DudariKrónika
Ezúttal is mozgalmas évünk volt
A felújítás során megújult az épület
tetőszerkezete, cserépfedés került a
síkpala helyett és kicseréltük az
ereszcsatornákat. Új nyílászárók
kerültek beépítésre, új burkolatot
kapott a helyiség és új világítás
készült. A homlokzatot is felújítottuk,
s így az épület biztonságosan
használható és egy esztétikus képpel
illeszkedik az óvoda és bölcsőde
épülete
mellé.
Orvosi rendelők fejlesztése 6 486 753
Ft támogatással (MFP)

A lassan egy éve zajló koronavírus
helyzet sok változást hozott
mindannyiunk életében, de átírta az
önkormányzatok működését is. Idén
elmaradtak a rendezvények, sok
egyéb program, azonban ismerve a
vírus kegyetlen pusztítását, úgy
vélem,
a
nagy
létszámú
összejövetelek kockázatát nem baj ha
nem vállaltuk be. Képviselő
testületünkkel úgy döntöttünk, az így
keletkező megtakarításokat is
beruházásokra fordítjuk, így idén
még több forrás segítette a
felújításainkat. Önkormányzatunk
folyamatosan nyújt be kérelmeket
források lehívására, és mint azt a
beszámoló is jól prezentálja, számos
beruházást tudtunk, többek között a
Magyar Falu Program (MFP)
segítségével megvalósítani már. A
pályázatok mellett saját forrásból
folyamatosan fejlesztjük útjainkat is.
Az alábbiakban összefoglalót
készítettem az idei nagyobb
fejlesztésekről
(az
összegek
tartalmazzák a 27 % ÁFA-t), s a jövő
évi tervekről is kaphatnak néhány
információt.
Orvosi eszközök beszerzése a
gyermekorvosi rendelőbe 1 963 184
Ft támogatással (MFP)

Az eszközök beszerzésével a házi
gyermekorvosi szolgálat technikai
színvonala nagyban emelkedett.
Olyan eszközöket szereztünk be a
pályázati
forrásból,
amelyek
korábban nem álltak rendelkezésre,
például
szűrővizsgálatokhoz
szükséges berendezések, illetve olyan
eszközöket vásároltunk, melyek
cseréje esedékessé vált. A beszerzés
során az informatikai háttér is

Ezt a projektet 2021. év nyarán fogjuk
megvalósítani, de a támogatást már
erre is elnyertük. Sajnos az orvosi
rendelő lapostetője beázik a nagyobb,
viharosabb esőzések alkalmával. Ezt a
problémát szeretnénk megszüntetni a
fejlesztésre került a napi kötelező tető felújításával, valamint az egész
feladatok
ellátására. orvosi rendelőt kifestjük, a fém és fa
Közösségi és kulturális építmények felületeket lemázoljuk, a sérült
felújítása 14 998 103 Ft támogatással álmennyezetet
kicseréljük.
(MFP)
Reményeink szerint a probléma így
A projekt által elért eredményként megszűnik
majd.
megújulhatott a Bencze László Ravatalozó külsőbelső felújítása 8
Művelődési Ház belseje. Korszerű 024 495 Ft támogatással (MFP)
gépészeti-és villamossági fejlesztések A pályázat szintén nyert már, a
születtek. Fontos eredmény, hogy az projekt megvalósítása 2021 évben
épületben kialakításra került egy várható. A ravatalozó épületét
mozgáskorlátozotti WC, valamint szeretnénk kívül-belül felújítani a
férfi és női zuhanyzók. Ezek támogatásból, melynek során
segítségével számos szolgáltatással kicseréljük a régi nyílászárókat,
tudjuk bővíteni a kínálati palettánkat. felújítjuk a homlokzatot, kijavítjuk a
Egy kulturált, modern és esztétikus műkő sérüléseket, belül is kijavítjuk a
környezet várja az ide látogatókat. vakolatot, cseréljük a sérült
Urnás sírhelyek kialakítása 4 998 720 burkolatot,
felújítjuk
a
Ft támogatással (MFP)
villanyszerelvényeket, kifestjük az
A temető fejlesztése egy régen várt épületet. Ezen kívül egy új
projekt volt. A sírkert 10 darab, halotthűtőt vásárolunk a pályázat
egyenként
négyfülkés
urna részeként.
elhelyezésével került kialakításra, Iskolai tornaterem fejlesztése 25 992
körülötte térköves felülettel és 814 Ft támogatással (MFP)
járdával a ravatalozótól. Úgy véljük, Novemberben értesültünk róla, hogy
hogy elhunyt szeretteink számára egy iskolánk tornatermére is nyertünk
méltó nyugvóhely lett a sírkert, pályázati forrást, melyet várhatóan
melyet a virágok, egyéb növények a jövő évben használunk fel a
későbbiekben díszként körülölelnek. Tankerületen keresztül. A tornaterem
Közösségszervező alkalmazása egy belső
fejlesztése, korszerűsítése
éven keresztül 2 969 460 Ft
valósulhat meg, nagy örömünkre,
támogatással (MFP)
ezen kívül új eszközökkel is bővül a
Szintén támogatásból, szakirányú tornaterem, segítve a még
végzettséget szerző kollégánk egy színvonalasabb
sportolási
éves bér és járulék költségét tudjuk lehetőségeket. A hosszú évtizedek óta
fedezni a pályázati összegből. A kiváló eredményekkel büszkélkedő
programok előkészítése, szervezése Dudari Általános Iskola, méltán
mellett
a
könyvtárban
is megérdemli ezeket a fejlesztéseket is!
tevékenykedik, valamint plakát és Hungarikum pályázat 3 986 530 Ft
újságszerkesztést csinál, s egyéb támogatással (Agrárminisztérium)
feladatokat lát el, melyek az A támogatás segítségével a Települési
önkormányzati működést segítik. Értéktár részeként fellelhető értékeket
Óvoda udvartároló felújítása 4 997 tudjuk népszerűsíteni, bemutatni
039 Ft támogatással (MFP)
rendezvények, kiadványok, fotók és

