DudariKrónika
ÉRTÉKTÁR KIÁLLÍTÁS
DUDARON

2019. november 26-án, délután
tartottuk értéktár kiállításunkat,
melynek anyagát az érdeklődőkkel
közösen, az elmúlt hetekben
összegyűjtött helyi értékjavaslatok
alapján állítottuk össze. Egy
rögtönzött és nem teljes körű
kiállítás volt ez, de mindenképpen
fontosnak tartottuk, hogy a
résztvevők ízelítőt kaphassanak
arról, hogy mi is az a helyi értéktár.
Ez ama kis lépés volt abba az
irányba, hogy a későbbiekben
dokumentált formába is emléket
ölthessenek ezek a tárgyak, leírások,
képek, eszközök, de akár ételek is.
Elkészítettünk egy pólót is
"DUDARI ÉRTÉKŐRÖK" részére,
hogy még nagyobb kedvet kapjanak
ehhez a nemes és fontos feladathoz.
Nagyon szépen köszönjük a
Nemzeti Művelődési Intézet
munkatársainak
segítő
közreműködését!
Köszönet
mindazoknak, akik bármilyen
módon hozzájárultak a program
sikeréhez, hiszen felajánlották a
kiállításra a saját maguk által
készített dolgaikat vagy emlékként
őrzött tárgyaikat vagy például
elkészítették régi idők finom ételeit!
Továbbá köszönet az önkéntes
segítőknek
az
értéknap
megvalósításhoz!
(Dudar értékeinek gyűjtése a
programon résztvevők véleménye
alapján készült. Várjuk a további
javaslatokat!)

Dudar értékei:
(javaslatok)

Ördög-árok
István forrás
Csapóné konyhája
Kiskő szikla
"Fétó"
Káposztáskert
Lapos
Mammutfenyő
Hársfa
Öreg tölgy
Ősi gyümölcsfák
vad kakukkfű
Rétes
Kukorica prósza
Pörkölt káposztás csusza
Bencze László
Csoó Sándor
Hegedüs Árpád
Pappné Rácz Ildikó
Szendi Olga versei
Dudari népdalok
Református templom
Zsidótemető
Bányász emlékmű
Utca kutak
Dudari Énekkar
Néptánc együttes
Lakodalmas
Dudari Napok
Körte- és Diófesztivál
Tollfosztás
Kukoricafosztás
Kántálás
Tóth Edina Kitti
polgármester

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

2. oldal

Lídianőiteadélután

Karácsonyi
csomagokhoz
vásároltunk alapanyagokat egy
ködös decemberi délutánon, majd
beültünk egy gesztenyepürére a
Pepe cukrászdába. Szuper jót
beszélgettünk hármasban; testi,
lelki, sőt bibliai témák is
előkerültek.
„Nem tudnánk ezt folytatni
nagyobb méretben akár a
gyülekezeti közösségben is?”vetődött föl a kérdés. Két nappal
később
a
bibliaórán
csomagkészítés közben megadtuk
a
választ:
„dehogynem”!
Megbeszéltük, hogy évente
háromszor vagy négyszer
összegyűlünk,
énekelünk,
imádkozunk,
igét
tanulmányozunk,
mégpedig
laikus
szolgálókkal,
bizonyságtevőkkel, utána pedig
kötetlenül
beszélgetünk.
„Lídia női teadélután” címmel
meg is hirdettük ezt a lehetőséget.
Izgatottan vártuk az első alkalmat,
amelyet februárban hirdettünk
meg. „Vajon hányan leszünk?”,
„Hány poharat készítsünk a
teához?” Saccolgattunk… „Tízet,
tizenötöt?”
Én húsz körül tippeltem. Végül
harminc pohár került az asztalra.
Hála Istennek még kellett kettőt
behozni a konyhából. Tudom,
nem a létszám a fontos, mégis
nagyon örültünk, hogy a
testvérnők komolyan vették a
meghívást.
Minden alkalommal egy bibliai
nőalak kerül górcső alá. Először
Éva /minden élők anyja vagy
életadó/
személye
került
középpontba. Isten őt is, mint
minden embert szeretetből
teremtett.
Ádám
mellé
segítőtársként állította. (Fontos,
hogy tudjuk; Isten férfivá és
asszonnyá alkotta az embert.)
Sajnos Éva inkább figyelt a
Kísértőre, aki becsapta, és
bizalmatlanná tette Istennel
szemben. Súlyos következménye
lett
Ádám
és
Éva
engedetlenségének; az ember
kiűzetett a Paradicsomból; jött a
szenvedés, a fájdalom és a halál.
De olyan jó, hogy nem ez a vége a
történetnek! Isten szájából
elhangzik az „ősevangélium”: jön
az asszony magva, Jézus, aki a
kígyó fejére tapos. Van visszaút az
Atyához! Mai Évák, Ádámok
megtérhetünk, mert Jézus
mindent elvégzett a kereszten.
Döntsünk Mellette, és kövessük
Őt!
Második alkalommal (április)
kiderült, ki is volt Lídia, a névadó.
Amikor ezeket a sorokat írom, a
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Mai Ige kijelölt igéje is róla beszél;
„Hallgatott minket egy Lídia
nevű istenfélő asszony, egy
Thiatriából való bíborárus, akinek
az Úr megnyitotta a szívét.” Lídia
egy sikeres üzletasszony volt, akit
Pál apostol szolgálata nyert meg
Krisztusnak. Megtért, és az ő
otthona lett a Szentírásban
említett első gyülekezeti épület,
ahol a hívők találkozhattak. Ő
volt az első keresztyén nő
Európában, akit a Biblia név
szerint említ. Isten adjon nekünk
is nyitott szívet az Ige
befogadására, nyitott szemeket
mások nyomorúságára, és
krisztusi indulatot felebarátaink
iránti
segítségnyújtásra!
Harmadjára (november) Hágár
személyéről hallottunk. Hágár
Ábrahám szolgálója volt, aki
várandósan menekült úrnője,
Ábrahám felesége elől a pusztába,
amikor az Úr angyala rátalált.
Nagyon izgalmas történet,
érdemes elolvasni (Mózes első
könyve, 16. rész). Sok kérdést vet
föl; napjainkat is befolyásoló
tartalmakkal (zsidó – keresztyén arab
viszály).
Az angyal kérdezte Hágárt;
„Honnan jössz”? „Hová mégy”?
A mindenkori ember története
játszódik le. Honnan jövünk, és
hova tartunk? Megszöktünk
otthonról az Istennel való
közösségből, és keressük a
helyünket a világban. De hova
tart az életünk? A világ tele van
ilyen hágári, menekülő emberrel.
Legtöbben rossz helyen keresik a
megoldást. Pedig Isten jót
tervezett a számunkra. Utánunk
küldött Valakit, aki által magához
hív minket. Ő Jézus Krisztus. Ma
is kérdezi: Hová mész?
Hágárnak vissza kellett mennie
úrnőjéhez, megalázkodni előtte. A
mi számunkra is egyetlen
megoldás van; visszatérni
Istenhez, megalázkodni, bűnt
vallani, és Ő örömmel átölel
bennünket.
Az
áhítatok
után
szeretetvendégség következett.
Finom sütemények és tea
fogyasztása
közben
jókat
beszélgettünk.
Köszönjük Istennek a kedves
együttléteket, s reméljük, hogy
jövőre is készíti a lehetőségeket,
melyekre szeretettel várunk
minden érdeklődő hölgyet.
„Az alkalmakat áron is
megvegyétek, mert a napok
gonoszak” (Efézusbeliekhez írt
levél,
5,16).

