéseit.
Az érdemi munka természetesen
mindig a háttérben zajlik, melyet
kevesen látnak át. Sok munkatárs
összehangolt munkája kell
folyamatosan ahhoz, hogy a
település eredményeket, sikereket
érjen el. A település fejlesztése
mindannyiunk feladata, ezért
dolgozunk a mindennapokban.
Köszönöm a kollégák kitartó
egész éves munkáját és további
sok siket kívánok az
intézményeinknek céljaik
eléréséhez!

Melegkonyha: 2022-ben
zökkenőmentesen folytatta
tevékenységét. Új eszközök
beszerzése, belső felújítás,
folyamatos korszerűsítés történt a
konyhán, illetve aszfaltozásra
került a konyhához tartozó
közlekedő út. A befejezett
fejlesztések után 2023-ban egy
karbantartó festésen kívül másra
nem lesz szükség. A
munkatársakat akár önkéntes
alapon, akár vezetői javaslatra,
továbbképzésre, szakmai napokra
küldtük. Ezek fontosak a dolgozók
számára, hiszen a fejlődésüket
szolgálják, nekünk pedig
szakképzett, illetve képzettebb
szakemberek állnak
rendelkezésünkre. Az idei év
egyik legfontosabb történése a
konyhánál az étkezési térítési díj
emelése volt. Szükséges kiemelni,
hogy a konyha, a
gyermekétkeztetésre és a szociális
étkeztetésre kap állami
támogatást. A külső étkeztetés (se
nem szociális, se nem gyermek)
egyfajta kényelmi szolgáltatás, így
az önkormányzat arra semmi
állami támogatást nem kap. Ebből
következően nem támogatható a
helyi adóból a külső étkezők
térítési díja.
Két év covid időszakot tudunk
magunk mögött, amelynél
jogszabály szerint nem lehetett
térítési díjat emelni. Az
önkormányzatnak emiatt a

költségeket a gyermek és szociális
étkezés kapcsán is saját
költségvetéséből kellett
biztosítania. Így most három évet
kellett korrigálni. Mivel az
alapanyagok ára, valamint az
energia költségek nagymértékben
emelkedtek, kénytelenek voltunk
étkezési térítési díjat emelni, hogy
a működés folyamatos és
zökkenőmentes maradhasson.
Ami továbbra is problémát jelent,
hogy nagyon sok kisgyermek meg
sem kóstolja az ételt és úgy hagyja
ott. Ezzel kapcsolatban
kommunikációt folytattunk a
szülőkkel, pedagógusokkal, hogy
egy kicsit ösztönözzék arra a
gyerekeket, hogy megegyék az
ételt.
Óvoda és bölcsőde: Az óvoda,
bölcsőde fejlesztése szintén
folyamatos, és legtöbb esetben
pályázati forrást tudtunk igénybe
venni a fejlesztésekhez. Ezen kívül
saját forrásból is hajtottunk végre
beszerzést, például a tornaszoba
belső berendezése is így készült el.
Társadalmi munka segítségével az
udvar térkövezése is megtörtént
2021-2022-ben, melyet nagyon
nagy örömmel használnak az
ovisok és a bölcsisek. Az
önkormányzat csak a
kivitelezéshez szükséges
anyagokat vásárolta meg 1 500 000
Ft összegben, továbbá 600 000 Ft-
ot fizetett ki helyi vállalkozónak
munkadíjra, a többit Baumann
Csaba képviselő úrnak
köszönhetően, önkéntes munkával
valósították meg, elsősorban a
szülők segítségével. A
településünkön végzett társadalmi
munkák példaértékűek, mert
folyamatosan és minden területen
jelen vannak az önkéntesek. A
bölcsőde teljes kapacitáson
működik. Két csoport teljes
kihasználtsággal, képzett
szakemberekkel. Minden teljesen
modern és új. Az idei év őszén
került beszerzésre egy nagyobb
játszóelem a bölcsőde udvarára. A
visszajelzések alapján nagyon
sokat jelent, hogy azok a gyerekek,
akik a bölcsődébe járnak,

könnyebben átszoknak az
óvodába, mivel rugalmasabbak,
megszokták már az intézményt,
magát a rendszert. Emiatt nagyon
könnyű velük az óvodában. Ennek
örülnek az óvó nénik és szülők is.
Az óvodában nagy öröm, hogy
három csoportra bővült az
intézmény 2022. szeptemberében.
Körülbelül 20 éve volt ez utoljára.
Ez azt jelenti, hogy közel 65
gyermek veszi igénybe az óvodai
ellátást. Most egy kicsit zsúfoltnak
tűnik, de annak idején is 75 fő-ig
volt a kapacitása a három
csoportnak. Tehát el kell, hogy
férjenek, illetve ezért is
csináltattuk meg a tornatermet,
hogy az is segítse a fejlesztő
foglalkozásokat, illetve óvodai
foglalkozáson kívüli munkákat. A
nagyobb gyermeklétszám több
munkavállalót igényel, így maga
az óvoda, bölcsőde, intézmény
több embernek ad munkát.
Egészségház: bizony, sikernek
számít, hogy Dudar elmondhatja,
a lakosság egészségét egy ilyen
szolgáltató rendszer biztosítja.
Ami egyre kevesebb településen
érhető el, nálunk folyamatosan
rendelkezésre áll. Felnőtt
háziorvosi-, gyermekorvosi-,
védőnői-, fizioterápia
tevékenységek, ezen kívül helyben
elérhető vérvétel biztosítja a
lakosság mielőbbi orvoshoz
jutását, betegellátását a
rendelőben. Míg a hírek
folyamatosan orvoshiányról
szólnak, nagyon meg kell
becsülnünk, hogy Dudaron
mindez egyelőre nem probléma. A
szakemberek munkáját korszerű
épület és eszközbeszerzés tudja
segíteni, melyeket igény szerint
igyekszünk tovább fejleszteni.
Művelődési ház: nem önálló
intézmény, az önkormányzat tartja
fent. A szokásos programok, igény
szerinti foglalkozások,
rendezvények kerültek
megtartásra. Fejlesztések itt is
történtek, illetve folyamatban is
vannak. Reméljük, tavaszra
minden elkészül, ahogy
szeretnénk. A stratégia az volt,