bemutató
film
segítségével.
Mindezekhez
eszközökre,
alapanyagokra,
programok
megvalósítására tudjuk fordítani az
elnyert összeget. Minden korosztály
számára elérhető lesz a program,
melynek eredményeként olyan helyi
értékek, emlékek, ismeretek kerülnek
átadásra, mely a hagyományok
megőrzésében kiemelt szereppel
bírnak. A tervek megvalósítása jövő
tavasszal indulhat, addig az
előkészületek
zajlanak.
Belterületi utak javítása 28 162 973
Ftsaját forrásból

A kivitelezés során megújulhatott a
kultúrkert, a Telekitó utca egy része,
a Sportpályához vezető út, a Darma
utca, valamint a Készenléti utca,
kiszélesítéssel. Több helyen a
biztonságos közlekedés miatt kellett a
javítás, volt ahol pedig nem is volt
korábban
szilárd
útburkolat.
Reméljük, mindenki számára jól
szolgálnak az elkészült útszakaszok.
A jövő évi tervek között szerepel
további árok és járda javítás (nagyon
fontos lenne az Erdősor utca meglévő
járdájának
és
amelletti
árokrendszerének
felújítása).
Pályázatot is nyújtottunk be további
utak felújítására, ennek eredménye
még nem ismert számunkra, de most
is bízunk a sikerben. Szeretnénk több
olyan helyen napelemes közvilágítást
telepíttetni, ahol nem érhető el az
E.ON hálózat, s sokkal drágább lenne
a kiépítése (pl. Posta-buszváró,
Készenléti épületek előtt, Dózsa utca).
Folytatni szeretnénk a kamerák
telepítését a faluban, elsősorban a
forgalmas közterületeken. Szeretnénk
parkjainkat,
közterületeinket
fejleszteni, szépíteni. S természetesen
a pályázati lehetőségek is szeretnénk
továbbra is kihasználni, s élni a
támogatások adta lehetőségekkel.
Ezúton szeretném megköszönni
Dudar Község Önkormányzata
képviselő testületének pozitív
hozzáállást a döntések alkalmával, a
hivatal és önkormányzat dolgozóinak
pedig a kiváló munkavégzést! S
külön köszönetemet fejezem ki Ovádi
Péter országgyűlési képviselőnknek a
folyamatos
támogatásért
és
figyelemért, mellyel Dudar települést
megtiszteli! Nagyon jó az
együttműködés közöttünk, mely a
jövőre nézve is bíztató számomra!

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

Tóth Edina Kitti
polgármester

2. oldal

DudariKrónika

„ AZ EGYHÁZAT SZÜNTELENÜL REFORMÁLNI KELL”
- A reformáció idején fontos
szerepe volt a Bibliának, hiszen
az nem volt egyéb, mint az
egyháznak és az istentiszteletnek
Isten igéje szerinti megújulása.
Legelőször Isten egy szolgájának,
Luther Mártonnak a szívében,
lelkében indult el ez a folyamat.
Jósiás idejében Isten igéje annyira
élő és „friss" volt, mintha akkor
írták volna. Luther sokféle
vívódása, tusakodása idején
mindig odafordult a Bibliához.

- a XVI. századi reformáció egyik
jelmondata volt ez a fenti idézet.
Ahogyan az épített házat is
szüntelenül tatarozni kell, úgy az
egyházon, mint lelki kövekből
összeállt épületen is a
repedéseket, a szakadásokat
idejében javítani kell. Tudjuk jól,
hogy ha nem figyelünk, akkor
deformálódás (elváltozás) fog
történni. Ezért volt - van szükség
mindenkor, szüntelenül a
reformálásra, megújításra az
ószövetségi- újszövetségi időben
és
ma
is.
2.Kir.23,1-16,
24-25
Ebben a történetben egy
hatalmas megújulásról olvasunk,
amely
Jósiás
király
uralkodásának idejében ment
végbe Júdában. Jósiás neve ezt
jelenti: az Úr gyógyítson meg.
Isten rajta keresztül egy egész
népet gyógyított meg a
bálványok fertőzésétől. Sem
előtte, sem utána nem volt olyan
nagy reformáló, mint ő (25. vers):
„és
kedves
dolgot
cselekedék az Úr szemei előtt, és
járt az ő atyjának, Dávidnak
minden útjaiban, és nem tért el
sem jobbra, sem balra" (2Kir 22,2)
- jegyzi fel róla a Szentírás. Olyan
király volt, aki megbízott az
alattvalóiban,
istenfélelmet
serkentett a környezetében,
halála után pedig emlékét
kegyelettel
őrizték
meg.
- A megújulásnak két feltétele
volt: külső megtisztulás és belső
megújulás. A kettő nem kizárja,
hanem kiegészíti egymást.
- Jósiás általános istentiszteleti
reformot hajtott végre. Erre
nagyon is szükség volt, mivel
már 300 évvel korábban,
Salamon
király
idejében
elkezdődött a deformálódás, az
elpogányosodás. Az előző
fejezetekben pogány papokról és
istenekről olvashatunk, és arról
is, hogyan telt meg Isten háza, a

