
DudariKrónika
Sok a munka, de megvan az eredménye

A folyamatosan jelenlévő
világjárvány sok mindenben arra
kényszerítette az embert, hogy
változtasson addigi életén. S nem
csak maga az ember kellett, hogy
változzon, hanem a környezet, a
szervezetek működése is kénytelen
volt igazodni a változásokhoz.
Sokszor a személyes kontaktusok
elmaradása nehezítette meg a
munkavégzést és ügyintézést.
Mindezek ellenére kollégáimmal
együtt igyekeztünk munkánkat a
legjobb tudásunk és hozzáállásunk
szerint végezni. Intézményeink
vonatkozásában is elmondható,
hogy a mindennapi nehézségek
mellett is lelkiismeretesen és jól
végezték munkájukat
munkatársaink. A szolgáltatásaink
igénybevétele ebben az évben is
jónak mondható, bár több volt a
megbetegedés, sajnos.
Melegkonyha, valamint óvoda-
bölcsőde intézményeink élére –
nyugdíjazások miatt – új vezetők
kerültek, akik segítik a
munkavállalók napi teendőit és
biztosítják a megfelelő
kommunikációt a szolgáltatásokat
igénybe vevők felé. Jelenleg
intézményeinkben összesen 37 fő
főállású dolgozó végzi feladatát,
emellett 4 fő közfoglalkoztatottat
alkalmazunk zöldterület
karbantartási és takarítási területen.
Két meghatározó egyesület végez a
településen társadalmi munkát, az
egyik a Másként Másokért
Egyesület, akik a rendezvények,
programok szervezésében,
megvalósításában és
finanszírozásában vállalnak aktív
részvétet, a másik pedig a Dudar
Községi Polgárőr Egyesület, akik
folyamatosan látnak el járőrözést a
településen, illetve állandó jelleggel
biztosítják a rendezvényeinket.
Mindkét szervezetnek nagyon
szépen köszönjük a munkájukat!
További segítő közösségként
mindenképp szeretném
megemlíteni, a Dudari Életmód
Klubot és a Dudari Énekkart is.
Tevékeny és kreatív kis közösségek.

Az életmód klub tagjai
rendszeresen szerveznek
programokat, kirándulásokat,
tesznek eleget más települések
meghívásának, táncolnak,
énekelnek, nótáznak, művelődnek
és számos programmal igyekeznek
mindenkit arra sarkallni, hogy
velük együtt gyűjtsenek életre szóló
élményeket. Az énekkar a kis
létszámuk ellenére is lelkesen és
kitartóan készülnek az ünnepekre,
fellépésekre. Bárkit szívesen lát
mind a négy civil közösség, s
bíztatják a Dudariakat,
csatlakozzanak hozzájuk.
S akkor essen néhány szó a
településen ebben az évben
megvalósult beruházásokról is. (a
megítélt összegek tartalmazzák a
27% ÁFA-t) Több esetben
támogatást nyertünk a Magyar Falu
Program (MFP) keretében, illetve a
Belügyminisztériumtól (BM), s az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
(EEM), a Miniszterelnökség (M),
valamint az Agrárminisztérium
által (AM). Ezen túlmenően, több
millió forint saját forrást is
felhasználtunk a fejlesztésekhez,
illetve azok előkészítéséhez.
Orvosi rendelő belső felújítása és
lapostető vízszigetelése 7 M Ft
(MFP)

10 éves volt az egészségház,
szükséges volt néhány belső,
javítási munkát elvégezni. Ezt
követően az egész épületet
kifestettük, megjavíttattuk a
gázkazánokat, valamint
elvégeztettük a lapostető
vízszigetelését, mert beázott az
épület. Nem túl szerencsés
konstrukció volt a lapostető
tervezése, sok problémát okozott az
évek során, reméljük, orvosolni
tudtuk a problémát. A rendelő
felszerelését is folyamatosan
bővítjük az igényeknek
megfelelően.
Ravatalozó külső-belső felújítása 8
M Ft (MFP)
A támogatás felhasználásával és 1,5
M Ft saját forrás hozzáadásával
sikerült felújítani a ravatalozó
épületét. Új burkolat, új belső- és
külső nyílászárók kerültek
beépítésre, kifestettük az épületet
belül, valamint a homlokzat is új
festést kapott. Támogatásból egy új
halotthűtőt is vásároltunk.
Lecseréltük a karnisokat és
függönyöket az épületben.
Igyekeztünk egy méltóbb helyet
kialakítani a búcsú perceihez.
Sportpark 2 M Ft (M)
A Berekpark területére helyeztük el,
mivel ez a település központja. 5

eszközt telepítettek, hozzájuk
elérhetőek különböző edzéstervek
és folyamat leírások, használati
utasítások. A visszajelzések alapján
sokan szeretik, s nem csak a fiatalok
használják. Reméljük, mindenki
egészségét szolgálja a spotpark.
Belterületi utak felújítása 20 000
000 Ft (BM)
A támogatáshoz 3,5 M Ft önerőt
használtunk fel. A pályázat
segítségével sikerült az Irtás, a Kiss
Imre, a Jókai és a Vasút utcák egy-
egy részét felújítanunk, melyek
rossz állapotúak voltak.
Útfelújításokat minden évben
tervezünk és készítünk, több helyen
javításokat kell eszközölnünk.
Önkormányzati étkeztetés
fejlesztés 14,6 M Ft (BM)
A támogatáshoz 768 e Ft önerőt kell
felhasználnunk. A támogatásból
jövő nyáron a melegkonyha
bútorzatait, gépeit, eszközeit
korszerűsítjük, valamint a parkoló
és közlekedő utakat újítjuk fel.
Hungarikum pályázat 3 500 000 Ft
(AM)
2021-ben is támogatást nyertünk az
Agrárminisztériumtól, melynek
segítségével számtalan eszközt
tudunk vásárolni a rendezvények
megvalósításához, programokat
szervezünk és kiadványokat,
filmfelvételeket készítünk a
települést népszerűsítve.
Művelődési ház külső fejlesztése
15 M Ft (MFP)
Támogatást nyertünk a Bencze
László Művelődési Ház további
fejlesztésére is, melynek során az
épületre napelemes rendszert
építünk ki, a kazánházi részen
mosdót, WC-t alakítunk ki, az
udvaron térkövezünk és kinti
színpadot építünk lelátóval. A
területet körbekerítjük, s úgy
alakítjuk ki, hogy kinti
rendezvények, programok
megvalósítása is korrekt módon
lehetségessé váljon.

(folytatás a következő oldalon)

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT

ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK

DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEVÉBEN!
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(folytatás az 1 . oldalról)
Kommunális eszközök

beszerzése 14,5 M Ft (MFP)

Az elnyert összegből olyan
gépeket és eszközöket vásárolunk
az önkormányzat részére,
melyekkel a közterületeinket
tudjuk rendben tartani, gondozni
egész évben. Sajnos a jelenlegi
gépparkunk igencsak szegényes és
elavult, az új beszerzéssel óriási
előrelépést tudunk tenni a
karbantartás területén. A
beszerzést tavaszra tervezzük.
Kamera rendszer kiépítése 5,9 M

Ft (saját forrás)

Folytattuk a fejlesztését, bővítését
az öt évvel ezelőtt megkezdett,
kiépített kamera rendszernek. Az
igényekhez, rendőrségi
tapasztalatokhoz mérten, olyan
helyre kerültek további kamerák,
melyek elősegítik a rongálások,
szabálysértések,
környezetszennyezések feltárását,
a személyek beazonosítását.
Sajnos, mindig akadnak olyan
emberek, akik semmibe veszik
mások munkáját, a fejlesztéseket, a
köztisztaságot és gyakran
probléma a beazonosításuk.
Reméljük, ezekkel a fejlesztésekkel
is előrébb lépünk. A rendőrségi
visszajelzés meg is erősített
bennünket ebben, hiszen az egyik
kamera üzembe helyezését követő
napon, a felvételek segítségével
egy elkövetőt be tudott
azonosítani a rendőrség a

nyomozása során.
Berekparkban járda és lépcsők

kialakítása 4,1 M Ft (saját forrás)

Az esztétikus kialakítás mellett a
biztonságos gyalogos közlekedés
is cél volt ennél a fejlesztésnél. A
gyalogutat kiszélesítettük és
letérköveztük, a két, rossz
állapotban lévő lépcső helyére új
térköves lépcső és rámpák
kerültek kialakításra.
Játszótér kialakítása 3,3 M Ft

(saját forrás)

Szintén a berekpark területére
telepítettük a játszótéri
eszközöket, melyek közül, minden
apróság, 12 éves korig, talál maga
számára megfelelő játékot,
elfoglaltságot. Bízunk benne, hogy
mindenki rendeltetésszerűen
használja az eszközöket és
biztonságosan játszanak a
gyerkőcök. A területet
körbekerítettük 1,6 M Ft saját
forrásból, hogy a kicsik ne
tudjanak elcsatangolni.
Hirdetőtáblák cseréje 1,2 M Ft

(saját forrás)

Szebbé tettük ezzel is a
környezetünket. A régi hirdetők
tönkre mentek a sok év alatt,
helyettük nagyobb felületű és
stabilabb hirdető táblák kerültek
elhelyezésre. Illetve
hiánypótlásként olyan helyekre is
telepítettünk ilyeneket, ahol
korábban nem voltak.
Felelős állattartás elősegítése 1,4

M Ft (MFP)

A pályázati támogatás révén egy
átfogó ivartalanítási programra
lehetett jelentkezni a kutya és
macska tartó gazdiknak.
Fontosnak tartjuk, hogy
csökkenjenek a kóbor álltok, s
hogy ne szaporodjanak túl a
településen ezek az egyedek (sem).
A felelős állattartás minden
lakosunknak fontos kell legyen, s
ebben kívánunk segítséget
nyújtani.
Erdősor utca árok és járda