hogy külső-belső, olyan
felújítások, energetikai
korszerűsítés történjen meg, amely
szolgálja a rendezvényeket, a
lakosságot. Immáron az udvar fele
is elkészült, egy vizesblokk, amely
majd különböző családi,
önkormányzati rendezvények
vagy intézményi
rendezvényeknek biztosít helyet,
illetve térkövezés történt az
udvarban. Később sor kerül - ha
az anyagiak úgy engedik - egy
udvari színpad kialakítására is,
illetve a terület körbekerítésére.
Amivel itt szembesültünk
probléma, hogy annak idején a
szennyvíz aknát magasabbra
helyezték el, nem számolva azzal,
hogy valaha ott lent egy
vizesblokk kerül kialakításra, ezért
a Bakonykarszttal együttműködve
ennek az átépítése is folyamatban
van, és reméljük, hogy tényleg
használni tudjuk a lenti
vizesblokkokat. Nagyon fontos és
jókor jött az az energetikai
fejlesztés, hogy a művelődési ház
tetőszerkezetére is napelem került.
Ezt most már üzembe helyezte az
EON, annyi előnye van, hogy a
gázfűtést ki tudtuk iktatni, és
hűtő-fűtő klímával tudunk
minimálisan fűteni az épületben.
Az önkormányzat épületében
az idén fejlesztések nem történtek,
hiszen a korábbi évek alatt külső,
belső felújítás pályázati forrás
segítségével megtörtént. Nagyon
fontos elmondani, az az
energiatakarékos intézkedések az
összes intézménynél
megtörténtek. Nagyon nagy
problémák lesznek, főleg a gáz
árával, bár a villanyé sem
elhanyagolható. A gáz, mint fűtés
minden intézményben
nagymértékű áremelkedést hozott.
Mindenképpen állami támogatású
igényt fogunk benyújtani, és
valószínűleg kompenzációt kapunk
is, de hogy milyen mértékben ezt
még előre nem tudni.

(Folytatás a 3. oldalon)

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEVÉBEN!
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Bemutatkozás...
A felkészítőn ismertem meg személyesen is
Krisztust, akivel a konfirmáció alkalmával
személyesen is találkoztam, onnantól kezdve
újból és újból ezt a találkozást szeretném
megismételni.
Középiskolás éveimet Oroszlányban

töltöttem, nyolcosztályos gimnáziumban.
Lelkipásztori elhívásom a gimnázium végén
váratlanul ért, mégis a leghatározottabban
tudom, hogy Istentől jövő megszólítást
kaptam. Így az érettségit követően azonnal
teológiára kerültem. 20142017 között a
Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Karán tanultam, 20172020
között pedig a Pápai Református Teológiai
Akadémián fejeztem be tanulmányaimat.
Teológiai éveim alatt nagyon sokat

formálódtam. Ebben a hat évben az Úr Jézus
elválaszthatatlan kötelékkel vont magához.
Saját bőrömön tapasztaltam meg a Biblia
igazságát. Így mint méltatlan, bár elhívott
szolgája, nincs más feladatom, mint tovább
adni mindazt, amit megmutatott nekem
Önmagából. Tanulmányaim alatt az utolsó
két évben a Kömlődi Református
Egyházközségben láttam el a lelkipásztori
szolgálatokat.
2020 nyarán tanulmányaim befejeztével a

Tatai Református Egyházközségbe kaptam
segédlelkészi kirendelést. Itt elsősorban a
legkisebbek hitoktatásában segédkeztem.
Református bölcsődébe és óvodába,
valamint az állami óvodákba és iskolákba
vihettem Istenről szóló bizonyságtételeimet.
Másodsorban pedig a gyülekezeti
szolgálatokban nyújtottam segítséget.
Feleségemmel hosszú ismeretségünk a

gimnáziumi évekre nyúlik vissza, 2018
nyarán kötöttünk házasságot. 2020

márciusában született meg első
gyermekünk, Simon Ágoston, 2021
decemberében pedig második gyermekünk,
Pál Nimród, ők ketten teszik tartalmassá a
családdal töltött időt. Feleségem, Deákné
Takács Vivien német és angol nyelvből
szakfordítói végzettséggel rendelkezik,
jelenleg a kicsikkel van otthon.
Isten halk és szelíd szólítását hallottam

meg a dudari református testvérek
megkeresésében. Őszintén kerestem azt a
gyülekezetet, ahol Isten szolgálatba akar
állítani. Nagy nyitottsággal érkeztem
családommal együtt tavaly novemberében
Dudarra. Isten pedig úgy munkálta a dudari
református testvérek szívét, hogy bizalmat
szavaztak nekem, amelyet nagy örömmel
fogadtam és Isten szándékában is
megerősödtem: Isten Dudaron akar látni
engem lelkipásztori szolgálatban.