salamoni templom pogány
szobrokkal. Így a pogányság
előbb-utóbb megszokottá vált.
Ebben az állapotban történik
valami váratlan: miközben Jósiás
javíttatja,
renováltatja
a
templomot, meglelnek egy
elveszettnek hitt tekercset, amely
Mózes 5. könyvét, vagyis a
Törvény könyvét tartalmazza.
Ezt bemutatják a királynak, aki
ezt hallván, megszaggatja ruháit
és leborul Isten színe előtt
bűnbánatot tartani. Ekkor
határozza el, hogy a templomból
kidobálja a pogány szobrokat.
-A XVI. századi reformációban is
így történt az egyházi megújulás:
legelőször
Németországban,
Franciaországban és Svájcban,
majd nem sok idő múlva egész
Európában. A reformátorok a
Szentírás tanítása szellemében
megtisztította a templomot és
megújították,
igeközpontúvá
tették az istentiszteleti rendet.
Csak az egy igaz Istennek lehet
szolgálni, teljes szívből és
lélekből. A reformációt nem lehet
kikerülni, ez törvényszerűség.
Az igazi reformáció Isten műve,
ő az, aki anyaszentegyházát
alkalomról alkalomra meg akarja
újítani. Erre eszközként azt az
embert használja fel, aki teljes
szívéből, teljes lelkéből és teljes
erejéből szereti őt. Ennek azt kell
jelentenie, hogy az életemben
Isten van az első helyen. Amíg Ő
nincs az első helyen, addig nincs
igazi
megújulás
sem.
- Az igazi reformációhoz nem
elégséges csak a külső
megújulás. Az egész nem ér
semmit, ha bennem nem megy
végbe radikális, teljes értékű
megújulás. Eddigi mulandó
anyagi értékeimet át kell hogy
cseréljem azokra, amiket Isten
azért ajándékozott, hogy azokkal
embertársaimnak szolgáljak az Ő
dicsőségére.

Sajnos a mi otthonainkban a
Szentírás a könyvespolcon
összevegyül, eggyé lesz a többi
könyvvel, de a Bibliát lehet
keresni és megtalálni. Belőle a
Mindenhatónak a szava szól, aki
hajt minket a reformáció felé,
arra, hogy az Ige alapján
szembenézzünk
magunkkal,
bűnbánatot tartsunk és tudjunk
alkalomról alkalomra belsőleg
megújulni.
- Amikor Jósiás előtt felolvasták
Isten szavát, az bűnbánatra
indította a királyt. Sokan azért
nem nyitják ki a Bibliát, mert
félnek szembesülni a bűneinkkel,
de bűnbánat nélkül nincs
reformáció, nincs megújulás. A
bűnt nem lehet meg nem
történtté tenni, mert annak

következménye van. A bűnt csak
megbánni lehet. Ebből az igéből
meg tudjuk tanulni azt, hogy
miként lehet igazi bűnbánatot
tartani!
„Isten, légy irgalmas nékem,
bűnösnek!" - bárcsak így
tudnánk mi is imádkozni,
Őhozzá fordulni, mint ahogyan a
vámszedő Jézus példázatában,
hogy ne a régi, hanem az ige
által megújított életünket élnénk!
- Jósiás felolvastatja a Törvény
könyvét a nép előtt, és utána
radikális tisztogatást hajt végre.
A pogányság állandóan próbál
feltörni- olyan, mint a rákos
betegség. A legkisebb sejtjét is el
kell pusztítani, hogy ne nőjön
újra vissza! Isten lehetőségként
adja nekünk azt, hogy a
pogányságot, az istentelenséget
kiűzzük, mert csak akkor lesz
igazi megújulás életünkben,
gyülekezetünkben,
egyházunkban, hazánkban és az
egész földön.
Ámen
Kedves olvasó, aki e fenti
gondolatokat az igazi reformációról
figyelemmel és változni akarással
elmédben forgatod, szívedbe rejted,
halld meg Jézus Krisztus hívószavát
a Szentlélek által, hogy megváltott,
szeretett gyermekeként élhessed
megújított életedet!
Adja Isten, hogy ez így legyen!
Ámen
Kálmán István

református lelkipásztor
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Pár gondolat a Dudari Pünkösdi Gyülekezet
életéről, a Covid vírus margóján.