(szakasz) felújítása 29,8 M Ft

(saját forrás)

Nem csak csúnya volt, de nagyon
rossz állapotú is az Erdősor utca
ezen szakaszán a járda és az árok.
A gyalogosok nem is tudták már
használni a széttöredezett,
megsüllyedt gyalogos részt. Idén
végre sikerült felújítanunk ezt a
területet, új árokelemek, bejárók,
járda épült. A következő évek
nagyobb munkái szintén az árok
és járdaszakaszok korszerűsítései
lesznek a település többi helyein.
Közművelődési

érdekeltségnövelő támogatás

216 e Ft és 500 e Ft (saját forrás)
A programok megvalósításához
vásároltunk újabb eszközöket,
például pavilonokat, „melegítő
gombákat”, melyek lehetővé teszik
a kinti programok minél jobb és
korszerűbb megvalósítását.
Falburkolat készítése a művelődési
ház és a bölcsőde épületében,
valamint bútorzatok beszerzése,

megrendelése, régi bútorok
felújítása történt meg ebben az
évben, 2,5 M Ft értékben. A
művelődési házban
klímaberendezés került
elhelyezésre 780 e Ft értékben.
Ezen kívül a civil szervezetek
pályázatai során is aktív segítséget
nyújtott önkormányzatunk, hogy
a pályázatírás és
projektmenedzseri feladatok ne
terheljék az egyesületeket,
alapítványokat anyagilag. Két
egyesület és egy alapítvány
részére 9 pályázatot készítettünk
el, s összesen 5 M Ft támogatást
nyertek a szervezetek
működésükhöz és programjaik
ellátásához. Büszkék vagyunk a
munkájukra, a közösségért végzett
aktív tevékenységükre.
Minden alkalommal, s ezúttal is
szeretném megköszönni a
képviselő testület döntésekben
való támogatását, a kollégáim
kitartó és szorgalmas munkáját, az
önkéntesek önzetlen és
szerteágazó segítségét, s nem
utolsó sorban Ovádi Péter
országgyűlési képviselőnk
folyamatos támogatását! Áldott
ünnepeket és reményteli, nagyon
boldog új évet kívánok
mindenkinek!

Tóth Edina Kitti
polgármester

Advent-Karácsony 2021.

Istennél az ígéreteknek mindig
súlya volt. Amit a prófétákon át
előre vetített, az be is következett.
Istennek a legátfogóbb, és a végső
szándékra utaló terve a megváltás
volt. Az ember és Isten között
létezik a bűn szakadéka. Isten
irgalmas szeretetének sajátos
módon történő megmutatása a
megtestesülés. Az Isten és az
ember kapcsolatában az ember
számára a távolság
áthidalhatatlan. Ennek a
kapcsolatnak a gondolata is
elviselhetetlen teherként telepszik
rá az emberre. Az Isten találékony
szeretetében azonban ott a
megoldás. Igazi értékként tekint az
emberre, és a maga méltóságát

mintegy beleönti az emberbe, mint
teremtménybe.
Mindennek megvalósulására várás
volt az ószövetségi emberek
várakozása, adventje. Amikor
Isten elérkezettnek látta az időt az
ember életében, megtörtént az
előkészítés a jószándékú, hitben az
Istenre éhező emberek számára, és
általuk az egész világ számára
megtörtént a csoda. Isten Jézusban
emberi létben belépett a világba.
Ebbe a csodába minden ember a
maga akarata szerint kapcsolódhat
bele.
Ez számunkra az advent lényege.
Akarok-e ennek a csodának, isteni
leereszkedésnek részese lenni?
Isten erre a találkozásra mindenkit

szólít, és ki-ki a maga módján
válaszol rá. Van aki csak
munkaszüneti ünnepnapként éli
meg, van aki bensőséges családi
ünnepként, de van aki valóban az
Isten embereket megajándékozó
szeretetében megvalósuló
találkozásként. Mindenki a maga
módján készül. Wellness tervek,
ajándék vásárlási akciók, vagy
éppen lélekben való várakozás
határozza meg ezt az időszakot. A
lélekben való készület a több
imádságban, jó cselekedetekben,
bűnbánatban, a hit erősítésben
valósul meg. Ez a mi adventünk.
Szeretnénk megtapasztalni a
csodát: Köztünk az Isten.
Kívánom a kedves olvasónak és

szeretteinek a lélek mélyén történő
találkozást a szeretet Istenével, aki
gyermekként közénk lépve
vállalta sorsunkat és ma is velünk
akar járni. Járjunk az igazság
útján, és érezni fogjuk, hogy
velünk az Úr! Ebben a
közösségben az élet adventjén át
Isten irgalmából részesedünk a
teljesség ajándékában.
A karácsonyban a teljességet
ajándékozta nekünk az Isten már
ebben a földi életben és végtelen
közösségében is részesíteni akar.

Gloria in excelsis Deo!

Horváth Lajos

esperes, plébános
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Búcsúzunk….

Prémné Koczner Éva 1986-ban
kezdte meg munkásságát, mint
védőnő Dudar – Bakonynána
körzetben. Ez évben kötött
házasságot párjával Józseffel, mely
házasságból három gyermekük
született: Viktória, Máté , Orsolya.

A gyermekek egészséges
fejlődéséért való aggódása
határtalan volt. Nem kímélte
szabadidejét, „hétvégéit”, állandó
készenlétben volt. A rászoruló
családokat sokszor önerőből is
segítette. Kiváló szakmai
felkészültséggel végezte munkáját,
vezette a baba-mama klubot,
tanított babamasszázst, végzett
méhnyakrák szűrést és tartott
egészségügyi előadásokat
intézményeinkben. 2015-ben
odaadó munkásságáért megkapta
a Pro Sanitáte miniszteri
kitüntetést.
Évike a mindig a vidám, tettre
kész védőnő élete pár hónap alatt
megváltozott miután férjét
hosszan tartó betegsége során
elvesztette, nála is súlyos
betegséget diagnosztizáltak.
Nehéz időszak következett
számára, műtétek, kezelések
sorozata, melyek testi és lelki

megpróbáltatások elé állították, de
amíg csak tudott dolgozott.
Mindig pozitívan , erős Isteni
hittel nézett a jövőbe.

„Sorsod kapuja itt e földön –
Kedves Éva – bezárult, és nehéz
elviselni a bennünk szunnyadó és
fel- feltörő érzelmeket. Példát
mutattál hivatásszeretetből,
áldozatos kötelesség teljesítésből,
becsületes emberi magatartásból”.
A bánatot, melyet váratlan
távozásod mindannyiunknak
okozott, enyhítse a tudat: nem éltél
hiába. Szellemed itt él és köztünk

marad, hisz példamutatásoddal
bennünket is tanítottál szeretni
pályánkat, a ránk bízott
gyermekeket. Becsüljük azt az
olthatatlan lángot, mely benned
lobogott, tiszteljük a végsőkig
feszített akaratot és elszántságot!

„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús Élete kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lezárva ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul,

Mely fennmarad és nőttön nő tiszta
fénye,

Amint időben, térben távozik,
Melyhez tekint fel az utód erénye:
óhajt, remél, hisz és imádkozik.”

(Arany János)

Kernuszné Janás Rita

képviselő

Senior Találkozó Dudaron

Életünk során számtalan ünnepet
átélünk: családunkban, közvetlen
környezetünkben, munkahelyen,
egyházi rendezvényeken,
klubokban, társaságokban. A
különböző életkorokban más¬-
más ünnepek válnak
fontosabbakká: gyerekeinkhez,
unokáinkhoz kapcsolódó
ünnepek, később a dédunokákhoz,
bármi, ami a családhoz köthető.
A kor előrehaladtával
felerősödnek az emberi
kapcsolatok, egyre nagyobb
örömöt okoznak a személyes
találkozások. Ilyen élmény több
évtized után találkozni egy
gyermekkori játszótárssal,
iskolatárssal, munkahelyi

kollégával, de ugyanúgy boldogok
vagyunk, ha rendszeresen
találkozhatunk az általunk
képviselt klubtagokkal és nagyon
hiányzunk egymásnak, ha egy-egy
alkalom kimarad. Az utóbbi
években országos szinten is egyre
több az idősebb korosztályt célzó
fesztivál, falunap, rendezvény,
számos ilyen eseményen vettünk
már részt. Önkormányzatunk
vezetői is újabb és újabb
lehetőségeket keresnek azért, hogy
minél több programmal
bekapcsolódhassunk a közösségi
életbe.
Az idei találkozó volt a
legemlékezetesebb, hiszen
településünket olyan

megtiszteltetés érte, hogy Dudar
rendezhette meg a III. Szenior
Találkozót. A résztvevő 25
csoportból sokan most jártak
először falunkban. Nagy öröm,
hogy ilyen szép helyen,
környezetben adhattunk otthont
az eseménynek. A felújított
Művelődési Ház és környéke
tökéletes helyszínt biztosított a
rendezvénynek. A szereplők
színvonalas verses-zenés
produkciókkal, zömében
táncokkal szerepeltek a
programon. Jó érzéssel töltött el,
hogy milyen sokan vannak
köztünk – akiknek egészsége és
lehetősége engedi – akik vállalják
a rendszeres próbákat, a sok- sok
gyakorlást azért, hogy elkészüljön
egy műsorszám kortársaik
szórakoztatására. Klubunk is egy
country tánccal készült, jó
hangulatot teremtve kezdtük és
zártuk a rendezvényt. A délután
csúcspontja az Apostol együttes
fellépése volt, az idősebb
korosztály „sztárjai”, akiket nagy
élmény volt színpadunkon látni és
hallani. Visszahozták ifjúságunk
hangulatát, emlékeit, jó volt egy
kicsit nosztalgiázni. Az időjárás
kegyes volt hozzánk, szép,
napsütéses délutánnal
ajándékozott meg bennünket.
Köszönjük a vezetőknek,
szervezőknek, a szervezetek,
klubok tagjainak, a sok fiatal

