Dudari Krónika
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI

Amikor azt kérdezik, mi lehet egy
település megtartó ereje, talán
mindenkiben
más-más
fogalmazódik meg. Önkormányzati
vezetőként
úgy
vélem,
mindenképpen arra kell a hangsúlyt
fektetni, hogy olyan intézményeket
hozzunk
létre
és
olyan
szolgáltatásokat tartsunk fenn,
amelyek azt biztosítják a szülők
számára, hogy a munkavégzés
idejére megfelelő helyen tudhassák
gyermekeiket. Ezzel a szándékkal
vágtunk bele a bölcsőde építésébe
is.
Terveink
szerint,
január
hónapban mind az óvodások, mind
a bölcsődések használatba tudják
venni az új épületet, mely már
minden korszerűségi kritériumnak
megfelel. Mivel ez az intézmény
több évre a kicsik második otthona,
szeretnénk
számukra
minden
kényelmet megadni, az épületet
otthonossá tenni. Mindenki ezen
dolgozik és reméljük, a szülők
megelégedéssel hozzák majd ide
apróságaikat.
Az
elsődleges
jelentkezések alapján 11 bölcsissel
indulunk, s a még 3 szabad helyünk
is várhatóan hamar betöltésre
kerül. Az új intézmény új
munkahelyeket
is
jelent,
folyamatban
vannak
az
álláshirdetések
és
felvételek.
Köszönjük
az
ovis
szülők
együttműködését az ideiglenes ovi
vonatkozásában, melyet a Bencze
László
Művelődési
Házban
alakítottunk
ki.
Kívánunk
a
gyermekeknek örömteli napokat,
éveket az új Kiskópé Bölcsőde és

Óvoda
intézményünkben!
Természetesen ez az év sem csupán
egy projektről szólt. Terveink közt
szerepelt a Szív és Virág utca
valamelyikének felújítása. Tavasszal
lakógyűlést is tartottunk ebben a
témában, s megbeszéltük, hogy
először egyik, majd következő
évben a másik utcát újítjuk fel.
Időközben megnyílt egy pályázati
lehetőség, melyre összeállítottuk a
dokumentációt és a rendelkezésre
álló önerőnk mellé további 15 000
000 Ft-ot nyertünk. Ez nagyon nagy
öröm számunkra, hiszen így tényleg
a teljes útszakaszt helyre tudjuk
állítani. Ez azonban sajnos azzal
járt, hogy a pályázati eljárás, az
adminisztrációs munka és egyéb
késleltető akadályok miatt, a
projekt megvalósítását már csak
tavasszal
lesz
lehetőségünk
végrehajtani. Véleményünk szerint
ezt a projektet egyben célszerűbb is
kezelni. A vállalkozóval a szerződés
megkötése folyamatban van, a
vállalási határidő 2019. július 30.
Köszönjük addig is az ott élők vagy
arra közlekedők türelmét és
együttműködő pozitív hozzáállását.
Ezen
kívül
a
Béke
utca
vízrendezésére van benn még egy
pályázatunk, bízunk ebben az
esetben is a pozitív elbírálásban.
Reményeink szerint 2019-ben ezt a
projektet
is
megvalósíthatjuk.

Tóth Edina Kitti
polgármester

Az elmúlt időszakban csökkent az
összefoglalva „közösségi együttélés
szabályai” megszegéséből fakadó
bejelentések, valamint az ez okból
hivatalból kiküldött felszólítások
száma is a településen. A tendencia
megtartása érdekében röviden
összefoglalom a leggyakrabban
előforduló,
környezetünkben
élőkkel szemben konfliktushoz
vezető tevékenységekre vonatkozó
rendelkezéseket:
Ebtartás: Az eb tulajdonosa köteles
az ebet úgy tartani, hogy az a
lakótársak
és
szomszédok
nyugalmát ne zavarja, testi épségét
és egészségét ne veszélyeztesse,
anyagi kárt ne okozzon. Az ebek
tartását a tulajdonosoknak oly
módon kell biztosítani, hogy azok
elkóborolni, közterületre felügyelet
nélkül kijutni nem tudjanak.
Bekerítetlen
ingatlanon
ebet
szabadon tartani tilos. Kutyát
közterületre vezetni csak pórázon, a
harapós, támadó természetű kutyát
pedig ezen felül csak szájkosárral
ellátva szabad. Az eb tulajdonosa
vagy az eb felügyeletével megbízott
személy köteles gondoskodni arról,
hogy az eb gyalogjárdát, parkot,
közutat, lakóház, lépcsőházát illetve
közös használatú területét ne
szennyezze, ha a szennyezés mégis
bekövetkezik, úgy köteles azt
haladéktalanul
eltávolítani,
feltakarítani.
Zajkeltés:
Kizárólag
munkanapokon 7:00 és 20:00 óra
között, illetve szombaton 8:00 és
20:00 óra között végezhetők a
magánszemélyek
háztartási
igényeinek kielégítését szolgáló
veszélyes mértékű zajjal járó alábbi
tevékenységek:
kertépítéssel és zöldfelületfenntartással
kapcsolatos
tevékenység,
tüzelőanyag előkészítéssel
(favágással) kapcsolatos zajt keltő
berendezések
használata,
épületek,
építmények
építésével,
felújításával,
helyreállításával kapcsolatos zajt
keltő szerszámok, berendezések
használata, illetve tevékenység
végzése.

Közterület
gondozás:
A
tulajdonosnak, illetve az ingatlan
használójának kötelezettsége az
ingatlan előtti közterület rendben
tartása a következők szerint:
az ingatlan előtti járdának,
járda hiányában 1 méter széles
területsávnak a járda melletti
zöldsáv
úttestig
terjedő
területének, legfeljebb az épület 10
méteres körzetén belüli területének
a gondozása, tisztántartása, szemét
és
gyommentesítése,
burkolt
területeken a hó eltakarítása és
síkosság mentesítése, (ha az
ingatlannak
2
közúttal
is
érintkezése van, a fenti feladatok
mindkét irányra vonatkoznak)
az ingatlan melletti nyílt
ároknak
és
műtárgyainak
tisztántartása,
gyommentesítése
két szomszédos terület,
épület közötti kiépített úttal,
járdával ellátott vagy anélküli
közforgalmú területsáv, vagy átjáró
esetében
a
tisztántartási
kötelezettség az ingatlan használók
között fele-fele arányban oszlik
meg.
Avar és kerti hulladék égetése: A
hulladék égetésére belterületen
szeptember 1-től április 30-ig keddi
és szombati napokon 14 és 18 óra
között
kerülhet
sor.
Égetni
kizárólag
szélcsendes
időben,
megfelelően kialakított helyen
lehet, ahol a tűz a személyi
biztonságot nem veszélyezteti,
vagyoni kárt nem okozhat. A
tűzrakó helynek épülettől és egyéb
éghető anyagtól legalább 10 méter
távolságra kell lennie. Az égetés
maximális időtartama 60 perc
lehet. Az égetést csak 18. életévét
betöltött, cselekvőképes személy
végezheti. A tűz őrzéséről, annak
eloltásáról a tűz gyújtója köteles
gondoskodni.
Kérem a lakosságot, hogy fenti
tevékenységek kapcsán - továbbra
is - a szabályok betartásával
szíveskedjen eljárni, illetve a
kötelezettségek betartására kiemelt
figyelmet
fordítson.