„járványokkal”. De annak valóságát,
hogy ez meg fog történni, és
valóságban a mi Urunk Jézus vissza
fog jönni nem tarthatom titokban. Az
elmúlt évtizedek eseményei és a jelen
kor történései azt mutatják
számunkra, hogy már a vajúdás
időszakában vagyunk, abba érkezünk
bele. Ezt mindenki gondolja át és
forduljon most teremtőjéhez és
Megváltó
Jézusunkhoz!
Nekünk is, mint Gyülekezetnek
mindent át kellett és át kell
értékelnünk.
Az év elején nagy reménységgel
voltunk ezzel az évvel kapcsolatban.
Sok
tervünk,
álmunk
és
várakozásunk volt, hogy idén mit is
fogunk megélni. Helyileg, térségben
és országos programokban egyaránt.
De március időszakában nem csak a
tavasz, a Covid fertőzés is
beköszöntött.
Egy Házaspáros sorozatot kellett
azonnal elengednünk tavasszal.
Csupán a kezdő, bevezető alkalmat
tarthattuk meg a Házasság hetében,
ahol egy nagyon szép estét
tölthettünk el nagyon sok házaspár
ismerősünkkel.
A
Csetényi
Református Gyülekezet pásztora,
Hajdú Ferenc testvérünk volt
meghívott szolgálattevőnk, aki
mindenkit bevonva tanított a
házasság rejtelmeire. A több
alkalomból álló sorozat, márciustól
azonnal
megállt.
Mint ahogy az Istentiszteletek
is.
Mt 24:4-8 Jézus így válaszolt nekik: látogathatósága
A felkérés, hogy számoljak be az
elmúlt időszak Gyülekezeti életéről és
esetleges terveinket is ismertessen,
nagyon jól esett az Önkormányzat
részéről. Elgondolkodtam, mivel is
tudnám kezdeni és bármennyire is
akarnám, nem tudom kihagyni azt a
tényt, hogy Gyülekezetünk életét is
befolyásolta, alakította, bizonyos
területeken korlátozta és valójában
más területeken új perspektívákat
nyitott a Covid vírus járvány.
Olyannyira része az életünknek, hogy
feleségemet épp tegnap tesztelték és
kisebb köhintéseim alapján úgy
vélem én is e sorsra fogok jutni.
Valószínűleg, mikorra ezeket a
sorokat olvassák, már túl leszünk
rajta.
Talán meglepődünk és csodálkozunk,
hogy amit eddig biztosnak és
normálnak tekintettünk, miként
válhat egy-két hét leforgása alatt
múlttá az életünkben. Ennyire
törékeny az egész életünk,
társadalmunk?
De miért is csodálkozunk? A
keresztény egyház kétezer éve
hirdeti, hogy ez a világ, amiben most
itt élünk véges, időben korlátozott,
maga az Úr Jézus vissza fog jönni az
Ő népéért. Ez egy olyan időszakban
fog megtörténni, amikor ez a világ,
mint egy szülés előtti asszony,
vajúdásban van az őt ért
nyomorúságok
miatt.
Máté evangéliumában ez így van
leírva:

" Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen
valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az
én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok
a Krisztus! - és sokakat megtévesztenek.
Fogtok hallani háborúkról, és hallotok
háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne
rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de
ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet
ellen és ország ország ellen támad,
éhínségek és földrengések lesznek
mindenfelé. De mindez a vajúdás
kínjainak
kezdete!

Lukács evangéliuma ehhez még
hozzáteszi:

Lk 21:10-11 Azután így folytatta:
" Nemzet nemzet ellen és ország ország
ellen támad,
mindenfelé nagy
földrengések, járványok és éhínségek
lesznek, rettenetes dolgok történnek, és
hatalmas jelek tűnnek fel az égen."

Semmikép sem szeretnék a farkast
kiáltó fiú szerepébe bújni. Senkit sem
szeretnék riogatni, és egyébként is
magas félelem szinteket fölöslegesen
felsrófolni azzal, hogy most azonnal
itt a világ vége. Annál is inkább,
mivel ennek időpontját senki sem
tudhatja, csak a Mennyei Atya. Azt
sem állítom 100%-an, hogy a Covid
vírus egyenlő az igében említett

Dudari Gyülekezet online
Istentisztelete

Miután
márciusban
olyan
egyházvezetési rendelet jött ki, hogy
nem lehet zárt térben alkalmat
tartani, Gyülekezetünk azonnal átállt
az Istentisztelet online közvetítésére.
Így csak egy szolgáló csoport volt
helyileg az imaházban, de közvetítés
által Gyülekezetünk minden tagjához
és még sokakhoz eljutott az
Istentiszteleten való részvétel
lehetősége.
Ekkor az ön segítségével
felajánlottunk
új
szolgálati
lehetőségeket a
faluközösség
számára: 1. Online jelleggel részt
tudnak venni, meg tudják nézni
Istentiszteletünket. Ezt sokan meg is
tették, meg is teszik azóta is. 2.
Felajánlottuk, hogy Bibliaórai
keretekben, ugyancsak online
jelleggel bárki részt vehet egy
alaptanítás
sorozatban.
3.
Felajánlottunk
lelkigondozást,
beszélgetést,
imaközösséget
mindazok számára, akik szeretnének
ezzel
élni.

Ifjúsági tábor Dudaron

Országos korosztályi táborok idén
nem lettek megtartva, így a helyi
fiatalok igényeit szem előtt tartva,
nyáron amikor erre hatóságilag
engedély volt, egy regionális ifjúsági
tábort tartottunk az imaházunkban. A
több mint harminc fiatalt érintő
táborunk igen sikeres volt. Több fiatal
Isten felé való elkötelezését
nyilvánította ki. Fiataljaink valóban
megújultak ezen napok alatt.
Gyülekezeti Tábor!

„És lészen az utolsó időben!...”
címmel tartottuk meg Gyülekezetünk
második nyári táborát. Az
összlétszámban több mint 50 főt
számláló tábort Súron, a Békesség
Szigete Táborhelyen tartottuk meg.
Mind a tanításokban, dicsőítésekben,
imaszolgálatokban és személyes
üzenetekben megtapasztaltuk, hogy
az élő Isten közel jött hozzánk. Igazán
áldásokkal teli napokat töltöttünk a
táborba. Ezután nagy várakozással
voltunk a szeptember elejei Hálaadó
napunk
iránt.
Hálaadó nap egy kicsit másképp!