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE

Nem is olyan régen a reformáció
ünnepe kiemelt ünnepe volt a
protestáns
felekezeteknek.
Karácsony, Húsvét ,Pünkösd után a
reformáció is ünnep volt. Nem csak
egy hétköznapi esemény . Ünnep
amelyen mi reformátusok is hálát
adhatunk ,azért , hogy Isten
segítségével őseink örökségül ránk
hagyták azokat a kincseket amelyek a
reformáció vívmányai voltak. Ránk
hagyták,
hogy
megőrizzük,
fejlesszük és sáfárkodjunk velük. Az
apostolok, reformátorok, hitvalló
őseink üzenik nékünk a századokon
át reformáció ünnepén: “És most
atyámfiai, ajánlak titeket az Istennek
és az Ő kegyelmessége igéjének, a ki
felépíthet és adhat néktek örökséget
minden megszenteltek közt!”
(Ap Csel 20,32).

Istennek hála az idei október 31.
gyülekezetünkben is ünnep volt. Az
esti istentiszteleten Agyagási István
ny. esperes hirdette Isten igéjét a 2
Kir 23. alapján. Az Ószövetségi
történet Jósafát királyról szólt aki azt
tette amit helyesnek lát az Úr. Egy
megtalált törvénykönyv alapján
cselekedett. Helyre állította az
istentiszteletet
,lerombolta
a
bálványokat, megtisztította Júdeát
jövendőmondótól halottidézőktől Az
ige hirdető arról is szólt, hogy
bizony Jósafát tettei a reformációhoz
hasonlatosak. Mert mik a legfőbb
vívmányai a reformációnak.? Az ,
hogy az istentisztelet helyreállítása
azzal kezdődött 502 éve is, hogy az
Igét,az igehirdetést helyezte az
istentiszteletek középpontjába, és
már mindenki saját anyanyelvén
olvashatta. Hát nem ez volt Isten
legnagyobb csodája, hogy egy Könyv
újra beszélni kezdett? Igen, pontosan
így történt. A Biblia újra megszólalt,
Isten Igéje újra érthetően felcsendült.
Először egy-egy embert ütött szíven.
Így járt Luther a Római levéllel. Élete
kínzó kérdéseire keresett választ:
Hogyan találok kegyelmes Istent?
Simon Ervinné Hogyan menekülhetek meg az
presbiter ítélettől? Kora emberének legégetőbb

kérdései voltak ezek. Isten kegyelme
által megszólalt a Könyv, és Luther
érteni kezdte. Később aztán
lefordította az Újszövetséget a nép
nyelvére. Az emberek kezükbe
vehették Isten Igéjét. Ettől kezdve
megállíthatatlan volt, Isten szava
egyre több embert ért el, és szólított
meg. Így újult meg Isten egyháza. És
igy volt ez hazánkban is Hála Károlí
Gáspárnak ,és a többi reformátornak
Az ige által egyedül Krisztus az,
akihez fordulhatunk segítségéért,
Merj Rá hagyatkozni, mert neki
hatalma van! S merjed evangéliumi
hitedet mások előtt felvállalva
hirdetni: Élő, megtartó, üdvözítő
Krisztusod van! ,fejezte be
igehirdetését
esperes
úr.
Az imádság után a Dudari Énekkar
lépett fel. Sorok közül bevonulva a
161 sz dicséretet énekelték(Siess
keresztyén).Majd Tóth Edina Kitti
konferálása után, még négy éneket
énekelt az énekkar . Mindkettő
szintén a reformáció korában íródott
Az első az Erős vár a mi Istenünk
címmel Luther Márton éneke volt Az
énekkar ezt az evangélikus szöveg
szerint énekelte, majd a 478 sz
dicséret (Ó Irgalmas Isten) után a
reformációhoz szorosan kapcsolódó
„Emlékezz vissza az útra” című ének
után az „ Ima a hazáért c. énekkel
fejezte be szolgálatát az énekkar.
Az áldásvétel után az ünnepi
alkalom véget ért. Reméljük, hogy
úgy az igehirdetés, mint maga a
reformáció üzenete közel visz
bennünket ahhoz, hogy református
identitásunkat megőrizzük, és
sáfárkodjunk vele. Befejezésül had
idézzek egy versszakot a 392. sz
dicséretünkből:
„Kihívott minden népből egy lelki
népet itt
Kit egy Úr ,egy keresztség,és egy hit
egyesit
Csak egy nevet magasztal, csak egy
cél vonja őt
És egy terített asztal ád néki új erőt”
Balogh István
gondnok
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Dudari Katolikus Egyházközség
– a félév legfontosabb eseménye