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEVÉBEN!

dr. Szivák Péter
jegyző
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500501. A REFORMÁCIÓRA EMLÉKEZVE
Talán a tavalyi 500 éves
reformációi ünnepségek bőséges
kinálata miatt az idei 501 éves
évfordulót idén nem kísérte
akkora érdeklődés, mint amennyit
bármikor megérdemel. Pedig
ünnep ez ha nem is „pirosbetüs”.
Ünnep ez nem csak a protestánsok
számára, hanem Európa népeinek,
s köztük a mi magyar népünk
számára is. Sőt talán legtöbbet mi
magyarok
nyertünk
vele.
Legjobban talán ezt a katolikus
Illyés Gyula fogalmazta meg A
reformáció genfi emlékműve előtt
címü versében mikor igy ír és
válaszol is rá „Hiszed, hogy volna
olyanamilyen magyarság, ha
nincsen Kálvin.? Nem hiszem
„Igen
a
magyarságunk
megmaradása nagymértékben az
1517ben induló reformációnak
köszönhető.
Ugyanis
a
reformációnak köszönhetjük a
magyar nyelvű igehirdetést. Hogy
ez megvalósulhasson elindult a
magyar
nyelvű
könyvek
nyomtatása. Az elsők között a
Károli Gáspár álatal fordított első
teljes magyar nyelvű Biblia. Hogy
a magyar nyelven megírt műveket
olvasni is tudják sorra nyiltak meg
az iskolák alaptól felső fokig.
Ennek is köszönhető, hogy az
1700as
évekre
Európában
Magyarországon volt a legtöbb
irni olvasni tudó ember. A
reformáció öröksége egyúttal
egyetemes, hiszen örököse a
reformációnak az is aki nem
törődik a hit dolgaival, a
keresztyénséggel.
Azonban
a
reformáció leginkább egyházi
vonatkozásu
örökség,
és
a
keresztyén egyház életében ma is
döntő
jelentőséggel
bír.
A református istentisztelet formája
is magában hordozza református
hitünk szemléletét. Semmi nem
véletlenszerű, eleink gondosan
ügyeltek arra, hogy nehogy
„magunk választotta" módon
tiszteljük Istenünket. A liturgia
elemei tehát követik azt, ahogyan
a Bibliában fölfedezték eleink
Isten akaratát az Ő tiszteletére,
népének
összegyülekezésére
nézve. A református istentisztelet
középpontjában Isten Igéje áll a. A
kijelentett, hirdetett, írott ige Jézus
Krisztus Szentlelke által van jelen
az istentiszteleten. Lelke által
magyarázza az igehirdető az írott
Igét.
Igy történt ez október 28i
reformációi istentiszteletünkön is,
ahol gyülekezetünk lelkipásztora
Kálmán István a Jer. 5,3 és a 2 Tim
4,2 alapján hírdette Isten igéjét
amelyek arra szólitanak fel, hogy

akár alkalmas akár alkalmatlan
idókben is hírdetni kell Isten
igéjét. Ez a mai „pásztorok” dolga.
És mivel a protestáns egyházak
az egyetemes papság elvét vallják,
ezért ez nem csak a lelkészek
feladata kell, hogy legyen. Majd
az
istentiszteletet
jelenlétével
megtisztelő
dr Huszár Pál
zsinatunk világi elnöke méltatta a
reformáció
eredményeit,
és
felhívta a figyelmet arra, hogy a
nem elég ha csak az elődeink
reformátor
és
gályarab
prédikátorokáltal
teremtett
formákat ismételjük, gyakoroljuk,
hanem az egyháznak újból, és
mindig meg kell újulnia (ecclessia
semper
reformanda
est)
Befejzésül álljon itt egy idézet
Bódás János: Egy zsoltáros
prédikátor verséből mely szintén
elhangzott
az
okt
28i
istentiszteleten Nt Kálmán István
előadásában
A vers Szenczi
Molnár
Albert
zsoltáríró
prédikátor reformátornak állit
emléket.

Gyújtson a példád lelkesedést
bennünk,
hogy a lélekért hősi harcot
kezdjünk.
Ne zárjon minket, mint fülledt
verem,
renyhe
közöny,
rothasztó
kényelem!
Fülünk is búja zenéhez szokott
már:
harsogja túl a muzsikát a zsoltár!
Ez zendüljön meg a vihar
szavában,
szalmás
kunyhókban,
fényes
palotákban,
legyen
örömünk,
vígságunk
dalává,
legyen
a
munka
boldog
himnuszává,
ne üres szó legyen, mely ködbe
vész,
legyen meggyőző bizonyságtevés!
Legyen
a
lelkünk
tüzes
szárnycsapása,
kürt,
mely
a
Mindenséget
átkiáltsa,
láng melytől a nap fényesebbé
válik,
hang, mely elér az Isten trónusáig,
s zengjen ajkunkról, mintha láng
lobogna,
életet keltve bús lélekromokba:
"Tebenned bíztunk eleitől fogva!"