Deák László
református lelkipásztor

A várakozás koszorúja – az ajándékozás díszes fája
Már nem csak a templomokban, de köztereken
és családok nappalijában is helyet kapott a
karácsony előtti időszakban az adventi
koszorú. A karácsonyra való előkészület
kísérője, és minket kíván szolgálni a
figyelmeztetés szintjén.
Mivel is figyelmeztet? Alapvetően a puszta
létével. Az ilyen koszorú a maga részleteiben
is beszédes. A zöld koszorú alap az örök élet
reményére figyelmeztet. A zöld szín a
liturgiában a keresztény remény színe, a kör
alak pedig ennek a reménynek az örök életbe
való kapcsolódásnak a jele. A négy gyertya a
készületi idő négy vasárnapját jelenti. Három
gyertya lila színű, ami a lélek felkészítését,
megtisztítását jelentő bűnbánatot
szimbolizálja, mivel a lila a bűnbánatot
szimbolizálja. A harmadik vasárnap gyertyája
rózsaszínű. Ekkor előre tekintünk és mintegy
erőt nyerünk, hogy már közel van amireakire
várunk, de a készületet buzgón folytatjuk,
mondhatni megújult, örömteli lelkülettel. Ez a
gaudete, vagyis az öröm vasárnapja. Örüljetek,
mert közel az Úr! Hamarosan a négy gyertya
lángjának teljes fényessége bevezet bennünket
a karácson mennyei fényességébe.
A készületi idő második felében még segítség

és buzdítás az a régi szokás, hogy gyerekek
családokhoz, házakhoz viszik a közelgő ünnep
örömét a betlehemezéssel. (Ahogy ez Dudaron
is történik.) Mintegy átfogja a készülődés
cselekedeteit az örömteli megérkezéssel.
Itt találkozunk a másik szimbólummal, a
karácsonyfával. Az adventi koszorú kis zöldje

kiterebélyesedik nagy fává, megerősítve
bennünk a reményt. Ez a szent remény abban
válik majd teljessé, Akinek a tiszteletére ezt a
„zöld reményt” csillogó pompával díszítjük
fel. Alatta az ajándékok a szeretetteljes öröm
megtestesítői, jó esetben a kis Jézus jászola
körül. Ez a mi világunkat jelképezi, de
ugyanakkor a fára föltekintve szemünket az ég
felé vezeti magasba nyúló csúcsával. A
karácsonyban az Isten végtelen ajándékát
ünnepeljük Fia születésében, az Isten
ajándékát az ember számára. Ennek az
örömteli, szeretetteljes ajándékozásnak a
másolata a fa alatt lévő ajándék szeretteink
családunk részére.
Őszintén remélem, hogy az ünnep
szimbólumai segítenek mindannyiunknak a
Legszentebb születésének méltó
ünneplésében, mely a karácsonyi szent mise
ünneplésében csúcsosodik ki, hogy be tudjuk
fogadni az ünnep isteni, lelki ajándékait, és
egy kicsit még jobb emberekké tudunk lenni,
Isten dicsőségére és az embertársak javára.

Horváth Lajos
katolikus esperes plébános

Deák László Olivérnek hívnak, 1995ben
születtem Tatabányán. Bokodon nevelkedtem.
Szüleim mindketten reformátusok, jelenleg
őstermelőként dolgoznak. Három testvérem van.
Isten kegyelmeként hitét gyakorló református
családban nőhettem fel, így Isten léte, valósága, és
lénye nem volt rejtve előlem kisgyermekkoromtól
fogva.
Gyermekkorom egyik legmeghatározóbb helye a

bokodi református templom, ahol Isten
megszólított és hitemet, személyiségemet
szüntelen formálta. 2010ben konfirmáltam, amely
számomra különleges élmény volt.
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Tavasszal az óvodai
beiratkozáskor már
körvonalazódott, hogy a
2022/2023-as tanévre nem lesz
elegendő az ötven férőhely, mivel
27 fő új kisgyermeket írattak be és
csak nyolc gyermek ballagott el
június elején. Az intézményen
belül a tornaszobánk megfelelt
egy harmadik csoport
kialakítására, így a fenntartóval
közösen elindítottuk az új óvodai
csoport megszervezését. A nyár
elején megkezdtük a bútorok,
eszközök rendelését, pályázatot
írtunk ki a személyi állomány
bővítésére. Óvodapedagógusi
munkakörbe gyedről visszajövő
fiatal kolleganőnket
üdvözölhettük, aki újult erővel,
izgatottan, de ötletekkel,
ambícióval kezdte a szeptembert.
A dajka állásra több pályázat
érkezett, akik közül helybeli lett a
kiválasztott. Augusztus elejére
elkészült a csoportbeosztás: a
Tulipán csoportba 21 fő gyermek,
a Méhecske csoportba 20
gyermek, a Napsugár csoportba
24 gyermek került, így összesen 65
fő gyermek kezdte a tanévet.
Augusztusban még sok szervezési