Az elmúlt fél év legfontosabb
eseménye: Szentatyánk, Ferenc
pápa Excellenciás Dr. Udvardy
György püspök atyát nevezte ki
veszprémi érsekké, aki augusztus
31-én foglalta el székét.
Ugyanekkor Excellenciás Dr.
Márfi Gyula érsek atya nyugdíjba
vonult. Ez bár nem tekinthető
dudari eseménynek, a dudari
katolikus egyházközség életében
is a félév legkiemelkedőbb
eseménye. György érsek atya
Szent Mihály főangyalnak, a
Veszprémi
Főegyházmegye
patrónusának ünnepén körlevelet
adott ki, amelyben megköszönte
Ferenc pápa bizalmát, Dr. Márfi
Gyula érsek atya eddigi
szolgálatát, felvázolta feladatait és
terveit, valamint mindehhez kérte
az Úristennek és szentjeinek, a
papságnak, a híveknek, a
plébániáknak a segítségét. Ebből a
körlevélből álljon itt néhány
részlet:
„(…) Örömmel és készséggel
fogadtam
Ferenc
pápa,
Szentatyának
megtisztelő
bizalmát és kinevező bulláját,
melyben az ősi és igen nagy
múltú, oly gazdag hitélettel és
kulturális
hagyománnyal
rendelkező
Veszprémi
Főegyházmegye élére nevezett ki
Főpásztornak. (…) Feladatom a
föltámadott Jézus Krisztus
személyének, a Jópásztornak –
minden ember Megváltójának – és
az Ő Evangéliumának hirdetése,
akiről ma is hittel valljuk az
ősegyház meggyőző tapasztalatát:
„Jézus Krisztus az Úr!” (Fil 2,11)
(…) Ezen feladataimat csak az
Egyház
közösségében,
a
Szentlélektől
adományozott
szolgálatok
és
karizmák
hordozóinak az Egyházmegye
híveinek, plébániáinak testvéri
közösségében
tudom
megvalósítani. (…) Kérem ebben a
felelősségteljes szolgálatban a

hívek – különösen a beteg és
szenvedő testvérek – kegyelmi
segítségét is. Hiszem, hogy csak
Krisztus keresztjébe kapaszkodva
nyerhetjük el az Istentől, az
Atyánktól felkínált teljes életet, a
boldogságot.
Püspöki
szolgálatomban
az
a
meggyőződés vezet, hogy az
Egyházban növekedhet mindenki
azzá a csodálatos egyéniséggé,
aminek a Teremtő Isten
megalkotta, értékként hordozva
gyökereit, nyelvét, kultúráját,
vallási
szokásait.
(…)”
György érsek atya körlevelében is
olvashattuk, hogy csak Krisztus
keresztjébe
kapaszkodva
nyerhetjük el a teljes életet, a
boldogságot. Most advent van, a
várakozás ideje. Felelevenítjük azt
a több ezer évet, amelyben az
Üdvözítőre várakozott az
emberiség. Várjuk a Megváltó
születésének
ünnepét,
a
karácsonyt, és várjuk a mi Urunk
Jézus
Krisztus
második
eljövetelét. Feladatunk, hogy
helyet készítsünk a szívünkben a
születendő Megváltónak, hogy
átadjuk neki az uralmat, s ez által
mi magunk is az Isten boldog
országához tartozhassunk!
„Ó jöjj, ó jöjj, Üdvözítő!
Beteljesült már az idő.
Törd át az ég zárt ajtaját,
vár a világ sóvárgva Rád.” –
Népének
Bíztatok szeretettel mindenkit,
hogy lássa szívesen a dudari
betlehemezőket, akik 2019-ben is
felkészülnek,
majd
útra
kerekednek, hogy a dudari
családokhoz elvigyék Isten
országának az örömhírét, a
Megváltó születését! Aki szívesen
látná a betlehemezőket, kérem,
legyen
szíves
jelezni!
Tell Nándor katolikus
hitoktató
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Októberben megalakult az új
képviseltestület
október 24-én tartotta képviselőtestület számomra.

2019.
alakuló ülését Dudar Község
Önkormányzatának új képviselő
testülete. Mindenki átvette
megbízólevelét Fekete Zsigmond
HVB elnöktől, aki kifejezte
jókívánságait is a testület felé.
Gratulálok a képviselőknek és
munkájukhoz jó egészséget és sok
sikert kívánok! A kötelező
bizottságokon kívül egyéb
bizottságot nem hoztunk létre,
minden témában közösen
döntenek
a
képviselők.
Alpolgármesternek Szőcsné Dr.
Nagy Ilonát választottuk, akinek
ezúttal
is
gratulálok!
Alpolgármester
Asszony
lemondott a neki járó
tiszteletdíjról, köszönjük a pozitív
hozzáállását!
Főállású
polgármesterként a törvényben
előírt bért szavazta meg a

Az
alakuló ülésen a képviselők
dönthettek a saját tiszteletdíjukról
is, miszerint az előző két
önkormányzati ciklust követve,
nem vesznek fel tiszteletdíjat. A
képviselők jelen ciklus idejére,
munkájuk zavartalan ellátásához
egy-egy hordozható számítógépet
kapnak.
A
képviselőket
köszöntötte Kropf Miklós járási
hivatalvezető úr is, aki emellett a
képviselők számára kötelező
képzésről is tájékoztatta az
érintetteket. Biztos vagyok benne,
hogy
munkánk
során
mindannyian a település érdekeit
fogjuk szolgálni és nyitottak
leszünk
új
dolgok
megvalósítására
is!
Tóth Edina Kitti
polgármester