Balogh István
gondnok
Dudari Református Egyház

KATOLIKUSOK DUDARON
mozgalmas év a hátunk mögött, mozgalmas év előttünk
Mi minden történt az elmúlt
évben?
A
betlehemezés
immár
hagyománnyá vált, évről évre
több gyermek vesz részt a
karácsonyi
örömhír
továbbadásában. Tavaly részt
vettek a betlehemezésben: Bíró
Hanna,
Hegedüs
Mátyás,
Hegedüs
Zsófia,
Holczmann
Léna,
Holczmann
Márk,
Hopotószki Bence, Hopotószki
Csaba,
Hopotószki
Regina,
Hubay Jázmin, Kenyó Bíborka,
Mikulák Dávid, Mikulák Noel,
Mikulák
Vanda,
Nemes
Alexandra, Nemes Barbara,
Strausz
Bendegúz,
Strausz
Szilárd.
Nagy
örömet
jelentett
számunkra,
hogy
rekord
gyorsasággal fogytak el a dudari
katolikus egyházközség által
kiadott, az egyházközség életét,
ünneplését bemutató karácsonyi
képeslapok.
2018ban először vett rész az
egyházközség
önálló
produkcióval
a
csetényi
katolikus farsangi bálon, ez úton
is szeretnénk megköszönni Tóth
Edina Kitti polgármesternek a
katolikus
hittanosoknak
falubusszal történő szállítását.
A Zirci Esperesi Kerület hittanos
találkozójának
keretében
szervezett Ki mit tud? –on első
helyezést ért el a Bakonynána
DudarCseténySzápár

Bakonycsernye
katolikus
hittanosainak
részvételével
bemutatott Passió előadás.
Részt
vettek
dudariak
a
kántorunk
szülőfalujában,
Csonoplyán
(Szerbia)
megrendezett
engesztelő
imanapon, a hittan táborban
Gyulakeszin, és tizenegy dudari
eljutott
Međugorjeba
is.
Mi minden vár ránk a jövő
évben? Mi mindent tervezünk?
TerveInk között szerepel az
immár
hagyományos
betlehemezés. Ha van a faluban
olyan, aki szívesen venné, ha a
katolikus hittanosok elvinnék
hozzá a Kis Jézus születésének
örömhírét, de eddig még nem
jártunk
nála,
felekezettől
függetlenül bátran jelentkezzen
Hegedüsné
Horváth
Mariannánál
vagy
Hoportószkiné
Drexler
Brigittánál!
Ismét tervezzük az önálló
produkcióval való részvételt a
csetényi
katolikus
bálban.
Készülünk
Csíksomlyóra,
Csesznekre a kerületi hittanos
találkozóra, Máriabesnyőre, a
katolikus ifjúsági találkozóra.
Ismét tervezünk hittan tábort,
engesztelő
imanapon
való
részvételt és még sok minden
mást…
A Dudari Katolikus
Egyházközség nevében:
Tell Nándor hitoktató

Magas Bakonyi istentisztelet a református templomban

Dudari Krónika
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Az Általános Iskola életéből
Eseménydús
év
általános
iskola

van
az életüket és ismerni fogják
mögött… gyökereinket,
hagyományainkat.
A 2018as év történéseire Nemcsak
az
I.
félévet
visszagondolva elmondhatjuk, búcsúztattuk január 26án,
hogy eseménydús év van hanem Békefi Lujza tanító
mögöttünk.
Összeállítottunk nénit is, aki ezen a napon
egy csokrot az év hónapjaiból, tanított utoljára iskolánkban.
álljanak
most
itt 40 év pedagógusi pályafutást
eseménynaptár formájában az követően
nyugdíjasként
iskola 2018as legfontosabb örömteli
napokat
él
át
pillanatai.
kisunokájával és családjával.
Köszönjük kitartó, alázatos
Szívmelengető JANUÁR
pedagógusi
munkáját.
Január egyik jeles napja a Kívánunk
derűs
nyugdíjas
Magyar Kultúra Napja, amelyre éveket és örömteli pillanatokat
méltó
ünnepi
műsorral családja körében. Lujzi néni
készültek a 4. osztályosok. Volt munkáját egy volt dudari diák
zene, tánc, ének, vers és Kovács
Brigitta
fiatal
kedves történet egyaránt. Jó pályakezdő kolléga vette át.
volt
látni
a
csillogó Kívánjuk, hogy találja meg
gyerekszemeket, bízva abban, helyét a pedagógusok szép, bár
hogy a magyar kultúrához való nehéz
mindennapjaiban.
kötődésük végigkíséri majd az

Mulatságos FEBRUÁR
A farsangi mulatságtól volt
hangos ebben a hónapban a
tornaterem. Február 16án
rendeztük
meg
iskolánk
farsangi
bálját.
Számtalan
ötletes
jelmezzel
találkozhattunk, melyeket egy
tanárból és diákokból álló zsűri
értékelt.
A
jelmezesek

felvonulását
követő
zenés
táncos bulin az iskola apraja
nagyja részt vett. A limbó
versenyt már követelik a
gyerkőcök! Ezúton szeretnénk
megköszönni a szülőknek a
tombolába,
ill.
zsákbamacskába
küldött
felajánlásokat, valamint a sok
finom
süteményt
és
a
segítséget.

Ébredő MÁRCIUS
Március első hetében a PÉNZ7
elnevezésű témahét keretében
a felső tagozatosok játékos
feladatok és Bekéné Nagy
Zsuzsanna
tanárnő
segítségével ismerkedtek a hitel
témakörével.
A
csoportmunkában
zajló
feladatmegoldást hetekig jó
emlékként
idézték
fel
a
gyerekek.
Az
5.
osztályosok
pergő,
fordulatokban gazdag műsorral
emlékeztek meg 1848. március
15e és az 1848/1849es
szabadságharc eseményeiről az
iskolai
és
a
községi
ünnepségen.
Március végén Iskolanyitogató
délutánon láttuk vendégül az
érdeklődő
leendő
első
osztályosokat és szüleiket. Volt
igazi
akadálypálya
a
tornateremben, énekekből és
mondókákból
nyakfüzért
készítettek, és nem maradt el a
kézműveskedés sem. Szerény
uzsonnával ért véget a délután.
Az
iskola
fenntartója
a
Veszprémi Tankerületi Központ
által
elnyert
EFOP3.2.4
„Digitális
kompetencia
fejlesztése” elnevezésű pályázat
keretében 7 kolléga vehetett át
laptopot,
amelyet
munkájukban
során
használnak.
Ehhez
kapcsolódóan továbbképzésen
vesznek majd részt. Emellett
nyáron
az
egész
iskola
területén megtörtént egy új
WIFI
hálózat
kiépítése,
amelyhez tartozó sávszélesség
bővítése a jövőben várható.
A tavaszi szünet közeledtével
vidáman
készülődtünk
a
húsvét ünnepére, gyártottuk a

vidám tojásokat
tojásfára.