feladat várt a dolgozókra, hogy
minden készen legyen a
gyermekek fogadására. A hónap
végén szülői értekezlet
formájában tájékoztattam a
szülőket a változásokról.
Szeptember elsejére sikerült a
csoportot bebútorozni, a folyosón
az öltözőszekrényeket elhelyezni.
Izgatottan, szeretettel vártuk az új
kiskópés apróságokat, akik új
szint hoztak intézményünkbe.
Felnőtteknek és gyermekeknek
egyaránt szoknia kell az új
helyzetet. Rendezvényeink helyét
az udvaron levő felújított helyiség
szolgálja, itt tudjuk a testnevelés
foglalkozásokat megtartani és a
külön foglalkozásokat, mint az
ovi-focit, táncot. A bölcsődéből
óvodába átjövő gyermekek
helyébe jelentkeztek újak, így
teljes a létszám, 14 fő, ebből 13 fő
kezdte meg az évet. Az ősszel
lehetőségünk volt a bölcsődei
udvar játékbővítésére. A
gyermekek örömére a mászóvár
megérkezett és a betelepítése is
megtörtént.

Fehér Tamásné
intézményvezető

Élmény központúság a
tulipán csoportban

Ebben a nevelési évben szülői
összefogásnak és felajánlott
segítségeknek köszönhetően
számos olyan programot sikerül
megvalósítanunk az óvodai
életünkbe, amelynek központja a
gyermeki érdeklődés felkeltése és
a tevékenység központú
foglalkozások. Az óvodai nevelési
évben minden hétnek megvan a
maga „témája”, amivel az adott
héten foglalkozunk a
gyermekekkel, ezeket a témákat
mindig igyekszünk játékos
formában feldolgozni. Az őszi
zöldségek témahétnél Gombás
Gyula szakács látogatta meg a
gyerekeket a csoportba és töltötte
nálunk a délelőttöt rétest sütve,
megmutatva a gyerekeknek, hogy
a zöldséges és gyümölcsök
felhasználásával milyen finom
ételt lehet készíteni. A gyerekek
nagyon élvezték, hogy részesei
lehetnek a különböző
munkafázisoknak, a rétes tészta
elkészítésében valamint a bele
valók szeletelésébe és ízesítésében
is aktívan részt vettek. Hatalmas
élmény volt a gyerekeknek, hogy
láthatták és tapasztalhatták a rétes
gyújtását is. A végeredményt
pedig az ízletes rétest minden
óvodás boldogan fogyasztotta.
Szabó Fruzsina biológus is
látogatást tett csoportunkba, aki a
zöldségekről tartott nagyon
izgalmas előadást valamint játékos

foglalkozást és a gyerekeknek
lehetőségük volt olyan zöldséges
megkóstolására is, amiről nem
volt előzetes ismeretük. A
zöldséghetünk zárasaként
Halászné Miklós Ibolya élelmezési
vezető is tartott egy izgalmas
bemutatót, a zöldségek ételekben
való felhasználásáról.
Ebben az évben Óvodánk is
csatlakozott az „Európai Mézes
Reggeli” programhoz. Így
november 18.-án tízóraira mézes
kenyeret ettek a gyermekek és
különféle finom mézeket
kóstolhattak meg, illetve
megismerkedhettek a mézkészítés
folyamatával. A mézeket az
Országos Méhészeti Egyesületnek
és Hujber Dániel méhésznek
köszönhetjük.
Szerencsés helyzetben vagyunk,
mert több szülőtől is érkezett
felajánlás, hogy a jövőben is
segítségünkre lesznek a
különböző témák minél színesebb,
izgalmasabb feldolgozásában.
Hihetetlen élmény ilyen
összetartó szülői közösséggel
dolgozni, akikkel közös a cél,
hogy a gyermekek minél nagyobb
boldogságban és
élményközpontúságban éljék meg
az óvodás éveiket.

Breglovicsné Földesi Judit
óvodapedagógus

(folytatás az első oldalról)

A kollégák együttműködésével
minden intézmény, minden
épületben minimálisra vettük le a
fűtést, csak azokban az
időszakokban van 22 fok az
épületekben, amikor vagy
rendelés, vagy szolgáltatás zajlik,
sajnos másképp nem tudjuk
megoldani. Ami nagy szerencséje
az önkormányzatnak, az az, hogy
az elmúlt 12 évben minden
épületet sikerült felújítani,
korszerűsíteni. Hőszigetelésen,
nyílászáró cserén, tetőszigetelésen
és fűtéskorszerűsítésen minden
önkormányzati épület átesett. Ez
hozza azt, hogy minimális a
fogyasztás, de ilyen
áremelkedések mellett ez is
jelentős költséggel bír. A
művelődési ház esetében, fűtési
időszakban ha gázzal fűtenek, ez
korábban 95 ezer forint/hó volt,
ez januártól 243 ezer forintra
emelkedik. Az orvosi rendelő
fűtési költsége körülbelül 48 és 53
ezer forint között volt, ez januártól
660 ezer forint/hóra emelkedik.