Akik az elmúlt évek, évtizedek
Hálaadó napjain részt vettek tudják,
hogy ez Gyülekezeti életünk egyik
legnépesebb programja. Időnként
több száz fő is megfordul a délelőtt és
délutáni
alkalmainkon.
Idén egy különösen áldott
szolgálattevő személyt hívtunk meg,
dr. Lakatos Péter zongoraművész,
lelkipásztor,
Szabadkeresztény
Egyház püspöke, Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Karának Dékánja, a
Nyári Dicsőítő és Próféta Iskola
alapítója
és
főszervezője
személyében.
Hálaadó napunk hetében, kedden
kaptunk
értesítést,
hogy
egyházvezetési rendelet alapján kérik,
a helyi Hálaadó napok belső, csak a
falut, várost érintő rendezvények
legyenek. Át kellett gondolnunk és
szerveznünk ezt a napot, végül igen
nagy áldást tapasztaltunk meg. Akik
részt vettünk, azt éltük meg, hogy bár
kevesebben vagyunk mint eddig, de
most mind az egymásra, és még
inkább az Istenre figyelésre nagyobb
lehetőségünk
volt.
Újból online!

Nyár közepétől ameddig csak
lehetett, az Istentiszteleteinket normál
módon tartottuk meg. Ebben a
Gyülekezet egységes volt és
betartottunk minden szabályozást, de
együtt lehettünk. Nagyon örültünk
még ennek a korlátozott, maszkos
Istentiszteleteknek is. Az volt a
Gyülekezet vezetésének döntése,
hogy ha bárkinél is a Gyülekezet
tagjai között visszaigazolt Covid
fertőzés jelenik meg, azonnal újból
csak online Istentiszteletet tartunk.
Végül ezt nem vártuk meg. Amikor
előszőr hallottunk ismeretségi
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környezetben
vírus
gyanús
tünetekről, leginkább idős testvéreink
védelme érdekében átálltunk online
Istentiszteletre.
Jelenleg nem tudjuk mit hoz a
holnap. Vélhetően amikor ezt
olvassák, már tudni fogjuk és a lehető
legjobb megoldással fogunk élni.
Bibliát a Barátomnak projekt.

Már nyári kezdettel és az ősz
beálltával egy különös program
kezdett bennem mozgolódni. A mai
időszakban kiemelkedően fontos,
hogy mi Isten Igéjének, a Bibliának az
üzenete a ma emberének. De ismerike az emberek a Bibliát? Olvassák-e itt
ebben a faluban az Isten igéjét?
Ebből jött ez a szlogen és projekt:
Bibliát
a
Barátomnak!
Ehhez a megismeréshez szeretnénk
segítséget nyújtani azzal, hogy egy
teljes Bibliát adunk azoknak, akik
meg akarják azt ismerni. Ezen kívül
felajánlunk egy „Ismerjük meg János
evangéliumát”
igetanulmányi
sorozatot, ahol fejezetről fejezetre
elolvassuk és értelmezzük János
evangéliumát. Az igetanulmányban
otthonainkban
személyesen,
gyülekezetben kiscsoportban, vagy
online módon is részt lehet majd
venni. Már vannak, akik így
igényeltek Bibliát és vannak olyan
személyek is, akik már el is kezdték
olvasni János evangéliumát. Ezt a
lehetőséget itt a faluban, mindenki
számára elérhetővé szeretnénk tenni.
Egy kis summa!

Covidos időszak alatt rá kellett
jönnünk, mi is van az emberek
szívébe. Ez igazán tesztel, megvizsgál
mindannyiunkat! Milyen lelkület,
milyen indulat van valójában
szívünkben, melyek az igazi
kapcsolataink és kik azok, akik
valóban hiteles életet élnek
környezetünkben.
Egy számomra példaértékű lelkész
azt mondta, a Covid vírus olyan,
mint régen a fénykép előhívásakor
használt folyadék, mely előhozza a
képet. A folyadék nélkül nem lehetne
látni, mit is rejt a kép. Ez az időszak
sokak valós énjét fedik fel önmaguk
és mások számára is. Élj úgy, hogy az
előhívás után egy örömteli és mások
számára is élmény kép lehessél.
Bibliát a Barátom program iránt
érdeklődni és jelentkezni lehet
személyesen a Pünkösdi Imaháznál
(Dudar Telekitó u. 1.), Facebook
oldalunkon
vagy
telefonon:
70/3321731. Elérhetőségeink és
online
Istentiszteletünk
megtekinthető
Gyülekezetünk
Facebook
oldalán.
https://www.facebook.com/mpedu
dar/