a

községi

Sikeres ÁRPILIS
A szeszélyes tavaszi hónap sok
izgalmas versenyt hozott. A
környékbeli
iskolákban
megrendezett
szavaló,
népdaléneklési,
anyanyelvi
versenyen szép számmal vettek
részt
dudari
diákok.
A
legeredményesebbek
a
népdalosaink voltak: Kovács
Rebeka és Balogh Krisztofer
első
helyezéssel
zárta
a
megmérettetést.
Énekkarosaink
arany
minősítést szereztek az Éneklő
Ifjúság
területi
versenyén.
A költészet napját a 8.
osztályosok
tették
emlékezetessé,
igazán
megragadó
és
különleges
versmondásukkal.
Pódáné
Táncos Zsuzsanna tanárnő
felkészítésének köszönhetően
bár különkülön is hallottuk a
szavalókat, a legnagyszerűbb
érzés
az
volt,
hogy
az
osztályközösség
egy
emberként,
nagy
erőt
sugározva közvetítette költőink
gondolatait.
A Föld napjának közeledtével a
biológia és természetismeret
órákon nagy figyelmet kapott a
fenntarthatóság,
ezzel
kapcsolódtunk az országos
Fenntarthatósági
témahét
programsorozathoz.
Kiderült
kinek mekkora az ökológiai
lábnyoma, kiállítás készült
jeles
napok
plakátjaiból.
A hétköznapokat felvidították a
színházlátogatások,
a
sportversenyen
elért
eredmények.

4. oldal

Virágzó MÁJUS
Az utolsó nagy megmérettetés
a tanév végén az Országos
Kompetencia Mérés, amely a 6.
és 8. osztályos tanulókat érinti.
A szigorú keretek között megírt
feladatsorok tartalma érintette
a diákok angol nyelvi, a
szövegértési
és
a
matematikabeli tudását, illetve
képességeit. Büszkék vagyunk
arra, hogy tanulóink évről évre
jól
teljesítenek
ezen
a
felmérésen, az eredményeik
rendszeresen az országos átlag
felettiek.
Minden
tanév
végén,
májusban, júniusban szervezik
meg az osztályok a tanulmányi
kirándulásaikat.
Az
alsós
osztályok közelebbi, a felsősök
távolabbi
úticélokat
választottak.
Az első osztályosok Zircre
utaztak.
A
Természettudományi
Múzeumban és a Reguly
házban jártak. Ez utóbbi
helyszínen
kézműves
foglalkozáson
vettek
részt,
similabdát
készítettek
gyapjúból,
és
mézeskalácsszívet
sütöttek.
Mindegyik foglalkozás remek
volt.
A
2.
osztály
tanulmányi
kirándulása során a Balaton
felvidékre
utazott.
Először
meghódították a nagyvázsonyi
Kinizsi várat. Majd Tihanyban
gyönyörködtek a csodálatos
balatoni panorámában. Ezután
Balatonfüreden
sétáltak,
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hajókáztak. Természetesen a
legjobb
tihanyi
és
füredi
fagyizót is útba ejtették a
kellemes
meleg
időben.
A
harmadik
és
negyedik
osztályosok Kisbér és Tata
nevezetességeit
választották
úti
célul.
Útjuk először a híres Magyar
Királyi
Lovardába
vezetett,
ahol
diákjaink
sok
érdekességet hallhattak az
intézmény,
a
lótenyésztés
történetéről. Megnézhették az
itt
tartott
lovakat,
és
mindenkinek lehetősége volt
egy rövid lovaglásra. A Bakony
kapujának nevezett kisváros
egy
olyan
makettparkkal
dicsekedhet,
ahol
Magyarország
nem
mindennapi
látnivalóinak
kicsinyített
másait
tekinthették meg. Innen Tatára
mentek. A vizek városa sok
látnivalót kínál. Elsőként az
angolparkban álló Eszterházy
kastélyt választották. Érdekes
ismertetőt hallottak a város és
a
kastély
történetéről,
megfigyelték
a
főúri
életmódhoz tartozó használati
tárgyakat,
eszközöket.
A
kastély
különleges
kertje
hangulatos
sétára
adott
lehetőséget.
A
várossal
kisvonatozás
során
ismerkedtünk. Tatán járva az
Öregtó
partján
álló
vár
látogatását sem hagyhatták ki.
Kirándulásukat egy kis tóparti
sétával, fagyizással fejezték be.

Vidám JÚNIUS
Az ötödik, hatodik és hetedik
osztályosok egy közös busszal
utaztak a Velencei tó partjára.
A nagy létszám miatt két
csoportban
rendezték
meg
számukra a nap programjait:
kirándulás
katonai
teherautóval
a
katonai
emlékparkba, sárkányhajózás,
buborékfoci.
A jó öreg ZIL
platóján nagyokat ugrottunk,
amikor egyegy kátyúba hajtott
a sofőr. A nap végén néhányan
megmártóztunk a kellemesen
meleg Velenceitóban.
A
tanévzáró
ünnepségünk
felemelő pillanatai közepette
búcsúztattuk a 8. osztályos
diákjainkat és Némethné Bazsó
Márta
intézményvezető
helyettest,
aki
40
éves
munkaviszonyt követőn vonult
nyugdíjba.
Köszönjük
lelkiismeretes,
segítőkész
munkáját.
Kívánunk
jó
egészséget és nyugodt, örömteli
nyugdíjas
éveket.

EFOP 3.3.517201700059es
számú BVZ Iskolai vakáció I.
A
Veszprémi
Tankerületi
Központ
iskolai
közösségi
programja elnevezésű pályázat
keretében június 17 – 22e
között
megszerveztük
a
napközis
tábort
1

2.
osztályos diákjaink számára. A
tematikus tábor foglalkozásait
egy állatmese köré fűztük. A
tanulók
kézműveskedtek,
zenét,
mesét
hallgattak,
rengeteget
játszottak
és
játékokat
tanultak,
a
veszprémi állatkertben jártak.
Az elkészült alkotásokból pedig
a folyosón kiállítás nyílt.
Az
Országos
Diákolimpián
Oniga
Kornélia
képviselte
iskolánkat
és
Veszprém
megyét atlétika – három próba
versenyszámban,
5.
helyezéssel zárta ezt a rangos
versenysorozatot.
Köszönjük
az ebbe fektetett munkát.
Gratulálunk
Oniga
Kornéliának
és
felkészítő
tanárának, Farkas Lászlónak.