A hivatal fűtése 38 ezer forint/hó
volt, ez januártól 511 ezer forintra
emelkedik. Az óvoda és bölcsőde
esetén - ez a legmegdöbbentőbb -
itt már eddig is 88-89 ezer
forint/hó volt, amely 1.279.000
forint/hóra emelkedik. A
reményeink a piaci helyzet
rendeződésében van, s
remélhetőleg az árak lefele
mozdulnak el, de jelenleg ennyit
kellett utalnunk a szolgáltatóknak
decemberben január hónapra.
Úgyhogy jelen pillanatban ilyen
helyzet előtt állunk, és majd
meglátjuk, hogy alakul a jövő évi
költségvetésük.
Köszönöm a kollégák, a
képviselők, a civil szervezetek,
civil közösségek, valamint
minden önkéntes segítségét, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy
eredményesen, sikeresen zárjuk a
2022-es évet! Mindenkinek
nagyon jó egészséget kívánok a
következő évre is!

Tóth Edina Kitti
polgármester
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VisszatérésÉlet aBölcsődében

A 2022-es nevelési év elején hét
kisgyermek kezdte az óvodát,
helyükre új bölcsődések érkeztek.
Így tizenhárom bölcsődéssel
kezdtük az új nevelési évet. A
beszoktatások fokozatosan
zajlottak hétről hétre. A Pillangó
csoportban jelenleg teljes a

létszám, hét fővel, a Katica
csoportba hat kisgyermek jár.
Szokásunkhoz híven a
gyerekekkel készültünk a Márton
napra, és lámpásokat
készítettünk. Felvonuláson is részt
vettünk, amit nagy izgalommal
vártak a gyerekek. Utána
sütemény, libazsíros kenyér és tea
várta a szülőket, gyerekeket.
A IX. Bakony Expóra a vállalkozó
kedvű szülők sütivásárral
készültek, és több mint fél millió
forint összeg gyűlt össze. A
beérkező összegből mind az
óvoda, mind a bölcsőde
játékkészletének felújítására kerül
sor.
Megrendezésre került az első
szülőcsoportos beszélgetésünk is,
ahol Csepin Judit logopédus a
beszédfejlődésről tartott előadást.

Cserkész Rebeka
kisgyermeknevelő

Adventivásár

A lelkes kis csapat megcsinálta.. .
Hogy miért?
Elsősorban a gyerekekért,
a közösségért,
a dudariakért,
a karácsonyvárásért,
az Advent hangulatáért,
a tél szeretetéért. . . .
És talán egy kicsit magunk miatt
is. .
Az iskola, az óvoda SZMK-ja, a
helyi alkotók összefogásával és az
önkormányzat segítségével
valósítottuk meg a programot. Az
időjárás is kedvezett a vásárnak,
hisz leesett az első hó, ami
hozzájárult az advent és a
karácsony hangulatához. A tavalyi
évhez hasonlóan többen is

meglátogatták a vásárt, ki-ki
vásárolt, vagy csak megcsodálta a
portékákat. És volt aki a
"mindenki karácsonyfájára"
helyezett el díszt ezalkalomból.
Reméljük, hogy jövőre is lesz
alkalmunk ezzel a programmal
hozzájárulni az ünnepváráshoz.

Lott Veronika
óvodai SZMK elnök

Nagy öröm számomra, hogy
szeptemberben visszatérhettem a
gyed-ről, kiváltképp, hogy az új
csoportot is én nevezhettem el.
Sok gondolkodás után így lett a
csoportunk méhecske csoport.
Hosszas előkészületek és rengeteg
munka után beköltözhettünk a
régi tornaterembe, ahova
gyönyörű új bútorokat is kaptunk.
A méhecske csoportba 20
kiscsoportos korú gyermek jár. A
szeptember és jórészt az október is
a beszokásról, ismerkedésről szólt.
Minden kisgyermek gond nélkül
beilleszkedett a közösségbe,
megismerték a csoport és az
óvoda környezetét,
szabályrendszerét. Mára már
elmondhatjuk, hogy jól
összekovácsolódott kis csapatunk

van, aminek koordinálásában egy
pedagógiai asszisztens és egy
dadus néni segít. Maximálisan
részt veszünk az óvoda életében, a
gyerekek élvezik a sűrű
programokat. Jelenleg nagy
erőkkel készülünk a télre, azaz a
Mikulásvárás és a Karácsony lesz
nemsokára porondon. Biztosan
izgalmas lesz a kicsik számára a
találkozás a Mikulás bácsival, az
adventi hangolódás, illetve a
karácsonyi ünnepség. Ezek mind
nagyon meghitt és hangulatos
ünnepek, mely még jobban
összehozza a gyermekeket és a
velük nap, mint nap foglalkozó
felnőtteket.