Funkcionális torna a Művelődési Házban

Egy EFOP-os pályázatnak
köszönhetően, lehetőségünk nyílt
heti rendszerességgel, edző
irányításával tornázni. Előzetes
edzettségi felmérés után állította
össze az edző, Szalóki Sándor a
torna elemeit. Két csoportban
zajlik az edzés. Az első csoport a
kezdő csoport, egy kicsit
könnyebb, kímélőbb tornával. A
második csoportban azok vannak,
akik rendszeresen mozognak, így
kicsit keményebb edzés van nekik.
A foglalkozások során mód van
többféle sporteszközt is kipróbálni
pl. sportlétra, TRX, kettlebell.
Hamar kialakult egy „kemény
mag”, akik rendszeresen, szinte
kihagyás
nélkül,
minden
alkalommal részt vesznek a
foglalkozásokon, március óta! Itt
nem számít a kor! A
legkisebbektől a nagymamákig
mindenki együtt tornázik, ki-ki a

maga
szintjén.
Csupán heti egy alkalomról van
szó, mégis kijelenthetjük, hogy
sokat fejlődött az erőnlétünk,
egyre nagyobb terhelést bírunk. S
nem utolsó sorban a remek
hangulat miatt is érdemes hétrőlhétre eljárni. Így testünk és a
lelkünk is formában van!
A tagoktól rengeteg pozitív
visszajelzést kapunk. Egyik
idősebb tagunk, akinek egy
baleset miatt gondjai vannak az
egyensúllyal és a mozgással,
boldogan mesélte, hogy mióta
velünk tornázik, sokkal többet bír
és az egyensúlya is nagyon sokat
fejlődött, ki nem hagyna egy
alkalmat sem. Van, aki a társaság
és a jó hangulat miatt jár.
Köszönjük a lehetőséget!
Varga Edit
kulturális referens
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Márton-nap az óvodában

Márton-nap
az
óvodában
Óvodánkban, immáron negyedik
alkalommal rendeztük meg a
Márton-napi lámpás felvonulást.
A programot lázas készülődés
előzte meg. A gyerekek
megismerkedtek Szent Márton
legendájával és a Márton-napi
népszokásokkal. Hét elején
töklámpást faragtunk, majd
napokig
díszítgettük
a
felvonulásra szánt lámpásainkat.
Csütörtökön mindkét csoport
libás linzereket sütött, amit ebéd
után el is fogyasztottunk. Számos
mondókát, verset és dalt
tanultunk
a
témához
kapcsolódóan,
majd
libás
párválasztó játékot játszottunk.
A pénteki lámpás felvonulásra
egy kis műsorral készültünk Erika
néni vezetésével, amit már jóval
korábban elkezdtünk gyakorolni.
A felvonulás napján már reggel
nagyon izgatottak voltak a
gyerekek. Délután 4 órakor
gyülekeztünk az óvoda előtt. Szép
számban
megjelentek
az
érdeklődők, sokak kiváncsiságát
felkeltette a program. A
bölcsődések
is
örömmel
világítottak kis lámpásaikkal,
amiket a hét folyamán készítettek.
Az óvodások előadták műsorukat,
mely dalokból, mondókákból,
versekből és egy kis körtáncból
állt. Ezután közösen felsétáltunk
világító
lámpásainkkal
a
vásártérig, majd visszafordultunk

a művelődési házhoz. Sétánkat
Tenk Mihály harmonikajátéka
tette még hangulatosabbá, a
polgárőrség pedig biztosította a
felvonulás
zavartalanságát.
Ezúton is köszönjük nekik! A
szülői munkaközösség tagjai és
segítőik zsíros kenyérrel és meleg
teával vártak minket, és süti
vásárt is tartottak. Külön köszönet
illeti Horváth Józsefné, Marika
nénit, aki immár 4. éve finom házi
libazsírt
ajánl
fel
a
programunkhoz. Jó hangulatban
telt el a délután, az időjárás is
kegyes volt hozzánk. Reméljük,
jövőre
hasonlóan
vidám
programban lesz részünk, még
több érdeklődő részvételével.

A Szegedi Látványszínház látogatása
óvodánkba

A mozgó színház már többször
látogatott el intézményükbe, de ez
volt az első alkalom, hogy a
bölcsődések is részt vettek az
előadáson. Érkezésüket mindig
izgatottan várjuk, mert tanulságos,
színes és mozgalmas történetekkel
készülnek.
A műsor címe Pötyi a legjobb
gazdi volt. Pötyi rosszkedvű,mert
gazdája állandóan szemetel és
keveset foglalkozik vele. Úgy érzi
minden fontosabb nála, ezért úgy
dönt, hogy megszökik. Pisti a
gazdája hamar rájön, hogy
mekkorát hibázott. Pötyi a
gyerekeket
belevonva
az
előadásba megtanítják Pistinek,
hogy hogyan kell foglalkozni a
házi kedvencekkel és hogyan kell
gyűjteni a szemetet. A történet

végén a szereplők boldogan
köszöntek el a kis segítőiktől.
A gyerekeknek nagyon tetszett az
előadás, melynek aktív részesei
lehettek. Nagyon hatásos nevelési
eszközök ezek az előadások,
hiszen a műsör alatt-esetenként
kicsit irányítva tornázhatnak,
mozoghatnak illetve hasznos
információkat
tanulhatnak
környezetvédelemről, a felelős
állattartásról, az önzetlenségről, és
a
kölcsönös
tiszteletről.
Következő félévében terveink
szerint ismét egy izgalmas
előadással látogat el hozzánk a
színház.
Breglovicsné Földesi Judit
óvodapedagógus