Ballagó nyolcadik osztályosok:
Ács Ferenc, Andrási Rita, Csepin Zsombor József, Farkas Cintia, Földesi
Patrik ,Gulyás Sándor, Hegyi József Patrik, Hopotószki Erik, Hopotószki
Márk, Huszár Gyula, Jakab Bálint, Jakab Eszter, Kertész Dorina, Molnár
Adrienn, Mrázik Tamás, Oniga Kornélia, Pásztor Alexandra Rebeka, Pilise
Noémi, Raduka Dominik, Raduka Rebeka, Simon Alexandra, Somogyi
Martin, Szammer Renáta, Takács Amanda, Tenyeri Ivett, Varga Ruben
Osztályfőnök: Pódáné Táncos Zsuzsanna
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Az Általános Iskola életéből

Dolgos JÚLIUS
A nyári felújítási munkálatok
alkalmával
fenntartói
költségből
sor
került
a
higiéniai meszeléseken túl egy
fejlesztő terem kialakítására 
saját
eszközeink
átszervezésével.
Az
emeleti
fiúmosdókban kicseréltettük a
meghibásodott piszoárokat. A
játszókertben megújultak az
udvari játékok és új kerti
bútorokkal
is
büszkélkedhetünk.
A
kerti
játékok alatt lévő ütéscsillapító
helyének kiásását a Szülői
Munkaközösség felhívására a
szülők mellett dudari lakosok
végezték. A gödröket az ősz
folyamán
megérkezett
homokkal a 78. osztályosok
több hétig tartó munkával
töltötték fel Farkas László
tanár
úr
hatékony
közreműködésével. A Zirci III.
Béla
Gimnázium,Művészeti
Szakgimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola festő szakos
tanulói
újjávarázsolták
az
iskola emeleti folyosóját dudari
és
Dudar
környéki
szimbólumokkal. A iskola Alma
Mater Alapítványa két nagy
fedeles asztalt vásárolt, így jó
időben
lehetőség
van
az
osztályteremből kiszakadva a
kertben tanórát tartani. A

Verga Zrt. felajánlása, Andrási
Attila, Waller Krisztián és
Strausz
Péter
vállalkozók
közreműködésével
és
munkájuk
nyomán
egy
hintaágy, két garnitúra kiülő
és egy homokozó kerettel
gazdagodott az udvarunk. A
helyi
Pünkösdi
Egyház
kezdeményezésére
és
önkénteseinek
munkájával
megújult az ugrógödör is.
Kiemelt köszönettel tartozunk
Dudar
Község
Önkormányzatának
az
iskolánk
energetikai
célú
fejlesztéséhez nyújtott 5 millió
Ftos
támogatásért.
Nagy
örömünk, hogy a Veszprémi
Tankerületi
Központ
pályázatán további 20 millió
Ftot nyert a Dudari Általános
Iskola ennek a célnak a
megvalósítására. Jelenleg a
közbeszerzési eljárás zajlik, ezt
követi majd a jövőben a
megvalósítás, amely során az
összes ablak cseréje és a fűtési
rendszer
(radiátorok)
korszerűsítése
fog
megtörténni.
Valamennyi
segítőnknek és támogatónknak
ezúton
is
köszönetet
mondunk.
Mindennapi
munkánk során továbbra is a
jó
együttműködésre
törekszünk.

Élménydús AUGUSZTUS
Évtizedek óta hagyománya van
iskolánkban
a
nyári
táboroztatásnak. Az idei év
augusztusában
48
diákkal
utaztunk a zánkai Erzsébet
táborba.
A
ragyogó
napsütésben és kánikulában a
Balaton
igazi
felüdülést
nyújtott! Minden egyes napra
jutottak a strandoláson kívül is
programok. A teljesség igénye
nélkül: sárkányhajózás profi
vezetőkkel, sétahajózás, lézeres
harci játék terepen, éjszakai
bátorságpróba,
vonatos

kirándulás,
kalandpark,
gokart, koncert, utcabál. A
tábori Ki Mit Tud? vetélkedőn
énekkarunk különdíjat kapott.
Ezúton is gratulálunk nekik. A
pizzaill. dinnyeparti, a közös
játékok,
élmények,
bolondozások felejthetetlenné
teszik
ezeket
a
napokat.
Köszönettel
tartozunk
kollégáinknak,
Gerleiné
Deutsch
Andrea
néninek,
Farkasné Kati néninek, Stanka
Erikának és Némethné Márti
néninek,
valamint
Csepin
Juditnak,
hogy
a
tábori
kíséretet
önként
vállalták.

Mosolygós SZEPTEMBER
Az első tanítási nap az
újratalálkozás napja, amely
minden
évben
öröm
számunkra. Sok mosolygó arc,
vidám tekintet köszön vissza,
telve vagyunk várakozással.
136 tanuló kezdete meg a
tanévet iskolánkban, ebből 26
fő más településről érkezik
hozzánk. Az első osztályosokat
osztályfőnökük
Farkas
Lászlóné Kati néni mellett új
tanító néni fogadta, Nyék
Anikó,
aki
három
kisgyermekével és családjával
Szápáron
él.

boldogság. Ezen foglalkozások
is erősítik gyermekeink pozitív
szemléletét és viszonyulását
környezetükhöz.

Az idei tanévben iskolánk
pályázat útján elnyerte a
BOLDOG ISKOLA címet. A
Boldog iskola program keretén
belül az osztályok minden
hónapban
másmás
témát
dolgoznak fel: boldogságfokozó
hála, optimizmus gyakorlása,
kapcsolatok ápolása, boldogító
jócselekedetek, célok kitűzése
és
elérése,
megküzdési
stratégiák,
apró
örömök
élvezete,
megbocsátás,
testmozgás,
fenntartható

Minden év szeptemberében
bonyolítjuk le a papírgyűjtést,
amely
egyben
egyéni
és
osztályok közti versengés is. Az
alsó tagozatosok versenyét a
3., míg a felső tagozatosokét a
7. osztály nyerte. Az iskola
bajnoka majd 800 kgmal
Melhart Gréta 3. osztályos
tanuló lett. De meg kell
említeni
az
ezüstérmes,
másodikos Horváth Petikét is,
aki közel 500 kgot gyűjtött.
Külön köszönet legszorgosabb
segítőinknek:
Szammer
Ferencnek, Jakab Rolandnak,
Jakab
Kendének,
Lekk
Martinnak és Simon Ábelnek,
akik 3 nap alatt több tonna
papírt
mozgattak
meg.
Az idei évben is részt vettünk a
Körte és Diófesztiválon, ahol a
felső tagozatosok helytörténeti
vetélkedőn
bővítették
ismereteiket, míg az alsósok
játékos ügyességi feladatokat
próbáltak
ki.