Juhász Orsolya
óvodapedagógus
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A Diákönkormányzat
hírei

Sajnos az elmúlt tanévben a Covid
járvány miatti korlátozások
rányomták bélyegüket iskolánk
közösségi életére. Kevesebb,
korábban DÖK által szervezett
közösségi program valósulhatott
meg. Farsangi bálunkat is
osztályszinten bonyolítottuk le. A
jelmezek azonban most is
ötletesek voltak, a hangulat pedig
fergeteges volt. A tombola most
sem maradhatott ki. Értékes
tombolatárgyakat nyerhettek a
diákok, melyek felajánlását ezúton
köszönünk meg a szülőnek.
A tanév végi tanítás nélküli
munkanapok egyikén
akadályversenyt szerveztünk. A
csapattagok a nyolc osztályból
vegyesen kerültek ki, így ez a nap
arra is lehetőséget adott, hogy a
más-más évfolyamra járó
gyerekek jobban megismerhessék

egymást. A túra útvonalán
felállított állomásokon ügyességi
és szellemi feladatokban egyaránt
összemérték tudásukat a
gyerekek.
Szeptemberben ismét papírt
gyűjtőttünk szorgos nyolcadik
osztályos segítőinkkel. Kiemelném
Szammer Gergő, Horváth László
és Lövei Márk munkáját, akik
több tonnányi papírt mozgattak
meg.
Az idei tanévre már több
programot tervezünk.
Decemberben érkezik hozzánk a
Mikulás, majd szervezünk
kézműves foglalkozást és
Mikulás-partyt. Karácsony előtt
pedig újra beülünk egy remek
rajzfilmre a veszprémi moziba.

Gerleiné Deutsch Andrea
pedagógus

Az idei ősz nagy ajándéka volt
iskolánk számára egy
németországi általános iskola,
Tuntehausen felajánlása.
Polgármester asszony tájékoztatott
a lehetőségről, hogy ebben az
iskolában két osztályterem
bútorait leselejtezik. Egy ott
dolgozó, volt dudari lakos
értesített bennünket, hogy a
bútorok, annak ellenére, hogy az
iskola lecseréli őket, nagyon jó
állapotban vannak, kisebb
sérülések láthatóak csupán
néhány szék ülőlapján.
"Mindössze" a hazaszállítást
kellett megoldanunk. Nem volt

egyszerű a feladat. Több
ismerőssel egyeztettem, majd úgy
láttam jónak, hogy megosztom a
hírt az iskola közösségi oldalán. Itt
olvasta el az a szülő, akinek több
gyermeke is a dudari iskolában
tanult évekkel ezelőtt. Ő
felajánlotta, hogy a fuvardíj felét
kifizeti. A másik felét a Dudari
Alma Mater Alapítvány tette
hozzá, így kerülhetett 25 tanulói
asztal és 50 szék iskolánk 3. és 4.
osztályába. Hálásak vagyunk a
lehetőségért, a támogatásokért, a
gyerekek nagy örömmel vették
birtokba az új bútorokat.

Az Általános iskolánk életéből...

BOLDOGSÁGRA IS NEVELJÜK A
GYEREKEKET

2018-ban csatlakoztunk az immár
7500 tanulócsoportot átölelő
programhoz, mert
alapelveink, nevelési céljaink, a
személyiségfejlesztéssel
kapcsolatos pedagógiai
feladataink összecsengenek a
boldogságprogramban
megfogalmazott célokkal.
Fontosnak tartjuk az értelmi
nevelésen túl a gyermekek lelki
nevelését, az érzelmi intelligencia
fejlesztését. Hiszünk abban, hogy
minden gyermeknek jár a
boldogság!
A program olyan témákat jár
körül, melyek segítik és
támogatják a gyerekeket a
hétköznapi problémákkal való
megküzdésben, csökkentik a
szorongást, növelik az önbizalmat
és az önbecsülést pl. hála
kifejezése, optimizmus
gyakorlása, kapcsolatok ápolása,
célok kitűzése és elérése stb.

A 2022/23-as tanévben is
sikeresen pályáztunk és elnyertük
az Örökös Boldog Iskola címet.
A pályázat feltétele, hogy minden
tanulócsoport havonta legalább
egy boldogságórát tart, ahol
feldolgozza az adott témát, és
dokumentálja iskolánk és a
Boldogságóra Program hivatalos
honlapján. A feladatok játékosak,
vidámak, gyakorlatban fejlesztik a
pozitív gondolkodást.
Minden hónap elején
megválasztásra kerülnek a hónap
csoportjai, amelyeket a feltöltött
beszámolók alapján választ ki a
szakmai zsűri. Szeptemberben a 6.
osztály nyerte el „A hónap
csoportja” címet, Bognár Andrea
osztályfőnök vezetésével, a Hála
patika c. feladat kreatív
megvalósításáért.

Nagy Andrea
pedagógus
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Erdei iskola 2022 – Bakonybél

Az idei tavasszal a Magas-bakonyi
Tájvédelmi Körzet szívében,
Bakonybélben szerveztük meg az
erdei iskolát. Az ország egyik
leggazdagabb települése a falu,
legalábbis természeti,
kultúrtörténeti és vallási értékek
tekintetében. A három nap célja az
volt, hogy a gyerekek testét-lelkét
átjárja hazánk e kicsiny
szegletének sok-sok csodája. 20
felső tagozatos diákot Bognár
Andrea és Pódáné Táncos
Zsuzsanna kísérték el. Velünk volt
Laster is, az egyik legrutinosabb
erdei iskolás.
Sok időt töltöttünk a
természetben. A Köves-hegy
teraszos kilátójáról
gyönyörködtünk a bakonyi
hegyekben és a bakonybéli-
medence panorámájában. Zábrák
Károly természetvédelmi őr
vezetésével az erdő életéről, a
természetvédelem fontosságáról,
jelentőségéről beszélgettünk egy jó
kis erdei túra során. Denevért is
kerestünk és találtunk a Pörgöl-
barlangban, és ezeket a nagyon
hasznos, védett állatokat az esti
órákban közelebbről is szemügyre