önkéntesnek, mindazoknak, akik
sütemény, lángos készítéssel,
kiszolgálással és egyéb
feladatokkal biztosították a
rendezvény gördülékeny
lebonyolítását. Mindent megtettek
azért, hogy mindenki jó érzéssel,
szép élményekkel emlékezzen az
eseményről, falunkról.
„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik
még a napsugár.
Aranyat szór és meleget, örüljenek
az öregek.
Az őszidő is szép lehet, kívánunk
hosszú életet.
Maradjatok még itt velünk, jövőre
újra eljövünk.”
/Sarkadi Sándor/

Juhász Jánosné



Van kiút?
Az interneten, az egyik közösségi
oldalon, a kezdőlapon minden
alkalommal a következő kérdés
jelenik meg: „Mi jár a fejedben?”
Nem igazán fordul elő, hogy
semmi sem jár az ember fejében.
Valamin mindig jár az eszünk.
Néha egészen semmitmondó
dolgok, máskor pedig egészen
fontos, esetleg életbevágó
problémákon jár az eszünk.
Esetleg bosszankodunk, vagy
éppen örülünk valaminek. Mégis,
amikor kedvünk lenne válaszolni
a feltett kérdésre, és valami okos,
magvas gondolatot szeretnék
leírni, egy fekete lepel ereszkedik
az elménkre.
Vajon mi az, amit érdemes a világ
elé terjesztenem? Mi érdekelheti a
majdani olvasót? Vagy a
pillanatnyi gondolatom, témám
nem csak engem érdekel?
Van, aki megragadja az alkalmat,
és bátorítást merít a kérdés
nyomán és ír. Sokszor csak azért,
mert szeret írni, akár különösebb
tartalom nélkül is.
Az elmúlt másfél év sajátos
helyzetet biztosított
mindannyiunk számára. A
kényszeres helyzet kényszeres
reakciókat is szült. Sokan a
vágyaikat vetítették ki, és olyan
dolgokat fogalmaztak meg, esetleg
nagy lelkesedéssel, amivel a
„szabad” életében, régebben nem
sokat törődött.
Az egyházi életben, ahol a
feltételek adottak vagy
megteremthetőek voltak,
megjelentek az „onlájn” misék,
istentiszteletek. Nem kell
különösebb készület, öltözködés,
az otthon és a templom közötti
távolság leküzdése, csak néhány
kattintás, és a kedvünkre
kiválasztott templom papja máris
megjelent a képernyőn. A
pandémiás kényszerhelyzetnek
egész jól megfelelt ez a megoldás.
Már a régebbi tapasztalatokból és
megnyilvánulásokból is látszott,
hogy egyesek használták a normál
időszakban is a tv-s – rádiós misét.
Fel sem merült bennük, hogy az
azok érdekében van akik betegek,
és képtelenek elmenni a
templomba. Az elektronikus
média gyakorlatából éppen a

leglényegesebb elemek
hiányoznak, ezért nevezhetők
kényszermegoldásnak. Hiányzik
belőle a személyesség: akár a
Szentségi Jézussal, akár a többi
hívővel, de hiányzik belőle a
résztvevő erőfeszítéséből
következő áldozati jelleg is. Más
lelki értéket képvisel a közösségi
jelenlét, mint az otthoni (vélt)
teljesítés. Egészen más kipipálni
egy kötelezettség teljesítését, mint
valamilyen élménynek részese
lenni. Az anyu temetését sem
videó felvételről nézzük meg,
hanem részt veszünk a
szertartáson, a személyes-
imádságos búcsúvételen.
Akik hiányolták a templomi
alkalmakat, azok most érezzenek
felelősséget önmaguk és Isten
előtt, hogy amikor a pandémiás
korlátozó szabályokat lazítják,
feloldják, ne felejtsék el az értük
működő templomot és az értük
végzett istentiszteletet.
Általános vágyakozás, hogy
térhessünk már vissza a régi
életvitelünkhöz! Ennél azonban
fontosabb lenne az esendőségünk
tudatában egy jobb, minőségibb
életet kialakítani. Tanuljunk a
járvány időszakának
megpróbáltatásaiból!
Sokakban felébredt a félelem az
alattomos kór miatt. Sokakban
idegesítő érzést keltett a sok
járványügyi hír, jelentés.
Sokakban mély sebet hagyott a
betegség okozta szenvedés, vagy
éppen szeretteik elvesztése.
Vigyázzunk a magunk és mások
testi-lelki életére, egészségére.
Keressük a legjobb megoldásokat,
hogy életünk egyre jobb,
kiegyensúlyozottabb, boldogabb
legyen.
Ehhez kínálja segítő erejét és
szeretetét Jézus. Mi pedig nyissuk
ki a szívünket, hogy képesek
legyük befogadni az Ő ajándékát.
Érdemtelenek vagyunk, Jézus
mégis irgalmas szeretetet tanúsít
irántunk személyválogatás nélkül
minden élethelyzetben.
Íme Jézussal van kiút!

Horváth Lajos
esperes, plébános

Van kiút? Tömeg és igazság

Vannak olyan alapvető
törvénynek látszó elvek, melyek
már régóta hajtórugói és irányítói
világunknak. Az egyik ilyen a
tömeg és az erő elve. A nagyobb
tömeg győzedelmeskedik a kisebb
tömeg felett, az erősebb pedig
uralkodik a gyengébb felett. Mióta
világ a világ, ez így működik: a
nagyhal megeszi a kishalat, az
erősebb kutya pedig győz. Bűnbe
esett gondolkodásunk egyik
következménye, hogy a tömeg és
az erő elve belemosódik az
igazság fogalmába. Ismerős a
helyzet: elfogadunk valamit
igaznak, mert sokan gondolják
úgy, vagy mert a nagyhangúak
ismételgetik folyton. Lelkünk
mélyén azonban érezzük, hogy
nincs ez így rendjén. Az igazság
mindenkor független a tömegtől
és az erőtől, független a
hatalmasoktól, független korunk
hangadóitól, véleményformálóitól,
de még a legerősebb hadseregtől
is. Az igazság – Istennek hála –
nem demokratikus. Külön kell
tehát választani a tömeg és erő
elvét az igazságtól, mert azok
nincsenek természetes
kapcsolatban egymással.

A Biblia többször is
elmondja a maga sajátos kritikáját
erről a kérdésről, és megmutatja,
hogy az igazságnak mennyire
nincs köze a többség akaratához.
Virágvasárnap Jézust felettébb
lelkes embertömeg fogadta
Jeruzsálemben, akiket ha
megpróbáltak volna elnémítani, a
kövek kiáltottak volna helyettük.
Mindenki ilyen lelkes, egyakaratú
álomcsapatra vágyik, ám alig telt
el egy hét, – valószínűleg ugyanez
az embertömeg, ugyanolyan
lelkesen Barabás nevét kiáltotta,
Jézust pedig a halálba szavazta.
Eltelt újra 50 nap, és egy
háromezer fős embertömeg úgy
gondolta, hogy mégis csak
Jézusnál van az igazság. Vagyis
lehet ugyan igaza a tömegnek és
az erőnek, de lehet, hogy a

legnagyobb hazugsághoz és
hamissághoz ragaszkodik. A
történelem hemzseg olyan
eseményektől, melyek ez utóbbit
bizonyítják. Ha szeretnénk
emberhez méltó életet, akkor
folyamatos feladatunk, hogy az
igazságot, és a belőle fakadó
elveinket igyekezzünk mindig
tisztán tartani a rá rakódó, oda
nem illő dolgoktól.

A hit és igazság nélkül élő
ember mindig csak sodródik
együtt a tömeggel, soha nem akar
lemaradni a szomszédjától, a
nagyobb csapat drukkerei közé
áll, azt a zászlót lengeti, amelyik
alatt több sört és nagyobb virslit
lehet kapni. Akik viszont vállalják,
hogy életüket az általuk
megismert független igazság
alapján próbálják berendezni,
azoknak öntelenül is
szembesülniük kell a kisebbségi
lét hátrányaival. Mert az igazság
nemcsak, hogy független a
tömegek szavától, de sokkal
többet is ér annál, ezért érdemes
azt vállalni kisebbségben is. Aki
ismeri Istent és megtapasztalta
már, hogy Ő a mi segítségünk és
pajzsunk, benne van szívünk
öröme, és benne lehet
reménykedni, mert aki így tesz, az
nem szégyenül meg, – nos az ilyen
ember semmiért sem adja oda a
hitét. Akkor sem, ha mindenki
mást mond, még akkor sem, ha
egyre nagyobb tömegek vannak a
túlsó térfélen. Nem, mert az
igazság ennél sokkal fontosabb.
Nem eladó, és nem felcserélhető
holmi gyomortáji vagy egyéb
mélységű élményekre, nem
adhatjuk fel az önfeledt fogyasztás
öröméért sem. Isten igazságához
ragaszkodni akkor is megéri, ha
kisebbségben maradunk vele, ez
az igazság az út és az élet is
egyben: Jézus Krisztus.