Juhász Orsolya
óvodapedagógus

TERÁPIÁS KUTYÁVAL ISMERKEDTÜNK

Az óvodában október első
hetében az állatok témájával
foglalkoztunk. A témahét
lezárásaként, az állatok
világnapja
alkalmából

meghívtuk Vankó Zoltánnét,
szociális munkatársat, aki a
terápiás kutyáját is elhozta.
Több tudományos vizsgálat is
igazolta, hogy a kutya-ember

kapcsolatban
sokoldalú,
gyógyító erő rejlik. A terápiás
kutyák alkalmazása nagyon
sokrétű, a mozgásfejlesztésen át
az olvasás-tanulásig minden
területen tud egy jól képzett
kutya segíteni. A négylábú
bevonása
az
óvodai
foglalkozásokba
könnyen
megkedveltetheti az adott
témát a gyerekekkel, illetve
motiválhatja őket az információ
szerzésére.
Az ismerkedés két csoportban
történt. Már a kutya látványa is
nagy izgalmat váltott ki a
gyermekekből. Bevezetésként
az állattartás fontosságáról
beszélgettünk, közben a kutya
nyugodtan feküdt. A kutyával
való
kapcsolatlétesítés
jutalomfalat
adásával,
simogatással kezdődött. Jó volt
látni, hogy még a félősebb
gyermekek is kipróbálták. A

gyermekek örömmel végezték
a mozgásos feladatokat,
miközben
figyelni
és
koncentrálni kellett. Érdekes
feladat volt a köles golyók
fújása a kutya elé. Nagy
figyelemkoncentrációra volt
szükség annál a feladatnál,
amikor az önként vállalkozó
gyermek
valamelyik
testrészéről ette le a kutya a
jutalom falatot. Itt gyakorolni
tudták
a
testrészek
megnevezését.
A foglalkozás alatt a
gyermekek átlépték félelmüket,
nem volt kudarcélmény, mert a
kutya mindenkit szeret,
mindkét fél jól érezte magát. A
gyermekek szeme arról
árulkodott, hogy „Ezt én is
tudom,
megpróbálom.”
Fehér Tamásné
óvodapedagógus
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Baba-Mama klub a bölcsöde és óvoda előszobája
„Manófalva” mindennapjai
szerepjátékok, a konstruálós
bölcsödében rengeteg játék van, a

Az év első felében nagy örömmel,
és készülődéssel megnyílt a
dudari
mini
bölcsőde.
A szülők nagy érdeklődéssel
várták a nyitást, akkor még egy
csoportnyi gyermek iratkozott be,
de ma már teljes létszámmal, 2
csoporttal
működik.
A gyerekek csoportba való
beosztását nagyban befolyásolja a
gyermekek korosztálya. A Katica
csoportban vannak a 2 év
felettiek, a Pillangó csoportban
pedig a 2 év alattiak.
A gyerekeknél egy hetes
beszoktatás van, ami alatt
törekszenek a kisgyermeknevelők
arra, hogy ez mind a szülőnek, és
mind a gyermeknek könnyebben
menjen. Vannak gyerekek, akiknél
egy kicsit jobban elhúzódik ez a
folyamat, azaz többet sírnak, de ez
teljesen normális, hisz minden
gyerek
más
és
más.
A bölcsőde két csoportjában
egytől egyig megtalálhatóak a
Az óvoda több éve szervezi meg a
Márton napi felvonulást az
óvodában, az SZMK segítségével,
amire nem csak az óvodásokat
várjuk, hanem minden dudarit!
Hosszas szervezés után, úgy
döntöttünk, hogy a vendéglátás
keretén belül szervezünk egy süti
vásárt is. Az óvodában
meghirdettük és kértük a szülők
segítségét, hogy ki-ki amivel tud
járuljon hozzá a rendezvény
sikeréhez, akár zsíros kenyér
kenéssel, kínálással, akár egy kis
sütivel.
15 szülő, köztük óvó nénik és
dadus nénik is finomabbnál
finomabb
sütiket
hoztak.
Örömmel vettük, hogy több mind
10 anyuka is segített a program
előkészületeinél
és
lebonyolításánál.
A sütivásár sikeres volt, hiszen 55
csomag fogyott el pillanatok alatt.

játékok, a dráma játékok, a
gyakorló játékok, és nagyon sok
mozgást elősegítő játék is.
A kisgyermeknevelők mind
amellett,
hogy rengeteget
játszanak a gyerekekkel, amellett
sok foglalkozást is tartanak, mint
pl.: zenei foglalkozást, és kreatív
foglalkozást is, melyek a
gyermekek fejlődését segítik.
Ami még nagyon fontos lehet,
hogy azok a gyerekek, akik
bölcsődébe jártak, mikor eljutnak
oda, hogy óvodába kell menniük,
sokkal könnyebben szoknak be az
oviba, hisz a bölcsiben már
megtanulják a folyamatosságot, és
a
szabályokat…
Egy szóval mindenkit sok
szeretettel vár a Mini Bölcsőde
Dudar, és nem utolsó sorban az
ott dolgozó kisgyermeknevelők!

Pintér Zsanett
kisgyermeknevelő

A befolyó összeget az ovisok
javára
fordítjuk
A felvonulás az ovisok
előadásával kezdődött, az óvoda

2019 áprilisától újraindítottuk
Dudaron az új bölcsödében a
Baba-Mama klubot. Havonta egy
alkalommal találkozunk. A
foglalkozások idején lehetőség van
a gyerekekkel való közös játékra, a
szülőtársakkal való kötetlen
beszélgetésre. Célunk, hogy
segítsük
az
édesanyákat
gyermekgondozási
és
gyermeknevelési
feladatuk
ellátásában, és tartalmassá tegyük
a kisgyermekekkel otthon töltött
éveket. Legalább ilyen fontos cél
az együttjátszás, mondókázás és
egy olyan hely létrehozása ahol a
szülők megbeszélhetik örömeiket,
gondjaikat,
kicserélhetik
tapasztalataikat és feltöltődhetnek
a klubfoglalkozás alatt. A

picik
kipróbálhatják
az
életkoruknak megfelelő fejlesztő
játékokat, amit örömmel igénybe
is vesznek. Megismerhetik a
bölcsödében és az óvodában
dolgozó óvó néniket, akik
mondókázással, dalokkal segítik
az ott töltött időt. Igényszerint
hívunk előadókat különböző
témákban.
Eddigi vendégeink voltak:
Aszódiné Bíró Hilda Óvoda
Vezető. A bölcsődei és óvodai
élettel ismertetett meg. Prémné
Koczner Éva védőnő:” Mit
tegyünk, ha félrenyel a
kisbaba?”gyakorlati bemutató.
Varga Edit kulturális referens
Könyvbemutató
kicsiknek.
Breglovicsné Földesi Judit óvó
nénivel mondókáztunk. Kovácsné
Böőr Edina gyógytornásszal
játékos lúdtalptorna kicsiknek.
Az anyukák eddigi tapasztalata,
hogy a klubba rendszeresen
résztvevő gyerekek könnyen
beilleszkednek a bölcsödébe,
óvodába, a klubot a bölcsőde és
óvoda előszobájának tekintik.
Mindenkinek ajánlom ezt a
lehetőséget, és szeretettel várom a
szülőket
gyermekeikkel
a
klubfoglalkozásokra!
Prémné Koczner Éva
védőnő