vehettük Mészáros József (Mészi)
denevérkutató hálóinak és
szaktudásának
közreműködésével. Ami a
természetben kimaradt a Bakony
erdészeti, vadászati és
természetvédelmi tudnivalóiból,
azt a Bakonyi Erdők Háza
erdészeti és természetvédelmi
gyűjtemény kiállításán pótoltuk.
Kedves Olvasó! Ha azt
gondolnád, hogy ennyi program
után az erdei iskola hamarosan
véget ért, akkor tévedsz! Volt még
program bőven. Nem maradt el a
falu látnivalóinak megismerése
sem. A Pannon Csillagdában a
csillagász élménydús
tudnivalókkal látott el minden
érdeklődőt. A Szent Mauríciusz
Monostorban a rövid
idegenvezetés után nyomozáson
és könyvkötészeti foglalkozáson is
részt vettünk. Kisétáltunk a
Borostyán-kúthoz is, ahol a kis tó,
három forrás és az erdő ölelésében
fekvő kápolna, a kálvária, Szent
Gellért szobra és a Borostyán-kő
szikla idézte fel a hely ezer éves
történelmét. Jutott idő arra is,
hogy Szökrényes Anita néninél
vendégeskedjünk és
megsimogassuk a sokféle –köztük
számos magyar fajta- háziállatot.
Nem maradt el a játszóterezés, sok
beszélgetés, társasjáték, esti
duma-party, amelyek nélkül nincs
erdei iskola.
Ismét bebizonyosodott
mindannyiunk számára, hogy
tartalmas, emlékezetes időt lehet
eltölteni a technológia vívmányok
(telefon, internet, számítógép)
nélkül. Újra megállapíthattuk az
erdei iskolai program zárásánál,
hogy együtt lenni jó.

Bognár Andrea
pedagógus

Országos Véradók Napja
November 27. A Véradók Napja

Ez alkalomból rendezik meg
minden évben Budapesten az
Országos Véradók napját, melyen
minden megyéből díjazzák a
sokszoros véradókat, a véradás
szervezőket, a véradóbarát
munkahelyeket és a véradásokat
támogatókat.
Veszprém megyében minden
címet a zirci járásban osztottak ki,
Magyar Lászlónénak
köszönhetően!

A sokszoros véradó címet Kondor
István csetényi lakos, a Véradó
barát munkahely címet a
Bakonykarszt Zrt, a támogatásért
a VEZÍRHÚS Kft kapta a
kitüntetést. És engem ért a
megtiszteltetés, hogy a véradás
kiemelkedő szervezéséért
átvehettem az ezüst emlékérmet!
Ezzel is öregbítve Dudar jó
hírnevét!

Varga Edit
kulturális referens

A képen balról jobbra: Kondor István, Stadler Emese - a Bakonykarszt
képviseletében, Magyar Lászlóné - a Vöröskereszt területi véradásszervezője,
Varga Edit, Horváth István - a VEZÍRHÚS Kft. tulajdonosa és Dr. Farkas
Valéria az Országos Vérellátó Szolgálat Veszprém megyei főorvosa

Könyvtári programok

Idén újra elkezdtük a "Minden
hétre egy mese" vetélkedőnket
kisiskolásoknak. A legaktívabb és
leglelkesebb osztály a 3 osztály
volt, ezúton is köszönöm Marton
Krisztina osztályfőnöknek.
A népmese napját egy Mesélő
délutánnal ünnepeltük, ahol
Kelemen Anita mesélt a
gyerekeknek és felnőtteknek.
Évente 4 alkalommal szervezünk
KSZR-es programokat is a

könyvtár olvasok számára.
Igyekszünk a könyvtárat a
virtuális téreben is népszerűsíteni,
így idén rendhagyó könyvtári
adventi naptárat "kaptak" a Dudar
Könyvtár facebook oldalra
látogatók. Ajánlom figyelmükbe
és várok mindenkit szeretettel
tavasztól újra a könyvtárba!

Varga Edit
könyvtáros
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"Egyedülfélszárnyú angyalokvagyunk,

s csakúgy tudunkszárnyalni, ha összekapaszkodunk"(Geothe)