Gilicze Tamás
református lelkész
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Február végén, még a központilag
elrendelt zárás előtt egy jól sikerült
hagyományteremtő programot
rendeztünk meg, a téltemető-
tavaszváró felvonulásunkat. Ez a
farsangi ünnepkör jegyében
szerveződött, a gazdag népi
hagyomány elemeivel fűszerezve.
A farsang a tél és a tavasz
küzdelmének szimbolikus
megjelenítése. Időszaka
vízkereszttől (január 6.)
hamvazószerdáig (húsvét előtti
negyvenedik nap) tart. A tavasz
közeledtét erősen jelzik a farsangi
hagyományok. A gonoszűző,
termékenységvarázsló álarcos,
alakoskodó szokások – busójárás,
kormozás stb. – többnyire
februárban a farsang végére, a
„farsang farkára” összpontosultak.
A farsang eredetileg a tavasz
elővarázslására és ünneplésére, az
élet megújítására irányuló kultikus
viselkedésnek volt az időszaka.
Szinte az egész országban
megtalálható szokás volt a
télkihordás, téltemetés. Ennek
keretében a fiatalok a telet
jelképező bábot – sok tréfával,
vidámsággal fűszerezve- valami
módon elpusztították, elégették

vagy vízbe fojtották.
Magyarországon a
legnevezetesebb alakoskodó
szokás a mohácsi busójárás. Fejér
megyében még napjainkban is élő
néphagyomány a mohai
tikverőzés
Ehhez szerettünk volna mi is
kapcsolódni, így ovis csoportjaink
az általuk készített ember
nagyságú kiszebábokkal vonultak
fel a faluban, és a Műv.Ház
udvarán elégették azokat.
Készültek egyéni kis kiszebábok
is, ezekre az óvónénik segítségével

felírásra kerültek azok a
kellemetlen, rossz tulajdonságok,
szokások, félelmek amitől a
gyermekek féltek, illetve
szabadulni szerettek volna.
Egészen megható kérések is
felkerültek a cetlikre: volt aki az
apukáját szerette volna többet
látni, volt aki a cumiját szerette
volna végleg elhagyni, volt aki
bátrabb akart lenni, de olyan is
akadt aki a hisztitől akart végleg
búcsút venni. A tél jelképes
elégetése után, tavaszváró énekes

körjátékkal hívogattuk a meleget,
a tavaszt.
Ezek a hagyományok azért is
fontosak, mert az országos Óvodai
Alapprogram is deklarálja, és mi
pedagógusok is fontosnak tartjuk,
hogy a felnövekvő nemzedék
legyen tisztában népe múltjával,
kultúrájával, szokásaival,
legalapvetőbb emberi értékeivel.
Régen nem volt szükség
„tanítóra” ahhoz, hogy a
gyermekek megtanuljanak
táncolni, énekelni,
hagyományaikat megismerni,
mert egyszerűen belenevelődtek
ebbe az életformába. Napjainkban
ezen értékek közvetítése
elsősorban az óvodapedagógusok
feladata is, akiknek már az
óvodában le kell raknia az
alapköveket, majd építkeznie kell
egészen az általános iskola kezdeti
szakaszáig.
Fontos, hogy már óvodáskorban
elültessük népünk, szülőföldünk
szeretetét, hiszen szeretni csak azt
tudjuk, amit ismerünk is.

Pados Zoltánné

intézményvezető

Hagyományteremtő télutó
Téltemetés, tavaszvárás kiskópé módra

Óvoda a pandémia alatt

A 2020/2021-es nevelési évben
viszonylag kevesebb esemény
történt a központilag elrendelt
zárva tartás miatt.
2020. novembertől hirdették ki a
veszélyhelyzetet, amikortól nem
lehetett az intézménybe lépni a
szülőknek, és rendezvényeket sem
lehetett tartani, illetve gyülekezni.
Ezért a tervezett programjaink
nem, vagy csak részben tudtak
megvalósulni.
A mindennapi élet szervezése is
elég nehéz volt, főleg a reggeli, és
délutáni órákban, amikor amúgy
is kevesebben voltunk a
lépcsőzetes munkakezdés miatt. A
szülők csak az ajtóig kísérhették a
kicsiket, a téli ruházat átcserélése a
dolgozók feladata volt, ami bizony
elég fárasztónak bizonyult.
Reggelente, illetve délután sokszor
62 gyermeket vetkőztettek le, és
öltöztettek fel a nevelők.
A márciusban elrendelt központi
zárás miatt csak ügyeletet
tarthattunk egészen április
közepéig. Ebben a nehéz
helyzetben nagyon fegyelmezettek
voltak a szülők, ami jó lenne ha
kitartana egész évben, hiszen a

gyermekeken gyorsan átmegy a
betegség, viszont, ha betegen
jönnek könnyen megfertőzik
egymást, és minket dolgozókat is.
A bölcsőde egész évben nyitva
tartott, ott nem rendeltek el
kötelező szünetet, és éltek is a
szülők a lehetőséggel,
folyamatosan volt igény a
bölcsődei ellátásra. A folyamatos
nyitva tartást és azt, hogy a
kisgyermeknevelők is eltudjanak
szabadságra menni, úgy tudtuk
megoldani, hogy augusztusban az
óvodában dolgozó pedagógusok
felügyeltek a bölcsisekre is. Így a
kicsik már előre ismerkedhettek
az ovi szokás-szabály
rendszerével, és az óvodában
dolgozó nevelőkkel.
Június 18-án félig zárt keretek
között búcsúztattuk az iskolába
menő nagyjainkat, amire a covid
miatt volt szükség.
Reméljük az idei nevelési évben
már megtarthatjuk azokat a
programjainkat is, amiket a
pandémia miatt el kellett
halasztanunk az elmúlt évben.

Pados Zoltánné

intézményvezető

A 2020/2021-es tanévünket a
hagyományokhoz híven
kirándulással zártuk. A környező
települések is sok látnivalókat,
élményeket, tapasztalatokat
nyújtanak a gyermekek számára,
így a közeli Bakonybélbe
látogattunk el. A település végén a
buszról leszállva már vártak
bennünket. Rövid tájékoztató után
izgatottan ültünk is fel a Dorbi a
Csi-Hu sétavonatra. Utunkat a
Gerence patak völgyén folytattuk,
elvonatoztunk  Huszárokelőpusztá

ig, a csodálatos erdei úton
Hubertlakig. Rövid sétával értünk
el a varázslatos  Gyilkos-tóhoz.   Itt,
Hubertlakon állt egykoron az
erdőbirtokos Eszterházy-gróf
emeletes vadászkastélya, a
hubertlaki vadászkastély. A festői
kastély azonban az 1900-as évek
második felében, egy tűzesetben a
lángok martalékává vált. Helyén
ma vadászház áll.
Nem messze tőle, kis völgyben
mesterségesen felduzzasztott
tavacska, a Hubertlaki-tó bújik
meg. Csillogó víztükrét meg-
megszakítják a tóból kiálló
elárasztott fák csonkjai. A hely
csendjével és varázsával méltán
adózik a több, mint ezer éve a
vadászok védőszentjeként tisztelt
Szent Hubertus emléke előtt.
A csodálatos élmény után újra
vonatra szálltunk és a tiszta
levegőjű erdőn keresztül
érkeztünk meg a következő
látványossághoz a Borostyán-
kúthoz. A magyar történelemben
és Bakonybél történetében fontos
szerepet betöltő szent emlékét őrzi
a kedvelt kirándulóhely.

(folytatás az 5. oldalon)

Bakonybéli élmények
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A hagyomány szerint a béli
monostort alapító Szent Günther
és a később vértanúhalált halt
Szent Gellért is e hely közelében
töltött remeteségben néhány évet.
A község tisztelettel őrzi a két
szent legendáját.
A tavacska körül a padokon

fogyasztottuk el a hideg
ebédünket, majd igyekeztünk a
következő helyszínre a Pannon

Csillagdába. Szakvezetéssel
néztük meg a kiállítást, néhol a
gyermekek interaktívan is részt
vehettek benne. Az állandó
kiállítás a csillagászat történetét
foglalja össze a kezdetektől
napjainkig. Bemutatja a
meteoritok izgalmas világát.
Legnagyobb élmény a vetítés volt.
Itt található az első és egyetlen
Ultra HD felbontású digitális
planetárium Közép-Európában!
Amellett, hogy képes a

hagyományos planetárium show
üzemre, legnagyobb újdonsága,
hogy speciálisan kupolafelületre
optimalizált, ismeretterjesztő
filmeket_ képes vetíteni,
döbbenetes minőségben.
Kirándulásunk végén egy Trófea
és kőzetbemutatót is megnéztünk,
ahol a Bakonyban élő állatokat,
trófeákat, prémeket láthattunk.
Élményekkel, új ismeretekkel
gazdagodva tértünk vissza az
óvodába.
Kirándulásunk nehezen
valósulhatott volna meg
támogatás nélkül. Köszönjük a

szülői munkaközösségnek, hogy a
belépőjegyek és a kisvonat árának
fizetésével támogatta a
kirándulásunkat, az
Alapítványnak pedig a különjárati
buszköltséget. Köszönjük
azoknak, akik adójuk 1%-át az
Alapítványnak ajánlják fel
(Kincset Kincseinkért Alapítvány,
adószáma: 18935646-1-19,
számlaszáma: 73900243-11048802-
00000000) ezáltal tudunk a
gyermekeknek programokat,
élményeket nyújtani.

Fehér Tamásné
óvodapedagógus

Madarak és fák napja az Óvodában

„Ha  a  jövőről akarsz
gondoskodni,  vess magot.  
Ha  egy évtizeddel számolsz, ültess
fát.
Ha  terved egy életre szól, embert
nevelj!”

Napjainkban az élet minden
területén fontos helyen szerepel
környezetünk védelme. A
környezettudatos szemlélet
megalapozása, ezen belül a
természet védelme kiemelt
jelentőségű számunkra. E cél
elérésének egyik eszköze a zöld
jeles napok aktív, élmény gazdag
megélése, melyet nagyon
fontosnak tartunk a gyermekek
természethez fűződő pozitív
érzelmi viszony kialakításában.
Megemlékeztünk év közben
többek között az Állatok
világnapjáról, a Víz napjáról, a
Föld napjáról és természetesen a
Madarak-fák napjáról is.