készítettek az óvó nénikkel. A jó
hangulatot fokozta még egy kis
harmonika szó is, amit mindenki
nagyon élvezett a kicsiktől a
nagyig
egyaránt.
A körút a művelődési házig
tartott, ahol finom libazsíros
kenyérrel, lila hagymával és
meleg teával vártuk a
felvonulókat, ebben a kissé hűvös,
zord őszi időben. Mindenkinek
nagyon ízlett a zsíros kenyér és a
tea, hiszen nagyon hamar
elfogyott
minden!
A felvonulást a helyi polgárőrség
felügyelte,
köszönet
érte!
Szeretném
megköszönni
mindenkinek a segítségét és a sok
biztatást és külön köszönet
udvarán, innen indult a csapat a Horváth Józsefnének is a finom
Márton napi körútjára. Nagyon libazsírért!
hangulatos volt a kis lámpásoktól,
Varga Erika
amiket a gyerekek együtt
SZMK elnök.
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Iskolánk életéből
•
2019. szeptember elsejétől
Bognár Andrea lemondott az
intézmény vezetéséről. A feladatot
Stanka
Erika,
korábbi
intézményvezető-helyettes vette át
megbízással addig, amíg a
Veszprém Megyei Tankerületi
Központ pályázata alapján valaki
újra, kinevezéssel be nem tölti ezt
a
tisztséget.
•
a tanév első napjaiban
minden évben tűzriadó-próbát
tartunk. Idén ezt a napot a zirci
tűzoltók részvétele tette még
izgalmasabbá, mert a riadó
kezdetekor szirénázó autóval
érkeztek meg az iskolaudvarra.
Szelthoffer
Ferenc
tűzoltóparancsnok
ismertette
velünk a legfontosabb tűzvédelmi
szabályokat, majd munkatársai

kinyitották a tűzoltóautót, így
minden gyermek egészen közelről
ismerkedhetett
a
tűzoltó
berendezésekkel.
•
évek óta hagyomány, hogy
egy tanéven belül a negyedik és
hatodik osztályosok a Zirci
Tanuszodában 10 órás úszótanfolyamon vesznek részt. Az
úszás tartásjavító és immunerősítő
hatása mellett fontos megemlíteni,
hogy a tanfolyam nagyban
hozzájárul
gyermekink
vízbiztonságához, melyre családi
nyaralások és az iskolai tábor
során egyaránt szükség van.
Hálásan köszönjük a negyedik
osztályos szülőknek, hogy
segítségére voltak Gerleiné •
az első két hónapban négy
Deutsch Andrea osztályfőnöknek iskolai ünnepélyt tartottunk:
a gyermekek heti kíséretében. - tanévnyitó ünnepély – 2.
osztályosok (Farkas Lászlóné)
- megemlékezés az aradi
vértanukról október 4-én – 6.
osztály
(Pódáné
Táncos
Zsuzsanna)
- az 1956-os forradalom
emlékünnepe október 22-én - 8.
osztály
(Farkas
László)
- az Önkormányzat által
szervezett idősek napi ünnepélyen
a 4. osztályosok örvendeztették
meg
vendégeinket
vidám
táncukkal (Gerleiné Deutsch
Andrea)

Napközis táborunk
A nyári szünet első hetében húsz
diákunk egy hetes napközis
táborban vehetett részt. Az első és
második osztályos tanulókat
pedagógusaink és civil segítőik
várták – immár tankönyvek és
tananyag nélkül – az iskolában.
Bár a helyszín a megszokott volt,
változatos programokkal mégis
igazi kikapcsolódást tudtunk
nyújtani a gyerekeknek. A hét fő
témája „A halász és a felesége”
című mese, illetve annak
feldolgozása volt.
A programok közt szerepelt
papírszínház
előadás,
meseolvasás, hozzá köthető
játékos feladatok (pl. vízzel festés,
játékhal horgászat, add tovább,
tükörjáték, zenére alkotás,
képregény készítés, az erdő
hangjai, stb.). Többet közülük a

higiéniai oka van, hogy
elsősorban télen a gyerekek ne a
meleg lábbelijükben üljenek egész
nap; másrészt a tantermek
tisztaságára a sáros időben így
jobban
tudunk
vigyázni.
Köszönjük mindazok munkáját,
akik
az
öltözőszekrények
átalakításával,
festésével
kialakították a benti cipők helyét:
Halász István, Papp Gergő,
Halász Istvánné, Pappné Reiner
Ágnes, Ábrahám László, Farkas
László, Bognár Andrea, Jakab
Emese. Itt mondunk köszönetet
Melhart Csabának is, aki a nyár
folyamán
a
negyedikesek
tantermét festette ki társadalmi
•
a szülői munkaközösség munkában
döntése alapján ettől a tanévtől
bevezettük a benti cipő
Stanka Erika
használatát. Ennek egyrészt
megbízott iskolaigazgató

szabadban
játszottunk,
kihasználva az udvar és a
játszókert nyújtotta lehetőségeket.
Egyik nap például pikniket is
rendeztünk kint.
A gyerekek talán a szerdai napot
élvezték leginkább, amikor a
közeli városba, Zircre utaztunk. A
Reguly Antal Népi Kézműves
Alkotóház
kiállításának
megtekintése után a résztvevők
nemez karkötőt készíthettek, majd
a Pintér-hegyi Parkerdőbe
kirándultunk.
Az élményekben gazdag hét egy
közös színházi előadással zárult,
amikor a táborozók a saját maguk
által készített bábokkal játszották
el a hét meséjét.