Kovács Tamás & Pintér Dorina

Szkiba Gábor & Rácz Barbara

Karsai Ádám & Molnár Vktória

Kizlinger Gyula@Bognár
Hajnalka

Jakab Norbert & Kubicza Anna

Rein József & Jámbor Mónika

Fuit Mihály & Kerner Kitti Zsófia
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"Komatál"
Egy a régmúlt időkig visszanyúló
népszokás elevenedett meg nálunk is
ma önkormányzatunk jóvoltából. A
komatál, a gyermekágyas anyák és
családjuk iránti figyelmesség egyik
áldásos jelképe. Ezúton is köszönjük,
minden tevékenyen
közreműködőnek, illetve közvetve
minden falunkbélinek.
Egy-egy gyermek érkezésével új
időszak kezdődik a családok életében.
Minden kis ember ugyanazzal a
küldetéssel érkezik, mégis más-és-
más, saját egyéniségével támogatja a
nagy mű beteljesítését. Ha hagyjuk,
ha támogatjuk őket ebben. Ha úgy
neveljük, növeljük őket, ahogyan
számukra az a legmegfelelőbb. A
legjobbat akarjuk nekik, csak gyakran
vagyunk tanácstalanok, vajon mi a
legjobb számukra.
Valamennyien nevelőik vagyunk.
Elsődlegesen szülőként, de
valamennyi felnőtt, akikkel
találkoznak hatással van rájuk. Aztán
a gyermekek egymásra való hatását is
figyelembe kell vennünk, a természeti
környezetét, s egyre inkább a virtuális
világ befolyását is. Ahogyan a
pókháló egésze megrezdül, bármely
pontján is érintik, a gyermek is
érzékeny környezete minden
rezdülésére. Figyel és utánoz. Azt
tanulja meg jól, azt alkalmazza saját
életében az elé kerülő palettáról, ami
számára a legeredményesebb és a

legegyszerűbben működtetheti.
Babaként például sír, vagy mosolyog
és jó esetben így mindent elér, amit
szeretne. Még csak néhány hónapos,
amikor már egész viselkedés-
eszközkészlete van környezetének
tanulmányozására, befolyásolására.
Pár évesen pedig már kiválóan tudja
tesztelni, meddig mehet el a pohár
megtöltésében, mielőtt kicsordulna.
Nevelőnek lenni felelősségteljes
feladat. Hiszen a kisgyermek
élményeken át tanul. Ha nem
kapcsolódik élmény hozzá, nem válik
tudássá a könnyen elillanó
ismeretanyag. Mondhatjuk neki a
magunkét, egyik fülén be, s csak idő
kérdése, mikor megy ki a másikon.
Sokkal inkább követi a számára
tekintélyjel bíró személyek példáját,
mint a szóbeli magyarázatokat. Ebből
kifolyólag gyermekeink nevelésének
sikere saját viselkedésünk függvénye,
s ha elégedetlenek vagyunk velük,
akkor el kell kezdeni saját
nevelésünket.
S jó is, ha ezt tesszük, egész
életünkben, amíg itt vagyunk a Föld
nevű játszótéren. Tökéletesíthetjük
magunkat, életünk szeretet-terét,
hogy nyugodt szívvel adhassuk át az
utánunk jövő nemzedékek
gyermekeinek. Akik, – s mondhatjuk
ezt a Teremtés-elmélet, és az
evolúciós elmélet szemszögéből is, -
nálunk már fejlettebb kis

teremtmények.
Akiknek már eszébe sem jut az utcán
eldobni az éppen kiürült sörösdobozt.
Sőt akár örökre kölcsön venni a
villanypásztort karóstól, vagy a
vadkerítést más kertjéből, nemhogy
ténylegesen is megtegyék. Ehhez elég,
ha ilyen példával nem találkoznak,
sem közvetlen környezetükben, és
nem kapnak ilyen hibás képeket a
viziók és megmondóemberek
világából sem, vagy már csak akkor
találkoznak ezekkel a józan ésszel
kerülendő dolgokkal, amikor
kialakult erős (és nem erőszakos)
jellemmel bírnak, mérlegelni tudják,
mi a helyes cselekedet, amikor el
tudják dönteni, hogy annak hisznek-
e, amit mondanak, vagy sugallanak
nekik, vagy annak, amit saját maguk
látnak, tapasztalnak.
Maglód fiunk babakocsiját a közeli
utcákban tologatva a béke szigetén
érzem magam, miközben rójuk a
köröket. A kiskertjét gondozó, a házát
csinosítgató, felújító emberekkel
találkozunk. Meg-megállunk
nézelődni, beszélgetni. (Gyermekünk
persze még csak a nézelődést
gyakorolja.)
Részei vagyunk a világnak, nem
vonhatjuk ki magunkat a globális
hatások alól teljesen, ez érthető. Ám
ez a barátságos, szeretetteljes
hangulat biztató, szűkebb
világunkban tudjuk őrizni lelki

békénket, tartásunkat, jószomszédi
kapcsolatainkat.
Mi jobbat adhatnánk
gyermekeinknek annál, minthogy
ilyen környezetben nőhetnek fel? És
mi jobbat adhatunk ennél
egymásnak?
Kisgyermekes apukaként persze főleg
az foglalkoztat, mit kezdjek
magammal egy apróság mellett.
Steiner szabadságra neveléssel
kapcsolatos gondolatait olvasva, vagy
Kentenich atyáét, miszerint a nevelés
az élet szolgálata, rá kellett
döbbennem, hogy jóval többet
tehetek és kell tennem, mint azt
képzeltem. Az élet első néhány
hónapja, éve, alapvetően
meghatározó a kicsik életében,
olyannyira, hogy mire oviba, s főleg
mire iskolába kerülnek, gyakorlatilag
kialakultak főbb jellemvonásaik,
nevelésüket ekkor elkezdeni már
szinte késő. Szívesen munkálkodnék
közösen más hasonló cipőben járó
apa-társakkal azon, hogyan
tehetnénk együtt valami nagyon jót
gyermekeinkért már most.
Ahogyan a Komatál is egy nagyon jó
dolog. E hagyomány életben tartása
nagyon szép és magasztos
gondolatokat ébresztett bennünk, s
ezért is nagyon hálásak vagyunk.

Fónad Sándor