6. oldal
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Boldog Iskola Program  optimista szemüvegben a másodikosok

Színes OKTÓBER
Az
elmúlt
években
nagy
hangsúlyt kaptak a magyar
iskolákban a pályaorientációs
programok. Nemcsak külön
tanítás
nélküli
munkanap
keretében
kapnak
információkat a gyerekek az
egyes szakmákról, hanem a 7
8.
osztályosok
műhelylátogatásokon
és
a
Szakma
Kiváló
Tanulója
budapesti
rendezvényén
is
részt vehettek. A segítőkész
helyi dudari lakosokon kívül
köszönet illeti a Veszprém
Megyei Ipari Kamarát, akik
leszervezték és finanszírozták a
programokat.
A pályaválasztási napon az 1.
és 3. osztályosoknak tartott
előadást az ápolónői munkáról,
az
egészséges
életmódról,
valamint
a
baleset
megelőzésről Melhart Lídia.
Köszönjük a tartalmas és
érdekfeszítő bemutatót. Ezután
ellátogattak a Polgármesteri
Hivatalba,
ahol
KisJakab
Dezsőné,
Márti
néni
segítségével
megismerkedhettek
az
ott
dolgozók munkájával. Érdekes
volt bekukkantani a hivatali
helyiségekbe
is,
ahol
a
gyerekek többsége még nem
járt. Tanulóink nevében ezúton
is köszönjük a lehetőséget.
A
második
és
negyedik
osztályosok Horváthné Bokor
Nóra
fodrászüzletében,
és
Strausz
Péter
asztalos
műhelyében jártak. A résztvevő
gyerekek
mindkét
helyen
nagyon jól érezték magukat.
A pályaorientációs foglalkozást
az 5. osztály Jánosi Lajos
autószerelő
műhelyében
töltötte. A vállalkozó kedvű
fiúk fehér kesztyűt húztak,
kilazították a kerékcsavarokat,
percek alatt lecserélték a nyári
gumikat, leolvasták a nyomást,
megismerhettek
különböző

szerszámokat,
gépeket
a
műhelyben.
Minden
olyan
„olajozottan”
működött.
Mindenki talált valamilyen
neki tetsző feladatot, ha mást
nem,
akkor
ellesték
a
mesterfogásokat az ott dolgozó
felnőttektől.
Ez idő alatt a lányok az ecetfán
ülve örök barátságot kötöttek
Mazsolával. Jánosi Anita finom
süteménnyel vendégelte meg a
csoportot. Hálásan köszönjük
a
szívélyes
vendéglátást
mindkettejüknek.
A hatodik, hetedik és
nyolcadik osztályosok számára
is hasznos volt ez a nap.
Tavaly a csetényi Kiskutya Kft.
tevékenységébe
nyertek
bepillantást. A jelen tanévben
pedig Waller Krisztián vezette
körbe a csoportokat az általa
vezetett fafeldolgozó üzemben.
Láthatták, hogyan mozgatják,
dolgozzák fel a hatalmas
rönköket lécnek, deszkának,
gerendának,
a
különféle
gépekkel, gatterokkal, szalag
és körfűrészekkel, gyalukkal,
marókkal. Azt is bemutatták,
miként
készülnek
a
továbbiakban a fűrészáruból
különféle
termékek:
pl.
raklapok, egyéb kalodák stb.,
hallhatták
a
kalapácsot
helyettesítő
korszerű
szögbelövő gépek zakatolását
is. Köszönjük a lehetőséget.
Munkájukhoz
további
sikereket
kívánunk.
Ünnepi
készülődések
sora
fonta át az októbert. A hatodik
osztályosok
az
aradi
vértanúkra
való
megemlékezésükkel,
a
nyolcadikosok nagyon mély,
megható október 23i ünnepi
műsorukkal,
míg
a
3.
osztályosok az idősek napi
ajándékműsorral
szereztek
emlékezetes
pillanatokat
a
nézőközönségnek.

A műsorok mögött nagyon sok
munkája van a műsorokat
összeállító
felkészítő
pedagógusoknak, a szövegeket,
koreográfiát
megtanuló
és
naponta próbáló gyerekeknek.
Mindez nemcsak a hallgatóság
javára
válik,
de
saját
személyiségük fejlődésére is
pozitívan hat a közös munka.
Október
4e
az
állatok
világnapja. Ehhez kapcsolódva
vendégeink voltak a Hortobágyi
Madárkórház
munkatársai
ragadozó madaraikkal. A szép,
meleg, nyárias időben az
előadásra a nagy diófa tövében
került sor. A legnagyobb
élmény a madárröptetés volt.
Ezzel nem ért véget az
állatokkal
való
közelebbi
ismerkedés. Október végén
hüllőkiállítás keretében sok
egzotikus
állat
terráriuma
foglalta el az alsó folyosót. A
bátrabbak nyakukba tehették
az óriáskígyót. A kiállítást a

dudari
óvodások
is
megtekintették.
A nevelőtestület október 15én
tartotta első szakmai napját a
Viselkedés Támogató Tanítása
(VITT) program kidolgozásával
kapcsolatban.
A
program
alapelve:
az
iskola
megfogalmazza
az
elvárt
viselkedés
szabályait.
A
nevelés során mindvégig ezt a
pozitívan
megfogalmazott
szabályrendszert tartjuk szem
előtt. Ezeket ismertetjük a
gyerekekkel,
kiplakátoljuk,
első időkben megbeszéljük,
kipróbáljuk, gyakoroljuk. Ezt
követően a nevelők kifejezetten
azt figyelik, mikor tartják be a
gyerekek ezeket a szabályokat.
Ilyenkor elismerésüket fejezik
ki, megdicsérik, és bizonyos
helyzetekben jutalmazzák is
őket. A jutalmazás rendszeres
időközönként
sorsolással
történik.

Vendégváró NOVEMBER
November
hónapban
egy
szakmai délután és egy tanítás
nélküli munkanap keretében
folytatta a nevelőtestület a
VITT program kidolgozását,
amelyet egy próbaidőszak után
a
II.
félévben
tervezünk
bevezetni.
Az iskolai nyílt napon minden
érdeklődő betekintést nyerhet
az iskola életébe, a tanórák
hangulatába, a nálunk zajló
szakmai
munkába.