A játékos program délelőttöt
ráhangolódás előzte meg,
hallgattuk az erdő hangjait,
madarak csicsergését,
megpróbáltuk felismerni a
különböző madarak énekeit,
kirakóból madárképeket
állítottunk össze. A vetélkedő
feladatait úgy találtuk ki, hogy
minden gyermek számára
sikerélményt nyújtson.
A vetélkedő napján az óvoda
udvara egy nagyerdővé változott.
A gyermekek csapatokat és
csapatkapitányt választottak és
egymást segítve oldhatták meg a
feladatokat. Lehetőségük volt
gólyaként békákat gyűjteni,
hullahopp karikába kismadárként
ugrándozni, anyamadárként
kukac eleséget gyűjteni a
madárfiókáknak, az elveszett
állatoknak segíteni megkeresni a
párjukat, elkészíteni az óvoda
közös „életfáját”amit állatok és
madarak laknak be. A gyermekek
nagyon élvezték a kalandos
délelőttöt, sok-sok pozitív
élménnyel gazdagodtak a
program során.
A szülőknek nemcsak a
gyermekek mesélik el
élményeiket, de mi
óvodapedagógusok is készítünk
rövid beszámolót, melyet a zárt
szülői csoportunkba is közzé
teszünk, többek között így is
biztosítunk lehetőséget a
családoknak, az óvoda életébe,
programjaiba való bepillantásra.

Breglovicsné Földesi Judit
óvodapedagógus

„Ha jót teszel, tedd csak a jóért!
Ezt gyermekednek add tovább:
S ha gyermekednél kár a szóért,
majd megszívleli unokád.”

2021. október 20-án egy új
hagyományteremtő programot
indítottunk el, a Nagyszülők
napját. Az ötletet a korábbi
óvodámból hoztam, és mivel ott is
nagy népszerűségnek örvendett,
úgy gondoltam itt is sikeresen
megvalósítható a nagyi-unoka
közös játékos délelőtt.
Maga az ünnep az Egyesült
Államokból származik, de több
európai országban (Nagy-
Brittania, Németország) is elterjedt
már. Máshol ugyan
szeptemberben ünneplik, de mi a
helyi Idősek napjához szerettük
volna társítani, ahol szintén
bemutatkoztak ovisaink.
A nagy nap előtt a ráhangolódás a
nagyszülőkről való beszélgetéssel,
egy finom süti készítéssel indult,
amit 20-án felkínáltak a gyerekek.
Együtt érkeztek a nagyik az
unokáikkal az oviba, így már a
reggelit is közösen fogyaszthatták
el.
Hatalmas élmény volt látni, hogy
milyen örömmel mutatták meg a
gyerekek a nagyszüleiknek
kedvenc játékaikat, játszó

helyeiket., és a nagyik is
rendkívüli érdeklődéssel, aktívan
bekapcsolódva élték át unokáik
mindennapjait. Külön öröm volt
megtapasztalni, hogy nagypapák
is eljöttek erre az alkalomra. Jó
volt látni, hogy a csoport kicsi lett
hirtelen, és óriási szeretettel telt
meg. Hogy mennyire természetes
volt a gyermekek életében a
nagyszülők jelenléte, bár volt aki
kicsit nehezebben oldódott, és volt
olyan is aki egy percre sem hagyta
magára nagyszülőjét.
A benti játékos elfoglaltság után
az udvarra is kijöttek velünk, és
mi is meglepődtünk azon, hogy
milyen belevaló az idősebb
generáció, mert még a csúszdát is
kipróbálták.
A gyermekek közül a
szerencsésebbeknek a délelőtt
zárásával sem lett vége a közös
programnak, mert őket ebéd után
elvitték a nagyszülők.
Szerencsére mindenki elégedett
volt, és már most tudni akarták,
hogy jövőre is jöhetnek-e,
rendezünk-e hasonlót.
Természetesen boldogan
folytatjuk, és hagyománnyá
tesszük minden év októberében!

Pados Zoltánné
intézményvezető

Nagyszülők napja a Kiskópé óvodában



Iskolai élet Dudaron
Iskolánkban jelenleg 145 tanuló tanul.
Alsó tagozaton 78, a felsőben 67 diák.
A szülők, munkahelyi elfoglaltságuk
miatt, egyre többen kérik a délutáni
napközis foglalkozást. Az egész
napos rendszerben tanuló 18 első
osztályoson kívül 35-en tanulnak a 2
– 3. osztályosok napközis
csoportjában, 24-en a 4-5-os
csoportban. Fontos segítséget nyújt a
napközis feladat ellátásában
Kadnárné Hanich Katalin
gyógypedagógiai asszisztens. A 6-7-8.
osztályosok tanulószobán
maradhatnak délutánonként 3 óráig.
Közülük 21-en élnek ezzel a
lehetőséggel. A gyerekek délelőtti
óraszámai magasak, 28 – 31 órájuk
van a felsősöknek. Ehhez jön még a
nyolcadikosok számára tartott heti 2
felvételi előkészítő óra magyarból és
matematikából.
A délelőtti órák után minden tanuló
választhat magának olyan
elfoglaltságot, amiben
kibontakoztathatja tehetségét. Az
elsős és másodikos gyerekek
futballedzésre járnak, az Ars Nova
művészeti iskola rajz szakkört tart.
Az angol szakkör töretlen
népszerűségnek örvend. Zenei
területen furulyázni és gitározni
tanulhatnak azok, akik szívesen
játszanak hangszeren, illetve ebben az
évben már a járványhelyzet
megengedi, hogy az énekkarosok is
bejárhassanak a próbákra, és
közreműködjenek az iskolai
ünnepélyeken.

Szinte nincs olyan hét, hogy valami
különleges esemény ne történne
iskolánkban. Álljon itt egy-két példa:
nyolcadikosaink Radnóti versvándor
előadásán vettek részt a Dudari
Könyvtár szervezésében a
Művelődési Házban, tűzriadó próbán
menekültünk az iskolaudvarra,
Hepe-hupa rajzpályázatra készítettek
az alsós gyerekek szemet
gyönyörködtető alkotásokat, a Körte-
dió Fesztivál délelőttjén
közösségépítő akadályversenyen
vetélkedtek a korosztály
szempontjából vegyes csapatok. A
zene világnapján felsős diákokkal
zenéltünk a veszprémi Hangvillában:
dobfelszerelést, elektromos gitárokat,
lantot, mandolint, szintetizátorokat
próbálhattak ki szabadon a gyerekek.
Itt élhettük át azt is, hogy milyen egy
hangstúdióban zenei alapra énekelni.
Az őszi sportversenyeken
szurkoltunk diákjainknak fociban,
atlétikában és asztali-teniszben.
Ünnepi műsorok keretében
emlékeztünk meg az aradi
vértanúkról és az 1956-os forradalom
eseményeiről.
Figyelmébe ajánlom minden kedves
olvasónknak iskolánk Youtube
csatornáját (www.youtube.com
Iskola DUDAR) és Facebook oldalát,
ahol napra készen publikáljuk
iskolánk eseményeit.

Stanka Erika

megbízott iskolaigazgató

Elindult az új tanév 17 csillogó
szemű, izgatott elsős gyermekkel.
Náluk jobban valószínű csak a
szüleik izgultak. Az évnyitón a
Kocsó Szofi és Kolompár Bálint a
testvéreikkel együtt mondtak
verset, két jóbarát, Simon Benedek
és Szemmelveisz Benedek pedig
testvér nélkül, egyedül állt ki az
ünnepélyen szavalni. A tanévnyitó
után büszkén feszítettek „Dudari

elsős lettem” feliratú
kitűzőjükben. Azonnal jó hírét
vitték iskolánknak, mert a
második héten már új kisdiák
csatlakozott hozzánk, bővítve a
Bakonyszentkirályról járó
gyermekek körét. Azóta az
izgalom elmúlt, magabiztosan
ismerkednek a betűkkel, és
kalandoznak a számok világában.

Első osztályos tanulóink: Bittmann Rebeka, Borbás Balázs Dávid,
Déri Nimród, Gombás Ferenc Gyula, Gregor Zsolt, Jakab Lelle, Kocsó Szofi,

Kolompár Bálint, Komenda Gergely, Papp Kornél, Papp Luca,
Rechner Ármin Zsolt, Ringhoffer Janka, Simon Benedek, Szakács Andrea,

Szakács Zselyke, Szemmelveisz Benedek, Varga Zselyke

Bemutatkozás

Június 16-án a nyár beköszöntével,
és az év zárásaként egy vidám
gyermeknapot szerveztünk a
gyermekeknek. Programunkat a
Mosolybirodalom alapítvány
támogatta, és légvárral, népi
játékokkal arcfestéssel, fotózással
színesítették a délelőttöt. Az
óvoda udvarán gofrit sütöttünk,
fagyit kínáltunk a nagy melegben.
Az alapítvány egyik munkatársa
profi fotókat készített az ötletes
arcfestés után, de az önfeledt játék,

fagyizás, gofri majszolás közben is
jól sikerült pillanat képek
készültek a gyerekekről. Külön
öröm volt, hogy a bölcsisek a saját
elkerített, biztonságos
udvarrészükön
ugrálóvárazhattak, és
fogyaszthatták el a finomságokat.
Nagy sikere volt a fotózásnak is,
némelyik gyermek rutinosabban
pózolt a kamera előtt, mint egy
felnőtt. Születtek is vidám, kreatív
fotók, amit néhány hét múlva a
szülők is láthattak,
megvásárolhattak. E mellett a népi
gyermekjátékokat is
kipróbálhatták az ovisok, volt aki
a sikerélmény miatt a nap
folyamán többször is visszatért a
kedvelt játékhoz.
Szerencsére nem csak mi éreztük
jól magunkat, az alapítvány
munkatársai is felajánlották, hogy
jövőre is ellátogatnak hozzánk,
annyira élvezték ők is. Jövőre jó
lenne a szülőket is meghívni, hogy
családi program nője ki magát a
kiskópés gyermeknap.