Cieklinski János

lelkipásztor
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Isten
irgalmát
kérjük,
könyörületért imádkozunk. Ez a
jellemzője az idei év katolikus
vallási életének is. A vírus
támadása sajátos viselkedést
kényszerít ki a mindennapokban
belőlünk.
Tudnunk kell, hogy amikor Isten
segítségét kérjük, nem szabad
csodát várnunk. Bár a csoda
kifejezetten az Ő hatáskörébe
tartozik, és bármikor élhet vele, a
mindennapjainkban
ritkán
alkalmazza. A hívő ember, de
minden
ember
az
együttműködésben
tud
belekapcsolódni az isteni akaratba.
A próbatétel mindig is része volt
az ember életének, de aki hitben
él, az segítséget kap a
Mindenhatótól, hiszen a jót
cselekvő ember számíthat arra,
hogy
Isten
kiteljesíti
cselekedeteiket,
magasabb
értékrendbe emeli azokat. A hitből
fakadó cselekedetek az Istennel
való együttműködést valósítják
meg.
A vírus első támadásakor
egyházunk vezetői a kiadott
irányelveikben nagy felelősséggel
csatlakoztak az állam védelmi
intézkedéseihez.
A
szakemberekből álló testület
átgondolt,
szakmailag
megalapozott
intézkedésekkel
igyekezett védeni bennünket.
Ezeknek köszönhetően viszonylag
jól vettük az akadályt, bár komoly
áldozatokkal járt ez a teljesítés.
Mit tehet jó szívvel a keresztény
ember ebben a helyzetbe? Vállalva
az áldozatot és felelősséget érezve
embertársai iránt, legjobb tudása
szerint teljesíti a szakemberek és a
hatóságok utasításait. Egyházunk
vezetői ennek megfelelően
szabályozták a közösségi vallási
életet, nagyobb teret hagyva az
egyéni vallási cselekedeteknek.
Lelki kapcsolat fogja egységgé az
egyéni vallási életet, melyben nagy
erő
tud
megmutatkozni.
Tavasszal, amikor zárva maradtak
a templomok, így a dudari
templom is, ebben a formában élt
az egyházközség is. Élt a hívekben
a vágyakozás és a remény, hogy
hamarosan újraindulhat a
liturgikus közösségi élet. Én
magam ráadásul műtét utáni
hosszú lábadozásom idejét
töltöttem.

DudariKrónika
Nem szabad elfelejteni az első
hullámban számunkra telesen
ismeretlen volt ez a vírus. A
szabályok betartása úgy látszott,
hogy sikert hozott. Megértettük a
szentmisék hiányát, és éltünk a
technika lehetőségeivel, amikor a
televízió és az internet adta opciók
szerint kapcsolódtunk bele a mise
lehetőségébe. Ilyen körülmények
között kellett megünnepelni a
kereszténység
legnagyobb
ünnepét, húsvét szent titkát,
megváltásunk valóságát. Kilátásba
helyezték a szakemberek a vírus
második hullámát, és ezért nem
szabadott
abbahagyni
a
könyörgést Isten irgalmas
szeretetéért.
Most a második hullám idején
folytatnunk kell az imát, hogy
Isten szeretetét élvezhessük.
A fentiek szerint azt mondhatjuk,
hogy vallási tekintetben is
különleges évet, időszakot éltünk,
élünk. Jelen körülmények között
nagy felelősség hárul ránk,
mindannyiunkra, mert a vírus
támadása keményen érint
bennünket
most
is.
Két irányban kell az életünk
vezetését
folytatni.
Általánosságban
áldozatos
lelkülettel be kell tartani a civil
hatóságok aktuális rendelkezéseit,
másfelől pedig a hit erejében, az
Isten irgalmas szeretetében bízva
éljünk. Imádkozzunk azért, hogy
sikerüljön jól kezelni a vírus
helyzetet, tudjuk megtalálni a
betegség
ellenszerét
Isten
segítségével.
Amikor
az
egymásért, különösen a betegekért
való imádságra buzdítok, nem
szabad megfeledkezni arról sem,
hogy a betegségben meghaltakért
is tegyünk így. Hasonlóképpen
tegyük ezt az elhunytak
hozzátartozóinak érdekében is.
Abban a reményben tekintünk a
közeljövőre, hogy lehetőségünk
lesz méltó és bensőséges módon
megünnepelni a Isten felénk
fordulását, a karácsony ünnepét.
Mindent összefoglalva, a jövőre
vonatkozóan abban a reményben
élünk, hogy a következő évben
már
láthatóan aktívabban
élhessünk hétköznapi életünkben,
és a hitben való életben is.
Horváth Lajos
esperes, plébános

Mint mindenki mást, minket is
váratlanul ért a digitális oktatásra
való átállás kényszere márciusban.
A pedagógusok tanórákon
használt módszerei vegyesek. A
felső tagozatos szaktantermek
mindegyikében rendelkezésünkre
áll egy-egy interaktív tábla, melyre
írhatunk, de emellett internetes
oldalakat vagy más digitális
tananyagot, feladatot tudunk
kivetíteni a gyerekeknek. Az alsós
tantermek közül a negyedik
osztályban van egy „okos” tábla,
amely hasonló tudással bír, mint
az interaktív táblák, illetve a
fejlesztő teremben áll a gyerekek
rendelkezésére több tablet és
laptop.
Akik e téren már
gyakorlottak voltak, könnyebben
vették a digitális időszak
kihívásait.
Az első hetet a lehetőségek
feltérképezésére szántuk. Ezalatt
minden pedagógus eldöntötte,
melyik platformot használja majd
az előttünk álló időszakban. Ekkor
történt meg a gyerekek
regisztrációja
a
különféle
oldalakra. Az osztályfőnökök
felmérték a tanulók műszaki
lehetőségeit, internethozzáférését.
Hamar befutottak hozzám a szülői
jelzések is. Néhányan aggódtak,
hogy
számítógép
nélkül,
mobilnettel hogyan tudnak eleget
tenni az elvárásoknak, vagy a
nagycsaládosok a kevés eszköz
miatt féltek, hogy egyidőben nem
tudnak részt venni a gyerekek a
különféle órákon. Nagy teher
hárult ekkor a szülőkre, hiszen a
kisebbeknél a regisztráció lépéseit
többnyire ők végezték el, majd az
otthontanulás folyamata szintén
az ő segítségükkel valósult meg. A
felső tagozatosok többsége
önállóan teljesítette ezt a kihívást.
Mindezek után kialakult a
végleges
rend:
Első és 2. osztályban a tanító nénik
Messengeren keresztül küldték a
feladatokat, gyakoroltatták az
olvasást, és kérték vissza
befényképezve a megoldott
feladatokat
minden
nap
megbeszélt idő szerint. A
számonkérésekre gyakran 5 óra
után került sor, amikor a szülők is
hazaértek a munkahelyükről.
3. osztályban e-mailben küldte ki a
tanítónő a heti tananyagot, és
mindenki egyéni beosztása szerint
végezte azt el. Ugyanitt kérte