Az
Európai
Hulladékcsökkentési
Hét
keretén
belül
újrahasznosítható anyagokból
társasjátékokat és ügyességi
játékokat készítettünk az alsó
tagozatos gyerek legnagyobb
örömére. A felső tagozatos
diákok a Katasztrófavédelem
és a Csalán Környezet és
Természetvédelmi
Egyesület
munkatársainak
előadásait
hallgatták
meg.
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Ünnepi DECEMBER
Minden
évben
a
diákönkormányzatnak
köszönhetően teli puttonnyal
látogatja meg az iskolát a
Mikulás csinos, bár szigorú
segítőivel,
a
krampuszlányokkal.
A
Mikulásbuli is elmaradhatatlan
része iskolai életünknek. A
kisebbek kézműveskedhetnek,
majd
a
tornaterem
igazi
bulihelyszínné
válik
sok
zenével, fénnyel és táncoló
gyerekekkel.
Az alapítványi jótékonysági
Adventi Vásár bevételét iskolai
programokra
fordítjuk.
Köszönjük a sok segítőkész
felajánlást és a jó szándékú
adományozást.
Az
idei
tanévben
először
szervezünk Szülői Fórumot a
Szülői
Munkaközösség
kérésére az iskolában folyó
integrációs
nevelésoktatás
témában.
Bognár
Andrea
intézményvezető
kiselőadásában bemutatja a
Dudari
Általános
Iskola
integrációval
kapcsolatos
adatait és az ezzel járó
hétköznapi feladatokat. Ezt
követően közös beszélgetésre
és eszmecserére kerül sor a
jelen
lévő
szülők
és
pedagógusok
között.
Elmondhatjuk,
hogy
az
integrációs nevelés útja nagyon
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rögös
és
nehéz.
Sok
odafigyelést, megértést kíván
minden érintett szereplőtől
(gyermek,
család,
szülők,
iskola,
osztályközösség,
nevelőtestület). A feladataink
között
megfogalmazott
jó
szándékú segítés, az elfogadás
és a megértés mellett a
nagyfokú alkalmazkodás is
elengedhetetlen a hatékony
előrelépéshez. Bízunk abban,
hogy a pozitív megerősítés, a
határozott keretek, a sokrétű
együttműködés a jövőben is
hatékony
és
előremutató
sikeres munkát eredményez.
Kiemelt
eseménye
a
decembernek a Karácsonyi
nap, ahol az osztályok meghitt
hangulatban,
közös
együttlétben
osztályfőnökeik
segítségével hangolódnak az
ünnep
gondolataira.

A fenti csokor nagyon színes,
változatos
és
emlékezetes.
Hálásak vagyunk a 2018as év
közösen megélt eseményeiért,
lehetőségeiért. Bízunk benne,
hogy a 2019es évben is
mozgalmas,
tartalmas
és
hasznos pillanatokat élhetünk
át
együtt.
Összeállította: a Dudari
Általános Iskola
nevelőtestülete

Csiszta mókus az óvodában

Mindennapjaink egy kicsit másképp

8. oldal
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Kirándulás a Cseszneki Várhoz

Bodorka Balatoni Vízivilág

Dudari Krónika

9. oldal

,, Jó itt óvodásnak lenni!”

10. oldal

Ifjúsági tábor Németországban

Dudari Krónika

10 éves barátság
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11. oldal

Emlékezni jó! 5.
Végre igazi nyár van. Tombol a
hőség, muszáj behúzódni a lakásba,
a hűsre. Azért a munkát meg kell
tenni,
az
időjárás
sem
kikapcsolódásra, sem egyéb kinti
munkára nincs tekintettel. A nagy
melegben napokon belül megérett a
cseresznye, meggy, lehet dunsztolni,
lekvárt
főzni.
A
konyhában
kevergetem én is a cseresznye
lekvárnak valót és persze eszembe
is jutnak a gyermekkorom nagynagy lekvárfőzései. Emlékszem a
kút mellett, az udvarban, éppen
erre a célra rakott Édesapám egy jó
kis katlant és mindenféle finom
lekvárt azon főztünk vasfazékban.
Főleg persze szilvalekvárt. Mi
gyerekek már ott futkároztunk,
vártuk a finom keszőcét /épphogy
elfőtt gyümölcs/, amit egy kis tálból
kanál nélkül, melegen törölgettünk
ki /tunkoltunk/. Most is számban
az íze, olyan finom volt, pedig akkor
is szilva volt a szilva, csak
vasfazékban főtt. Drága emlékű
szomszédunk,
Mihály
bácsi
„huzivonyival” kevergette /soha
nem égett le/, közben pedig mesélt
nekünk ő is a „régi időkről”.
Édesanyám persze nagyon örült a
segítségnek, mert bizony régen is
nagyon sok dolga volt egy falusi
asszonynak. Mihály bácsi meg
nagyon szívesen csinálta ezt a
műveletet is. Örült, ha segíthetett,
minket gyerekeket pedig igen

szeretett és mi is őt! Manapság
ugye van mindenféle fesztivál,
bízvást lehetett volna abban az
időben is pl. lekvárfőző fesztivál.
Érdekes, másfajta lekvárfőzésnek
nem kerítettek ekkora érdeklődést.
Igaz, már a szilva pattogatása is
külön nagy tiszteletnek örvendett.
Körül ülték a nagy teknőt, ami tele
volt a szilvával és pattogattak.
Közben, ami történt az utcában,
faluban, megvitatták, kibeszélték.
/Esküvő, eljegyzés, keresztelő,
miegyéb./
Manapság új recept szerint
készülhet
a
szilvalekvár
is.
Beletesszük egy nagy lábasba a
szilvát, be a sütőbe, bizonyos idő
után kivesszük és kész! De hát így is
keszőce! Az elődeink el sem hinnék.
Persze nem csak ezt, hanem más,
modern dolgot sem. Bizony
rácsodálkoznának sok mindenre.
Néha már mi hetvenesek is
nehezebben vesszük az új dolgokat,
mind amellett sok-sok könnyítést is
kaptunk
a
fejlődéssel,
modernizációval.
Viccesen, ahogy szokták mondani,
már mindenhez, ami új, külön
iskola kell! Persze tudjuk, ez régen
is így volt. Vegyük a kanyarokat, ha
tudjuk, kedves kortársaim azért is!
Idősebb korban sem áll meg a világ!
Jakab Zoltánné

A nyugdíjas klub és az énekkar programjaiból
Klubunk az év első hónapjaiban
tartotta helyi összejöveteleit a
Művelődési
Házban.
Megemlékeztünk
a
különböző
ünnepekhez
tartozó
hagyományokról, népszokásokról,
beszélgettünk terveinkről, későbbi
programjainkról. Március végén
meghívást kaptunk Cseténybe, egy
nagyobb rendezvényre, ahol több
környékbeli
klub
tagjaival
találkozhattunk,
beszélgettünk
saját és közös összejöveteleinkről,
beszámoltunk a klubéletről, végül
dalokkal, versekkel köszöntöttük
egymást,
vidám
hangulatban
ünnepeltük
a
csetényi
klub
megújulását.
A
község
önkormányzati
és
egyházi
rendezvényein is részt vettek
tagjaink, ahogy hosszú évek óta,
minden alkalommal. Augusztusban
Felsőőrsre kaptunk meghívást a
Szenior
Tanácsadók
Társasága
évzáró rendezvényére, októberben
pedig
a
Pannon
Várszínház
Csinibaba előadásának főpróbáját
nézhettük meg Veszprémben, a
Hangvillában. Szeptemberben az