Pados Zoltánné
intézményvezető

Bachstetter Flórának hívnak, idén
május óta dolgozom területi
védőnőként Dudaron és
Bakonynánán. Bakonynánáról
származom, 21 éve költöztünk
szüleimmel és húgommal
Nagyesztergárra, jelenleg is itt élek.
A III. Béla Gimnáziumba jártam
középiskolába. Az érettségi után
Budapestre költöztem, hogy
védőnőnek tanulhassak. 2017-ben
diplomáztam a Semmelweis
Egyetemen. Közben elvégeztem a
babamasszázs oktatói tanfolyamot.
2020-ban egészségtudományi
szakfordító-tolmács diplomát
szereztem ugyanezen az egyetemen.

Ezt a képzést azért választottam, mert
szerettem volna olyan végzettséget,
amely részben kapcsolódik a jelenlegi
munkámhoz.
Budapesten, az I. kerületben kezdtem
el dolgozni, mint területi védőnő. Itt
közel 4 évet töltöttem. A
munkahelyemet szerettem, de mindig
honvágyam volt. Hiányzott a
környék, a rokonok, ismerősök.
Megtiszteltetés, hogy egykori
védőnőm, Prémné Koczner Éva
körzetét én vehettem át. Igyekszem a
legjobb tudásom szerint folytatni a
munkáját. Ehhez már az első naptól
kezdve sok segítséget kaptam a
kollégáktól, önkormányzattól.
Mindent megtettek, hogy könnyebbé
tegyék számomra a munkakezdést.
Ezt ezúton is köszönöm nekik!
Dudar és Bakonynána is közel áll a
szívemhez. Apai részről nagymamám
dudari volt, anyai nagyszüleim
bakonynánaiak. Örülök, hogy ezen a
két településen lehetek védőnő, mert
sok kedves emlék fűz ide!

Bachstetter Flóra

védőnő

Kiskópés Gyermeknap a
Mosolybirodalom alapítvánnyal
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NYÁRI TÁBOR

Július 25-től tartalmas 6 napot
töltöttünk a zánkai Erzsébet
táborban 44 tanulóval.
Különjáratunkkal már ebédre
megérkeztünk a teljesen felújított
szálláshelyünkre. Az időjárás
végig csodás, napos volt, így
minden nap lubickoltunk
Balatonban. Számtalan tábori

programon vettünk részt. A
teljesség igénye nélkül :
vitorláztunk, sárkány hajóztunk,
bátorság próbán jártunk,
környezet- és természetvédelmi,
előadásokon vettünk részt, lézeres
lövészeten csatáztunk, Pápai Joci
koncertet hallgattunk.. . . Fakultatív
program keretében Balatonfüredre

vonatoztunk, fagyiztunk a Tagore
sétányon, meglátogattuk a
Bodorka Balatoni Vízivilág
Látogatóközpontot. A strandon
megrendezett vizes vetélkedőn 4
csapatunk vett részt, s bronzérmet
nyertünk. Az esti programok is

változatosak voltak. A főtéren a
nyitó- és zárónapon is fergeteges
utcabál volt. A búcsúestet
káprázatos tűzijáték zárta. A
gyönyörű, modern étteremben
napi háromszor meleg étkezést
biztosítottak számunkra. Tízórait,
uzsonnát is kaptunk. Egyik este
pizzafutár jelent meg a gyerekek
nagy örömére. A vacsorára kapott
főzelék után még pizzapartit
tartottunk. Bízom benne, hogy a
következő évben is nyerünk az
Erzsébet pályázaton. Úticélunk:
Fonyód, jurtatábor. Köszönöm
pedagógus kollégáim, Bognár
Andrea, Tóth Réka, valamint
Csepin Judit segítségét, akik
szabadságuk egy hetét áldozták
arra, hogy diákjaink felejthetetlen
élményekkel gazdagodjanak.

Gerleiné Deutsch Andrea
pedagógus

Síelés Eplényben

Februárban iskolánk tanulói
rendhagyó testnevelés órán vettek
részt az eplényi sípályán. Több
mint 100-an próbálhatták ki
ingyenesen a síelést vagy
snowboardozást a SKI 43

programnak köszönhetően.
Előzetes regisztráció alapján a
gyerekek megkapták a
méretüknek megfelelő felszerelést,
léceket, bakancsot, védősisakot.
Gyors beöltözést követően már
készen is álltak a kalandra.
Szakképzett síoktatók ismertették
meg a csoportokat a síelés ill. a
snowboardozás alapjaival. A
tapasztaltabb sítudással
rendelkező diákok Laci bácsival
külön foglalkozáson vettek részt.
Ezt követően a havas terepen
játékos sorversenyt rendeztünk. A
Ski43 térítésmentesen biztosított
meleg ételescsomagot, forró teát
minden résztvevő gyerek
számára.
Jól eső fáradtsággal, tele új
élményekkel indultunk haza.

Nagy Andrea
pedagógus

Júniusban a felső tagozatos diákok
és tanáraik ismét Eplénybe
kirándultak. A Libegő43 egy
ingyenes egész napos programot
kínált általános- és középiskolai
osztályok számára.
Külön busszal érkeztünk, a
bejáratnál várt minket a
túravezetőnk, aki végig kísért

minket. Csatakiáltást írtunk
kisorsolt szavakból, majd
legyőzve tériszonyunkat,
fellibegtünk a hegyre. A
kávézóban friss limonádé várt
minket. A mezítlábas tanösvényen
keresztül sétáltunk fel az Ámos-
hegyi kilátóhoz, ahonnan tiszta
időben a Balatonig is ellátni!
A kilátó megmászása után
izgalmas rejtvényeket oldottunk
meg, majd a nehezített erdei úton
túráztunk. A végállomásnál
található tavaknál piknikkosarak
vártak minket és a kijelölt
tűzrakóhelynél közös
szalonnasütéssel zártuk a napot.
Jól esett a digitális tanulás után
kiszabadulni a természetbe,
szabadjára engedni az elmúlt
hónapok bezártságában
felhalmozódott feszültséget.
Köszönjük a lehetőséget!

Nagy Andrea
pedagógus

Libegőzés Eplényben
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X. Körte- ésDiófesztivál – Jó volt újra együtt

Egy év kihagyás után idén került
megrendezésre a X. Körte- és
Diófesztivál. Szervezőként – ahogy
korábban is – igyekeztünk a kerek
évfordulóhoz méltó sokszínű,
változatos programot szervezni,
ahol minden korosztály
megtalálhatja a neki tetsző
elfoglaltságot. Délelőtt az általános
iskola felső tagozatos tanulói
mérettették meg magukat
különböző ügyességi és logikai
feladatokban. A művelődési ház
udvarán ropogott a bográcsok
alatt a tűz, készültek a
finomabbnál finomabb ételek. A
főzőverseny mellett körtés és diós
sütikkel is nevezhettek a

háziasszonyok és az urak.
A Cuha-völgyi Bakonyvasút
Szövetség ezen a napon indította
el a Zirc-Dudar-Dudarbánya
útvonalon közlekedő különjáratát,
ami sok turistát hozott a falunkba.
Közülük kértünk fel pár független
zsűritagot a főző- illetve
sütemények versenyére készült
alkotások értékelésére.
A helyi kézműveseink vezetésével
lehetőség nyílt saját készítésű
ajándékot vinni az otthon
maradtaknak. A dudari méhek
remek mézet készítettek idén is.
Ezt a vendégek is
megkóstolhatták.
Kreutz Károly vezetésével és a
Csetényi Bujka Néptánccsoport
közreműködésével táncházban
vehettek részt az érdeklődők. A
gyermekeket Áprily Géza
szórakoztatta zenés műsorával. A
fiatalabbak körében nagy sikert
aratott az arcfestés, a
csillámtetoválás, az óriás csúszda
valamint a Dorbi kisvonat, ami sok
kört tett meg a faluban utasaival.

A délután egyik sztárfellépője az
Irigy Hónaljmirigy volt. Sipos
Petiék hatalmas bulit csaptak a
színpadon.
A rendezvény ideje alatt lehetőség
volt véradásra. Sokan gondolták
úgy, hogy a fesztiváli hangulatból
kicsit elvonulnak és önzetlenül
segítenek 3 embernek.
Kora este került sor az
óvódásoknak és kisiskolásoknak

meghirdetett Őszi hepe-hupa
rajzpályázat, a felső tagozatos
diákok délelőtti versenyének,
valamint a főző- és sütiverseny
eredményhirdetésére.
A tombolának is nagy sikere volt,
köszönhetően a nagyvonalú
támogatók igazán színvonalas és
értékes ajándékainak. Ezúton is
köszönjük a felajánlásokat!
A napot méltóképpen zárta a
Triász együttes. Sokak körében
nem volt annyira ismert ez az
együttes, de azt gondolom
mindenki szívébe belopták
magukat.
Köszönöm mindenkinek, aki
bármilyen formában segítette a
rendezvény lebonyolítását,
bármivel hozzájárult ahhoz, hogy
újra együtt lehettünk, kicsit
kikapcsolódhattunk, örülhettünk
ismét egymásnak! Kívánom, hogy
2022-ben hasonló jó
rendezvényben legyen részünk!