Szeptember közepén, 3 napon keresztül zajlott ismét a papírgyűjtés
iskolánkban. A rendkívül szoros versenyt az alsó tagozatban a 4., a
felső tagozatban a 8. osztály nyerte meg. Két diákunk, a 2. osztályos
Bol Rüben, ill. a 4. osztályos Melhart Gréta is több mint 800 kg-ot
gyűjtött.
Szökrényes Anita Gratulálunk mindannyiuknak!
Gerleiné Deutsch Andrea
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7. oldal

Pályaválasztási tájékoztató
2019. 10. 22-én Linczmayer Judit ,
a pedagógiai szakszolgálat
munkatársa tartott előadást a
hetedik, nyolcadik osztályos
tanulóknak és szüleiknek. A
népes
érdeklődő
csapatot
megismertette a középiskolai
rendszer változásaival. Így
megtudhattuk, hogy újabb
intézményi
átszervezésekre,
átnevezésekre kerül sor, melyek
novemberben már elfogadásra is
kerültek. A szakmunkásképző
intézményeket
négy
éve
szakközépiskolává keresztelték át,
majd most szakképzővé. A
szakképzők hároméves képzés
keretén belül szakmunkásokat
szerveznek, megszűnik azonban
az a lehetőség, hogy a harmadik

Iskolai Halloween

év után folytassa tanulmányit
nappali tagozaton az érettségiig.
A régi szakközépiskolákat
korábban
szakgimnáziumnak
nevezték át, most ezek
technikumként funkcionálnak
majd, ahol a negyedik év után a
közismereti
tantárgyakból
érettségit tesznek, az ötödik
évben csak szakmai képzést
folytatnak. A technikai végzettség
megfelel majd az emelt szintű
érettséginek, ami felvételi
kritérium a felsőoktatásban. A
gimnáziumi képzésben nem
tudunk változásokról.
Az
előadást köszönjük a pedagógiai
szakszolgálat munkatársának.
Farkas László A

Halloween ősi kelta
hagyományokból kialakult ünnep,
amit elsősorban az angolszász
országokban tartanak meg, bár
mára már az egész világon
elterjedt.
Október 25-én, pénteken tartottuk
a már hagyományosnak számító
Halloween Partyt
a felső
tagozatos osztályosok számára.
Voltak
ijesztő
jelmezek,

töklámpások, angol nyelvű
rejtvények, feladatok, tökcipelés,
almahalászat és persze seprűtánc
is.
A versenyt a 6. osztályos csapat
nyerte
meg.
Köszönjük a diákönkormányzat
támogatását!

"Komatál"

Az idei évtől kezdtük el a
„Komatál” programot, melynek
lényege, hogy minden újszülöttet
(természetesen,
aki ehhez
hozzájárul) meglátogatunk és a
régi szokások szerint ebédet, sütit
és ajándékot viszünk. Ebben nagy
segítségünkre van Prémné
Koczner Éva védőnő, aki segít,
hogy eljuthassunk a babákhoz, és
Horváth Józsefné, Marika, aki a
finom ebédről gondoskodik.
Nagyon szépen köszönjük nekik!
Az
önkormányzat
egyedi
levesestálat készíttet az alkalomra,
mely a gyermek számára egy
igazán szép emlék marad a
születéséhez
kapcsolódóan.
12 újszülötthöz jutottunk el ez
idáig. Mindenhol kedvesen
fogadtak bennünket és örültek az
ajándékoknak.
Nagy örömömre szolgál, hogy
kezdeményezésünkhöz
sokan

csatlakoztak, többek között a
Magnólia Virágbolt és Bierbaum
Ferencné Irénke is, köszönjük
nekik a gyönyörű virágokat!
Továbbá köszönet az Életmód
Klub tagjainak a finom sütikért!
Bárkit szívesen látunk, aki
valamilyen (süti, ajándék, stb..)
formában csatlakozni szeretne
kezdeményezésünkhöz, illetve
szeretne
hozzájárulni
a
hagyomány továbbörökítéséhez
és egy nagy aktív közösségként
köszönteni a legfiatalabb dudari
lakosainkat!
A babáknak, családjuknak és
minden támogatónknak nagyon
jó egészséget és boldog életet
kívánunk!
Reméljük, jövőre is sok babát
köszönthetünk!
Varga Edit
kulturális referens

Nagy Andrea
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Karácsonyi gondolatok
Karácsony egy szép ünnep
Mindenki csodákra vár
Családi békére és megbocsájtásra.
Finom,bőséges ételre és ajándékra
Feledni akarja búját,bánatát
Vannakszegényekés gazdagok
Vannakelnyomottak,elhagyottak
Vannakszeretetet árasztókés
Vannakgyűlöletet indítók
Vannakkikszeretnek,
Vannakkiknevetnek,
Vannakbővelkedőkés nélkülözők
Segítünkha van ki rászorul,
Sírunkha valaki elkóborol
Rohamosan készülünk
Ajándékokkalelhalmozunkmindenkit
Arra várunkminden rossz elmúlik
Közben irigyekés néha rosszakvagyunk
Ha eljön az ünnep úgy érezzük
Mindent megtettünk,hogy szebb legyen életünk,
Szebb legyen ünnepünk
Tisztánakérezzükmagunkat.
Aztán ha márelmúlikaz ünnep
A szeretet sajnos lassan halványodni kezd
Elfelejtjükazt ki még mindig bajban van
Elfelejtünkimát mondani mindenért az életért
Rohanunkés lassan kialszika fény,a segítőláng
Karácsony nemcsakhárom napig tart
A szeretet ünnepe,a megértés ereje
Örökre itt maradhat,csakakarni kell
Csakhinni és bízni kell.
Legyen egész évben béke és megbocsájtás
Szeretet,összetartás és boldogság
Imádkozzunkaz életért,az egészségért
A családért a sokjóért amit Isten adnekünk.
Áldott Ünnepeket kívánok!

Varga Erika: 2019.10.06.
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Kedves Olvasók!