érdeklődők elutazhattak Dudar
testvértelepülésére
Mázára,
a
Diófesztiválra, melynek szervezését
és költségét a Másként Másokért
egyesület támogatta. A program
részeként Pécsett meglátogattuk a
Zsolnay
kiállítást,
ami
mindnyájunk
számára
felejthetetlen
élmény
volt!
Köszönjük a lehetőséget, a sok szép
élményt,
gazdag
programot!
November 14én tartotta a szenior
csoport
10
éves
jubileumi
rendezvényét, melyen szintén részt
vettünk.
A
vidéken
élő
klubtagjainkkal levélben, telefonon
tartjuk
a
kapcsolatot,
közös
programokat pedig megalakulásunk
óta a csetényi klubbal rendezünk. A
következő évben tervezzük újra
felvenni a kapcsolatot Súrral, az
újjáalakult
klubbal,
hiszen
működésünk
első
éveiben
ugyanolyan
szoros
kapcsolatot
ápoltunk velük is, mint a csetényi
csoporttal, nagyon sok közös
programot,
kirándulást
szerveztünk. Az énekkarral is
szerepeltünk rendszeresen a súri

rendezvényeken. Örülünk, hogy
több éves szüneteltetés után, újjá
alakulva ismét folytatják ezt a szép
tevékenységet. Nagyon köszönjük
minden támogatónknak, akik bármi
módon
segítik
csoportunk
működését, a klubtagoknak, akik
változatlan
aktivitással
és
lelkesedéssel
vesznek
részt
összejöveteleinken és a fenntartó
önkormányzatnak a folyamatos
segítséget, elismerést, ösztönzést!
Énekkarunk
évente
10–12
alkalommal
szerepel
helyi
önkormányzati, egyházi és vidéki
ünnepségeken, fesztiválokon, dalos
találkozókon. Megalakulásunk óta
legszorosabb
kapcsolatot
a
Bakonyoszlopi Dalkörrel ápolunk,
rendszeresen
elfogadjuk
a
felkéréseket egymás programjaira.
Augusztusban Herendre kaptunk
meghívást egy dalos találkozóra.
Polgármesterünk
vezetésével,
néhányan a dudari népdalokat
kedvelő és énekelni szerető fiatalok
és
idősebbek
közül,
az
énekkarosokkal
közösen
alakítottunk egy dudari csoportot és

egy szép csokorral készültünk a
szereplése, amivel nagy sikert
arattunk, öregbíthettük Dudar jó
hírét. Az egész napos programban
lehetőséget
kaptunk
a
porcelánmúzeum látogatására is,
ahol betekinthettünk a gyártási
folyamat minden fázisába. Nagyon
tartalmas, szép napot töltöttünk el,
mindnyájunk
nevében
nagyon
köszönjük!
Az év végén mindig sűrű a
program, készülünk az Adventi
szereplésekre a református és a
katolikus templomba, végül a
Mindenki
Karácsonya
rendezvényre.
Ezúton kívánunk minden kedves
olvasónknak,
támogatónknak,
egészségben,
szeretetben,
örömökben gazdag ünnepeket és
sikeres
új
esztendőt!
„Sosem
egyszer

veszíthetjük
el,
amiben
örömünket
leltük!”
/ Helen Keller /

12. oldal
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Fürst Gergely és Kálmán Katalin

"Hópihe lennék ha tél hava lenne,
mit egyetlen céllal repít a szél,
elolvadni gyönge kezedben,
s míg elmúlnék, érezném: enyém e kéz."

Varga Lukács és Wágner Kitti

Kernusz Attila és Király Bernadett

Papp Attila és Szajp Melinda

Dudari Krónika

13. oldal

Rendezvényeink képekben

Március 15.

József Attila versmondó
verseny

Költészet napja

Egészségnap

Körte‐ és Diófesztivál

Idősek Napja

14. oldal
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„2018 Tetősík felújítás és korszerűsítés a Dudari
Pünkösdi imaházon”

A több éve folyó energetikai
fejlesztés sorozat egy jelentős és
nélkülözhetetlen részét sikerült
ezzel a projekttel véghezvinni.
Célunk az volt a 2017-es
pályázatban, hogy a szolgálati lakás
és az egész imaház „sapkáját” kell
helyreállítani,
korszerűsíteni:
•
Közösségi terem kivételével,
az imaház egész tetősíkjának
felújítása.
•
Meglévő
tetősíkra
lemezcserép rendszerrel teljes
vízvédelmet
kialakítani.
•
Bádogos munkával az összes
beázási pontokat (kémény, manzárt
ablakok)
szigetelni,
beázást
kiküszöbölni.
•
Elavult tetőtéri ablakok
cseréje,
szükséges
helyeken
(nagyobb
terem/szoba
kettéválasztásához új beépítése.
•
Imaház és szolgálati lakás
feletti
padlástér
egészének
szigetelése. Imaterem felső szintjén,
a tető felújítása által egyébként is
érintett mosdó felújítása, egy
zuhanyzási lehetőség kialakítása.
Mivel a támogatásban megadott
összeg az eredeti kérelemnek a fele
volt, ezért a módosításban egyes

elemek (mosdófelújítás, zuhanyzási
lehetőség
kialakítás,
teljes
padlástér szigetelése mindenütt
való szigetelése még várat magára),
ám a fő csapásirány, miszerint a
régi tetősíkot fel kell újítani,
vízhatlanítani, és ablakok cseréjével
világosabbá,
kihasználhatóbbá
tegyük a belső teret, messze
menően
végbe
ment.
A kivitelezésben egy DODGE
ENTERPRISES KFT nevű céget
bíztunk meg akik a teljes
munkafolyamatot végigvitték.

„Hitvalló bemerítés a Pünkösdi Gyülekezetben”

A korszerűsítés eredményeként azt
látjuk hogy a különböző helységek
kihasználtsága és az ott folyó
munka színvonala nőtt. Ezzel a
korszerűsítéssel
további
programok megvalósulása vált
lehetővé, mely mind a közösség,
mind a körülöttünk élő emberek
javát szolgálja. Így a gyermek-,
ifjúsági- és közösségi munkánk
továbbfejlődhet a gyülekezet és a
faluközösség
javára.
Cieklinski János

lelkipásztor
Magyar Pünkösdi Egyház

A dventi Gondolat!