Baloghné Takács Odett
Másként Másokért Egyesület



Szekeres Richárd és HummelKatalin Béres Bence és KernerErika

Pilisi Máté és Horváth Adrienn Hegedüs Árpád és Nyári RozáliaRegenye Norbert és Varga Eszter

"Csókodfesti kékre az eget,
szemed színétl zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ. "

(Weöres Sándor)
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Az elmúlt év programjaiból
„Ha végre itt a nyár”

A pandémiai korlátozások utáni
első rendezvényünk szervezéséhez
félve kezdtünk hozzá.
Mindenképpen szerettük volna
kimozdítani a lakosokat a négyfal
közül és közösségbe hívni.
Viszont a tömegeket megmozgató
nagy rendezvényt még korainak
tartottuk. Így jött az ötlet egy
családias hangulatú nyárindító
program megvalósításához.
Volt, ugráló vár, gokart, vizes
játék, kézműves foglalkozások,
finom ételek, zene arcfestés,
csillámtetkó. Mindenki találhatott
magának való elfoglaltságot.
Lehetett festegetni Katival,
csuhézni Ildikóval, vesszőt fonni
Árpi bácsival, alkotni az óvó
nénikkel. Még a rendezvény
napján is bizonytalanul vártuk,
hogy mekkora lesz az érdeklődés.
Biztatgattuk egymást, hogy 30
fővel is sikeres lesz a programunk.
Hatalmas meglepetés ért
mindannyiunkat mikor egyre több
ember jelent meg, és láttuk, hogy
több mint 200 ember regisztrált.
Minden korosztály képviseltette
magát. És különösen örültünk,
hogy a környékből is jöttek.
A lángos és a palacsinta olyan
gyorsan fogyott, hogy nem
győzték sütni.
A programot pályázati forrásból a
Másként Másokért Egyesület
támogatta.

Dudari Piknik

Mindig próbálunk valami
újdonságot hozni, amivel
építhetjük a közösséget, de egyben
Dudart is bemutathatjuk. Így
született meg a piknik gondolata,
ahol a Dudari Értéktárban felvett
ételeket ismertethettük meg az
érdeklődőkkel.
Sok készülődés előzte meg a
programot. Az Életmód Klub
tagjai bevállalták, hogy megfőzik
és megsütik a ezeket az ételeket,

amiket a rendezvényen mindenki
megkóstolhatott. Volt, kukorica
prósza, rétes, pörköltkáposztás
csusza, krumpli kása, túrós
lepény, vaddisznó pörkölt,
cipóban sült csülök…stb. A
legsikeresebb a rétes volt.
Ezen a rendezvényen is mindenki
megtalálhatta a kedvére való
szórakozási lehetőséget, a
kicsiknek ismét volt ugrálóvár, a
nagyobbak célba lőhettek, az
alkotni vágyókat ismét várta, Kati
Ildikó, Árpi bácsi és az óvó nénik
is.
A program részeként
megrendezésre került a Dudar-
Zirc öregfiúk labdarúgó mérkőzés.
Mindkét csapattal érkezett
„szurkolótábor” is. Jó volt látni,
ahogy a sportpálya és környéke
megtelik élettel. Bár a dudari
csapat alul maradt egy nagyon jó
hangulatú focimeccsen vehettünk
részt.
Elmaradhatatlan része
rendezvényeinknek az arcfestés,
minden gyermek nagy örömére.
Így aztán megjelent a pikniken
Pókember, Ironman, Elsa, de volt
cicánk, kutyusunk is. Ez a
program szintén a Másként
Másokért Egyesület támogatásával
valósult meg.

Húsvéti fészekrablás

Az ötletet ismét Solymár adta.
Lényege, hogy a fészekrakók a
kerítésükre (ha az nincs, akkor a
házuk elé) jól látható fészket
építenek. Figyelemfelkeltő hátteret
csinálhatnak hozzá anyagból,
kartonból, fából, vasból, ki miből
szeretné. Ez elé kerül a „fészket”,
mely lehet egy sima bevásárló
kosár, vagy egy doboz, ami a
kerítésre van rögzítve, mindenki
fantáziája és kreativitására van
bízva. A fészekbe olyan dolgok
kerülnek, aminek a kis
fészekrablók örülni fognak. Ez
lehet használaton kívüli plüss
játék, kézzel készített kisebb

ajándékok, festett vagy csoki
tojások, más édesség, vagy
egyenként, folpackba becsomagolt
és nem romló sütemény.

Húsvét vasárnap (mert hétfőn a
lányok a locsolókat várják) a
gyerekek szüleik kíséretében
megkeresik a fészkeket és az
abban található ajándékokból
választanak egyet. Hogy hol kell
keresni, ahhoz egy térképet
készítettem. Viszont ugyan úgy,
mint locsoláskor, a kicsiknek
cserébe valamit a fészekben kell
hagyniuk. Egy rajzot, ha már tud
írni, akkor akár egy verset is, vagy
bármi apróságot, amit ő szeretne
cserébe adni. Ez egy adok, kapok
játék.
A fészekrakók jutalma a
készülődés, a készítés öröme és
persze a cserébe kapott rajzok és
versek, a kicsiké szintén a
várakozás, a fészkek
megtalálásának és a fészekrablás
során talált ajándékok öröme.
Idén 16 fészek várta a kis
fészekrablókat, remélem jövőre
többen is kedvet kapnak a
fészekrakáshoz és a
fészekrabláshoz is.

Világító Advent

2019-ben mi is csatlakoztunk
Solymárhoz, és nálunk is
megvalósítottuk a világító adventi
naptárat! Melynek lényege, hogy
minden nap 17 órakor egy újabb
ablakban jelenik meg kivilágítva a
hónap napját jelző szám!

December 1-től egészen
szentestéig, azaz december 24-ig.
Hogy melyik nap hol található a
számmal ellátott, kidíszített,
világító ablak, az meglepetés,
szenteste pedig egyszerre világít
majd az összes ablak.
Miután ünnepi fénybe borul egy-
egy ház vagy kirakat, indulhat az

adventi séta. Mindennap
megadjuk, hogy hol található az
aznapi világító ablak. Na persze
nem pontosan! Csak az utcát vagy
körzetet jelöljük meg, ezután
indulhat a "kincskeresés", a
várakozás időszaka!
Aki megtalálta az ablakot, fotót
készít róla, és feltöltheti a Dudari
Világító Advent facebook oldal
aznapi bejegyzése alá.
A Dudari Világító Advent célja,
hogy a családok ezzel is
ráhangolódjanak a karácsonyra és
újra visszajöjjön az emberek
szívébe Advent igazi üzenete!
Nagy örömünkre szolgál, hogy az
idei évben már több mint 50
jelentkezőnk van a programra.

Idősek napja

Október 16-án megrendezésre
került az idősek napja, melynek az
iskola biztosította a helyet.
Hagyományainkhoz híven az
óvodások és az iskolások műsorral
készültek. Majd fellépett a Dudari
Énekkar és az Életmód Klub is,
idén egy country táncot adtak elő.
A konyhán finom étellel készültek
és a falubeliek finom sütivel
járultak hozzá az idősek napja
sikeréhez.
A „vacsora” után a bakonynánai
„Dalnok” szolgáltatták a zenét és a
jó hangulatot.

Könyvtári programok
Kedvenc versem – Minden
érdeklődő elhozta kedvenc versét,
amit felolvasott. Elhangoztak
klasszikus versek pl. Radnóti
Miklós: Nem tudhatom, de Juhász
Gyula, Wass Albert is. . .Kortárs
költők verseit is hallhattuk, pl.
Tornay András. Végezetül egy
vers átirat hangzott el.

(folytatás a következő oldalon)
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Az elmúlt év programjaiból
(folytatás az előző oldalról)
Kedvenc könyvem - A program
elején bemutattam a könyvtár
működését, és néhány népszerű
könyvet. Majd megmutattam a
számomra egyik legkedvesebbet
és röviden bemutattam miért is
lett kedvenc. A „kishercegből”
részleteket olvasott fel egyik
rendszeres könyvtári olvasónk. De
elhangzott a „gyere kicsim, gyere”
című könyv is kedvencként.
Beszélgettünk az olvasás
fontosságáról, és hogy milyen
fontos lenne ha a mostani
gyerekek is olvasnának
rendszeresen.

Kedvenc filmem - Beszélgettünk a
filmekről, kinek mi a kedvence. a
jelenlevők egyöntetűen azt
mondták, hogy nehéz lenne csak
egy filmet megjelölni. De sokan
mondták a régi magyar filmeket,
illetve a 60-, 70-es évek olasz
filmjei is szóba kerültek. Azért a
mai filmek közül is
megemlítettünk párat.
A beszélgetés után közösen
megnéztük az Indul a bakterház
című filmet, ami szerintem is a
nagy klasszikus filmek egyike.

Kedvenc nótám - Bevezetésül a helyi
szokásokról és nótákról
beszélgettünk. Elővettük az
„Angolok a Bakonyban” című
könyvet, mely gyűjtést tartalmaz a
dudari népdalokból, Ezek közül az
ismerteket és a kedvenceket el is
énekeltük. Pl. A dudari dobogó
híd alatt címűt, mely sokak
kedvence.

„ . . . lélek vagyok, élni szeretnék!”,
Radnóti előadás - Fantasztikus
élményben volt részünk. Kedvenc
költőm Radnóti így nagyon közel
áll a szívemhez ez az előadás. Tóth
Péter Lóránt úgy mesélt a költő
utolsó útjáról, hogy szinte
átélhettük az akkori idők
borzalmait. Kicsit
belecsöppentünk mi is az
„erőltetett menetbe”. Végig
kísértük Radnótit Bortól egészen
Abdáig.