vissza egy-egy gyermektől a
megoldott
feladatokat.
4. osztályban a legtöbb tantárgyat
Messengeren keresztül tanulták a
gyerekek, így tudták gyakorolni a
hangosolvasást is. A matematika
órán Viberen tartották a
kapcsolatot, szintén egyidejű
jelenléttel, később ez kiegészült a
Messengeren létrehozott kisebb
csoportok számára tartott órákkal.
A felső tagozatosoknak erre az
időszakra új, digitális órarendet
alakítottunk ki. A tanítás 9 órakor
kezdődött minden osztálynak, és
ezután mindegyik óra egész
órakor indult. Így volt naponta 34-5
órájuk.
Tantárgyanként változó volt, hogy
melyik internetes felületen
dolgoztunk a gyerekekkel:
Discord, Edmodo, Redmenta,
Google Classroom, Kréta , Google
drive, e-mail. Mindnyájan több
elérési felületet adtunk meg a
gyerekek számára, hogy házi
feladatokat ott küldjenek vissza,
ahol nekik egyszerűbb.
A kedves olvasóknak, akiknek
nincsen iskoláskorú gyermeke,
feltételezem, idegenül hangzanak
a fenti kifejezések. A lényege
mindegyiknek az, hogy a tanári
magyarázat akár szövegesen, akár
élő beszélgetésben eljusson a
gyerekekhez, illetve ők az
elkészített házi feladataikat vissza
tudják küldeni valamilyen
csatornán
keresztül.
A
dolgozatokat
sok
esetben
interneten elkészített feladatlapok
kitöltésével végezték a diákok.
A kezdeti nehézségek után
elmondhatom, hogy a 2. – 3. héttől
már beállt a rendszer, a legtöbb
tanuló felvette a tempót, és jól
haladt. Akiknek nehezebben ment
– elsősorban digitális eszköz
hiánya miatt – ők májustól már
bejártak az iskolába, és az iskolai
számítógépekkel vettek részt a
tanórákon.
Az új tanévben már elvégeztük a
gyerekekkel együtt az újabb
regisztrációkat,
folyamatosan
gyakoroljuk az internetes felületek
használatát, hogyha esetleg újra
be kell zárni az iskolát, senkinek
ne jelentsen gondot a digitális
órákon való részvétel.
Stanka Erika
mb. intézményvezető
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Az új nevelési év elején szeretettel
vártuk,
és
fogadtuk
a
bölcsődéseket.
Kisebb-nagyobb pityergésekkel,
de ugyanakkor jó kedvel telt az
elmúlt időszak.
Óvodába öt gyermek ment el
tőlünk, de érkeztek újak is, így
tizenhárom
kisgyermekkel
kezdtük meg az új évet. A
beszoktatás
szeptembertől
folyamatos volt. A Pillangó és a
Katica csoportunk is teljes
létszámmal működik. A mára már
óvodás gyermekek mindig
szívesen integetnek bölcsődés
pajtásaiknak és nekünk is.
Szokásainkhoz híven készülünk a
Márton napra, ez alkalommal, a
gyerekekkel lámpást készítünk.
A kézműves tevékenységek
mellett, minden napos a zenei
nevelés, és a mozgásfejlesztés is.
Izgatottan várjuk a karácsonyi
időszakot, és a Mikulást. A
gyerekekkel ilyenkor karácsonyi
mondókákat, dalokat tanulunk.
A
szülői
munkaközösség,
karácsonyi vásárt is tervez,

amelyre szeretettel várunk
mindenkit. Az ebből befolyt
összeget
a
gyermekek
játékkészletének
bővítésére
tervezzük majd költeni.
Reméljük a jelenlegi helyzet, nem
fogja befolyásolni majd a közös
ünneplést.
A járvány ügyi helyzetre való
tekintettel és vezetői utasításra,
intézménybe
szülők
és
nagyszülők nem jöhetnek be. A
bejárati ajtónál, csengetés után a
kisgyermeknevelő fogadja a
gyermekeket. Testhőmérsékletet
mér, és ha minden rendben van, a
gyermek átöltöztetéséről is ő
gondoskodik.
Hazabocsájtásnál
szintén
csengetni kell, ilyenkor a
délutános gondozónő felkészíti a
gyermeket a hazamenetelre.
Átadja a szülőnek és tájékoztatja a
napi eseményekről.
Szeretnénk megköszönni minden
szülőnek a megértést és az
együttműködést!