Az utolsó írás után úgy
gondoltam, több történetet már
nem írok, majd sorra kérdezték
kedves ismerősök, miről lesz szó a
következő
írásban?
Bátorítottak, kérték, ne hagyjam
még abba, írjak másról is, hisz
annyi régi dologra lehet
visszaemlékezni. Így hát írom a
következőt, számomra egy kedves
történetet:
Sokunk emlékezik még rá, mi
minden jellemző Dudarra a régi
időkből. Söprűkötés–vásározás,
mészégetésvásározás,
kukoricafosztás,
tollfosztás,
kosárfonás–vékakötés,
káposztaszedés / tiprás –
savanyítás nagy hordóban /,
kántálás, komatállal baba – mama
látogatás,
jeles
ünnepekre
rétessütés, búcsúra házak-gádorok
meszelése, fiataloknak új báli-ruha
/ ha került rá /, nagy vendégjárás,
családi összejövetel, legalább
egyszer egy évben, búcsúkor libakacsa tömések, csakis kézzel.
Abban az időben egyik téli
elfoglaltság a nyírág söprűkötés
volt. Vesződséges munka,
megszolgált érte, aki abból akart
megélni. Először is meg kellett
szedni a nyírágat, amiért bejárták
a „hét határt”. Majd söprűnyélnek
valót keresgélni, de jó időben,
mert mire valaki észbe kapott,
már mások összegyűjtötték. /
Ugyanúgy a nyírágat is. Söprűt
kötni tehát nem kis fáradtság volt,
és nem is akárki tudott jó erőset
kötni. Amely helyiségben készült,
kész csatatér volt. Hosszú
vonyószék, körülötte a sok
„sziács” szerte szét, gúzs, nyelek,
nyírág-áztatás, miegyebek. Ha
elkészültek a söprűkötéssel,
bekötegelték s egy jó adandó
alkalommal, ahogy előjött a
kikelet, elindultak vele vásározni.
Híres, nagy vásárokat tartottak
akkor, pl. Varsányban. A dudari
söprűk ott találtak leginkább
hamar gazdára. Egyszer engem is
elvitt édesapám a vasárnapi
vásárba, egy megrakott kocsi
söprűvel. Jó korán indultunk,
vásárba korán érdemes menni.

Ültem apám mellett a bakon,
/ülésen/
eddegéltem
az
„elemózsiát”, amit édesanyám
csomagolt - cikória kávéval
készült tejeskávé lehetett, ökrész
korunkban is fő tízóraink az volt
–, ő meg fütyörészett. Közben
kérdezgettem, mikor érünk már
oda? Alig tudtam kivárni. Végre
megérkeztünk!
Mindenféle
intelmek után, egy kis időre
magunkra hagyott a lovakkal és a
söprűkkel.
Amint
később
megtudtam, föltérképezte a
terepet. / Minek mennyi az ára,
fogy-e a söprű?/ De nem üresen
jött ám vissza! Hozott vásárfiát:
törökmézet, - jó kis fognyűvő
volt, maradék tejfogat biztosan
kiszedte – és nekem egy csodás
háromsarkos selyem kis kendőt. A
világ legboldogabb gyermeke
voltam, már röpültem volna haza,
hogy
lássa
mihamarabb
édesanyám is. Mikorra túladtunk
a söprűkön – a dudari söprű
mindig kelendő volt –, indultunk
is hazafelé. Édesapám a
visszaúton is fütyörészett,
biztogatta a lovakat, én meg
örvendeztem, gyönyörködtem a
selyemkendőben. Sokáig megvolt,
bár pár mosás után már nyoma
sem volt a szép virágos mintának,
akár ráírhatták volna, hogy mosni
tilos! De nekem így is kedves
emlék maradt és használtuk is!
Torokfájáskor jó szolgálatot tett
hideg vizes borogatásnak, sósvizes öblögetés mellé. Mire
hazaértünk, édesanyám és a
testvérem már vártak bennünket,
pedig nem is telefonáltunk
mobilon, hogy már elindultunk!
Manapság is néha elmegyünk
egy-egy vásárba / Kisbér,
Veszprém bolha piac, / sőt a
helyünkbe is jönnek a faluba
vásárosok, de az már egy más
történet. A söprűt bárhol
megvehetjük, jobb, ha kettőt is
veszünk mindjárt, mert rövid
időn belül úgyis tönkre megy.
A dudari söprűk pedig még a
varsányi vásárban is megállták a
helyüket!
Jakab Zoltánné

DudariKrónika
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"Öregedjünk meg együtt
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi,
Ketten, egy szerelemmel."
(John Lennon)

Házasságot kötöttek:

Születtek:

Bors Máté és Folmeg Alexandra
Vasút u. 11.
Pintér Erik és Farkas Eszter
Erdősor u. 3.
Andrási István és Varga Katalin
Dózsa u. 20..
Pék Antal és Tóth Zsófia Hella
Jókai u. 3.
Tóth Dániel és Koso Erika
Diófa u. 1.
Varga Attila és Arany Dominika
József A. u. 20.

Horváth Zsombor an.: Bokor Nóra
Erdősor u. 48.
Dodge Quentin Reed an. :Rácz Eszter
Rákóczi u. 13.
Garbacz Dorina Janka an.: Neukum Katalin
Darma u. 3.
Aszódi Zsombor an: Klesitz Erika
Hunyadi u. 46.
Varga Róza an.: Kovács Anett
Arany J. u. 2.
Tóth Amanda an.: Koso Erika
Diófa u. 1.
Pék Léda an.: Tóth Zsófia Hella
Jókai u. 3.
Regenyei Liza an.: Horváth Annamária
Kiss I. u. 35.

Meghaltak:
Jakab Józsefné Darma u. 5.
Csizmadia Istvánné Dózsa u .19.
Török Nándor Készenléti ltp.
Varga Tamás Erdősor u. 40.
Földesi Ferenc Kossuth u. 21.
Ábrahám Mihályné József A. u. 3.
Orovecz Jánosné Telekitó u.
Varga Valter Erdősor u. 40.
Ábrahám Zoltánné Hunyadi u. 50.
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