Könyvtárak a mentális egészségért
Országos Könyvtári Napok keretében
Fontosnak tartjuk, hogy minél
szélesebb körben ismertessük meg
a könyvtárt és szolgáltatásait.
Ezúttal ezért is esett a választás a
fiatal szülőkre. Továbbá azért,
mert nekik babáik miatt amúgy is
kicsit bezártabban élnek és a
pandémia alatt még jobban
beszűkült a terük. Teával és egy
kis gyümölccsel vártuk az
érdeklődőket.
A délelőttre 2 anyuka érkezett a
babájukkal. Kicsit beszéltem nekik
a könyvtárról, a lehetőségekről.
Ajánlottam pár szakirodalmat és
mesés– verseskönyveket is.
Lehetőségük nyílt a védőnővel is
beszélgetni egy-egy aktuális
probléma kapcsán, de nagyon
sokat beszélgettünk a gyerekekről,
a gyereknevelésről is. Annak
ellenére, hogy csak ketten jöttek el,
egy nagyon jó hangulatú délelőttöt
töltöttünk együtt. Mamák babák is
nagyon jól érezték magukat.  

Remélem, viszik a hírét a
programnak, hisz nem titkolt
szándékom, hogy a közeljövőben a
védőnő közreműködésével baba-
mama klubot szervezünk.

Unatkozni kár, a könyvtár vár! -
A programon nagyon kis
létszámmal vettek részt, viszont
annál lelkesebben. Alkottunk,
társasoztunk és még diafilmet is
vetítettünk. Nagyon jó
hangulatban telt a délután.  

Életmód Klub

A vírus miatt nagyon sok
találkozás elmaradt. Amikor a
nyáron a korlátozásokat
megszüntették sokunkban
fogalmazódott meg, hogy jó volna
újra klubfoglalkozásokat tartani.

Így egy kinti összejövetelt
szerveztünk, ahol a klubtagokkal
ötletelve elkezdtük kitalálni a
programokat.
A nyári klubfoglalkozások
alkalmával a tagok részt vettek a
könyvtári programokon, segítettek
a rendezvényeinken, kirándultak
Kápolnásnyékre, szalonnasütést
szerveztek, Olaszfaluban voltak ,

„vendégségben” és házigazdaként
helytálltak a Senior találkozón!
A 2019 évi Senior találkozóra
betanult ének és tánc, annyira
fellelkesítette a klubtagokat, hogy
jelezték, hogy szeretnék, hogy ha a
táncpróbák továbbra is
folytatódnának. Semmi akadálya
nem volt Kitti vezetésével counrty
táncot tanultak, amit a Senior
találkozón és az idősek napján elő
is adtak.
Bár kevesebb találkozó tudott
megvalósulni ebben az évben,
egy-egy program alkalmával jó
volt újra együtt lenni, nevetni,
beszélgetni, kicsit magunk mögött
hagyni a hétköznapok problémáit.
Az idei vidéki programsorozat
egy újabb boros bulival zárult,
melyen 38 fő vett részt.
Balatonfüreden egy nagyon szép
helyen töltöttünk együtt egy
vidám, nótázós estet.

Rendezvényeink, programjaink
során nagyon sok önkéntes segíti a
szervezést, megvalósítást.
Kiemelten köszönjük a Másként
Másokért Egyesület immáron 10
éves töretlen támogatását, tagjai
önzetlen helytállást, tovább a
Dudari Életmód Klub lelkes
folyamatos segítségét, valamint a
Dudari Polgárőr Egyesület
rendszeres segítségét a
rendezvények rendjének
biztosítása alkalmával. Az
önkéntesek és támogatók önzetlen
munkája adja, hogy a
csoportosulásokból közösségek
alakuljanak. Úgy véljük, Dudaron
igazi összetartó közösségek
dolgoznak mindannyiunk szebb
pillanataiért.

Varga Edit
kulturális referens
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Medve a Dudari hegyekben

Emlékezni jó! 8.
Kedves Olvasók!

Amikor találkozunk régi
ismerősökkel, barátokkal, miről-
másról beszélgethetnénk először,
mint a családról, unokákról,
különböző nyavalyáinkról,
időjárásról s a régi időkről.
Előszeretettel igyekszünk
panaszkodni, sajnálkozunk
egymáson, együtt érzően
meghallgatjuk egymás örömét,
bánatát. Nagyon szeretjük mesélni
először is unokáinkat, hisz nincs
olyan nagyszülő, aki pár mondat után
ne örvendezne unokáiról. Régi
szokás, örökzöld, hálás téma,
dióhéjban mindent megtudunk
egymásról percek alatt.
Emlékszel? - kérdezzük egymástól.
Hát hogyne emlékeznénk a régi
időkre! Különös csoda folytán sokkal
jobban, mint a tegnapi napra. Mos
megosztok önökkel egy régi
történetet, ami munkám során
sokszor eszembe jutott:
Nincs annál kínzóbb fájdalom, mint a
hasogató fogfájás és talán nincs is
ember, aki legalább egyszer át ne élte
volna. Manapság minden lehetőség
megvan, hogy ez ne következzen be,
no de a régi időkben ez bizony nem
így volt. Emlékszem a családban is
volt abban az időben valaki, akit
kínzott a szűnni nem akaró fájdalom
„és micsoda szerencse”, pár házzal
odébb az utcában, volt egy kedves
ember, aki a foghúzáshoz is „értett”!
Ugyanis valahol, kint a határban,
talált egy rejtélyes csomagot /

elsősegély csomag lehetett / , amibe
foghúzó fogó is volt. Arra már nem
lehet emlékezni, felső, vagy alsó
foghoz való, de viszontagságos
körülmények között megszabadította
a hozzá fordulókat a kínzó
fogfájástól. Ismét valami különös
csoda folytán, soha, semmi baj nem
történt, igaz, hogy az elmondások
szerint a beteg a székkel, foghúzóval
a szoba minden sarkát bejárta, mire
megszabadult a fogától. Olyat is
hallottam, hogy a fájós fogát és a
fogót is egyenesen a kősziklához vitte
a beteg, mivel Kálmán bácsi éppen
ott fejtett követ és a fog is ki lett
húzva!
Otthon, vagy már hazafelé egy kis
kupicával leöblögették a húzás helyét
és meg is történt a fertőtlenítés. -
Hallottam olyan esetről is, aki már
előtte is fertőtlenített és érzéstelenített
ily módon 1-2 kupicával. - Igen!
Abban az időben így segítettek
egymáson és bajaikon az emberek,
ahogy tudtak. Elődeink is okosak,
bátrak, szorgalmasak és találékonyak
voltak, kevesebb lehetőséggel. Ha
eszünkbe jutnak hasonló esetek és
nyitott szemmel járunk, mindjárt
könnyebben elviseljük a velünk
történteket, jót és rosszat.
Hála Istennek, már más világot
élünk, de azért a segítségre,
odafigyelésre, szeretetre, -- mit ne
mondjak, közösségre – szükségünk
van mostanság is.

Jakab Zoltánné

Emlékezni jó! 9.
Kedves Olvasók!

Szeptember elseje, ragyog a nap!
Életünk sorsfordító napja, kezdődik
az iskola. Tele vagyunk várakozással,
izgalommal, kisiskolások, szülők,
pedagógusok. Mondhatnánk, még az
időjárás is igazodik ehhez a jeles
naphoz. Lázas készülődéssel szülő –
gyermek, már iskolakezdés előtt
felkerekedik, járják az üzleteket, hol
kaphatnak szebb–jobb iskolatáskát,
különböző felszereléseket,
segédeszközöket, füzeteket,
„irkákat”. Első helyen persze az
iskolatáska van. Kapható ezerféle, az
árak súrolják a plafont, de
gyönyörűek. Tudjuk, az iskolakezdés
kész befektetés. Hát még a
középiskola, egyetem! Kollégium,
vagy albérlet, tudományos könyvek,
„kupercolhatnak” a kedves szülők,
felkészülhetnek alaposan a tanulók is.
Régen is okozott egy kis felfordulást a
szeptember, de közel sem akkorát,
mint manapság. Sokat változott
minden, kicsiknek, nagyoknak,
alaposan. Emlékszem, az első
„iskolatáskám” egy kis fonott
szatyorka volt. Vigasztalt, hogy nem
egyedül csak nekem. Lehet, hogy
akkor még divat is volt? Teltek az
évek, a szatyor kezdett szakadozni,
én sem szívesen vittem már az
iskolába. Következő szeptemberben
kaptam egy kis bőröndöt. / Miért
pont azt? Rejtély, de nagyon
szerettem. / Kicsi, aranyos volt,
mindent szépen el lehetett benne
rendezni, szamárfül sem keletkezett a

könyveken, füzeteken. Talán még a
tanulás is jobban ment, hogy abban
vihettem a tanszereimet? Igen jó volt
télen, a templom utcában lehetett
hazafelé csúszkálni vele, illetve
lecsúszni a hegyről. Minden sarkán
volt egy fém pánt, ettől aztán még
jobban csúszott. Ha jól emlékszem,
tán 7. osztályos koromig szolgált
engem. Később bevontam különböző
színes papírokkal és sok-sok évig
mindenféle iratomat abban tároltam,
mikor már dolgoztam is. No de hát
az iskola! Valahol írtam, hogy én
eléggé elfogult vagyok és csak arra
emlékszem, ami szép és jó volt.
Visszagondolva, teljes
kiegyensúlyozottság jellemezte
általános iskolás koromat. Majd a
Veszprémben tanulásomat már
nehezebben szoktam meg. Volt, hogy
sírtam édesanyámnak, hogy én már
holnap nem megyek! Nemigen
voltam távol otthonról, minden
nagyon furcsa volt, kis idő eltelt, mire
„betörtem”. Majd mire letelt a
tanulási időszak, örültem, hogy végig
csináltam. Szeretett gyermekeink,
unokáink, szerintem ők is így
vannak, csakhogy nekik még
nehezebb megbirkózni a még több
tananyaggal.
Drukkolunk értük, legyen
előmenetelük a tanulásban, legyenek
jó eredményeik, sikerüljön
megvalósítani álmaikat!

Jakab Zoltánné
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