ovisokat érintő kérdéseket és napi
problémákat és játékos formában
kínálunk megoldást az őket érintő
kihívásokra.
A
fejlesztő
gyakorlatokkal
szinte
észrevétlenül
építjük
az
Nyárai Amarilla
önbecsülésüket és a pozitív
kisgyermeknevelő
énképüket. A foglalkozáson a
feladatok segítenek a pozitív
életszemlélet kialakításában. Az
Így tedd rá! az oviban
együtt megoldott feladatokkal
fejleszthetjük a gyermekek Tavaly ősszel volt először Ismét nagyon lelkesen tértünk
problémamegoldó képességet. szerencsém Judit óvó nénivel haza, majd a következő héten
Bízunk benne, hogy a program közösen részt venni egy egynapos máris folytattuk a tavalyi évben
által gazdagíthatjuk a gyermekek Így tedd rá! képzésen, elkezdett dalokat, játékokat
személyiségét, érősíthetjük az Szentkirályon. Nem tudtam feleleveníteni. Erre remek alkalom
egymással való érzelmi kötődést, pontosan mire is számítsak azon a mindennapos rövid torna, illetve
mindezt úgy, hogy gyermek kívül, hogy népi játékokat és a nagy torna is, hiszen sok futásos,
örömüket lelik a játékos néptáncot fogunk tanulni. mindent átmozgató népi játékot
Rendkívül jó hangulatban, sajátítottunk el. A gyerekek még
feladatokban.
tevékenyen telt a képzés, hiszen mindig lelkesek, szabad játék alatt
Breglovicsné Földesi Judit minden játékot magunk is maguk is kezdeményezik az új
óvodapedagógus kipróbáltunk, rengeteg új dalt játékokat, otthon is énekelgetik az
ismertünk meg.
Bármit is új dalokat. Ennél jobb visszajelzést
gondoltam előtte az ovis nem
is
kaphatnánk.
néptáncról, az gyökeresen A jó hangulaton és a mozgás
megváltozott. Sok új ötlettel örömén kívül számtalan pozitív
tértünk vissza az óvodába, és hatása van a módszernek.
Judittal együtt rögtön el is Motoros, értelmi, kommunikációs
kezdtünk új dalokat, játékokat és szociális készségeket és
bevezetni csoportjaink életébe. A képességeket fejlesztünk a népi
gyerekek nagyon befogadóak játékok által, zenei kultúrával
voltak az új módszerrel gazdagítjuk gyermekeink tudását.
kapcsolatban,
az újdonság Reményeink szerint sikerül
varázsával hatott rájuk.
minden óvodás kisgyereknek
Ezen felbúzdulva jelentkeztünk az felkelteni az érdeklődését a
áprilisi háromnapos képzésre, népdalok és a népi játékok iránt,
mely sajnos a járvány miatt akkor ezzel is ösztönözve generációjukat
elmaradt, így most októberben a néphagyományok elsajátítására
tartották meg. Szerintem az összes és
követésére.
résztvevő nevében mondhatom, Garantáljuk, hogy a program
hogy minden képzeletünket segítségével játékban, táncban,
felülmúlta a képzés. Szerencsések dalban
még
gazdagabb
vagyunk, hogy az első napot hétköznapokat
biztosítunk
Balatoni Katával tölthettük, aki az óvodánk minden kisgyermeke
Fotó: Így tedd rá! képzésen,
egész Így tedd rá! módszertani részére.
jobbról: Juhász Orsolya, Balatoni Kata (a program ötletgazdája),
képzés
programgazdája,
Berglovicsné Földesi Judit, Schindler-Csapó Tímea
néptáncpedagógus
és
Juhász Orsolya
neveléstudományi kutató.
óvodapedagógus

Óvodánk 2020/21-es nevelési
évtől csatlakozott a Boldog Óvoda
programhoz, amely pozitív
pszichológiai
kutatási
eredményeire
épített
élménypedagógiai módszertan. 10
egymásra épülő téma segítségével,
lépésről lépésre ismertetjük meg
az ovisokkal a boldogság
különböző
összetevőit
és
feltételeit. A gyerekek nagy
örömmel fogadják a különböző
témájú foglalkozásokat.
Az
óvodai életünk számos területén
nyújt segítséget a különböző
élethelyzetek feldolgozásában. A
gyerekeknek lehetőséget ad az
érzelmek kifejezésére, a számukra
nehezen megélt események
feldolgozására. Segíti a gyermekek
közösségbe való illeszkedését, a
társas életre való felkészítését,
remekül átbeszélhetjük az

6. oldal
Nagy öröm volt számunkra,
hogy szeptember elsején újra
együtt kezdhettük meg a
2020/2021-es
tanévet.
Már augusztusban ellátogattunk
a leendő kiscsoportos gyermekek
otthonába,
hogy
megismerkedjünk egymással.
Fontosnak tartjuk az első
találkozást, beszélgetést. Ha a
szülő minél többet elmond az
óvónőnek a gyermekéről,
tulajdonságairól, szokásairól,
akkor könnyebben tudunk majd
reagálni a gyermek egyes
viselkedéseire.
Első nap minden kisgyermek
nagy izgalommal érkezett meg az
óvodába. A régi barátok,
csoporttársak újra találkoztak.
Mindenkinek volt sok mesélni
valója, hiszen valakivel már több
hónapja nem találkoztunk. A
kiscsoportosok életébe viszont a
szeptember a beszoktatás
időszaka. Sok személlyel,
tárggyal, épülettel, szokásokkal
kell megismerkedniük, valamint
sok új szabályhoz kell
alkalmazkodniuk,
és
megtanulniuk. A bölcsődéből
érkező gyermekeknek már nem
volt új a környezet, az
óvodakezdés előtt többször

DudariKrónika
ellátogattak hozzánk ismerkedni.
A nevelési évünket 43 fő óvodás
és 13 fő bölcsődés gyermekkel
kezdtük
el.
A Napraforgó csoportba 20 fő
kiscsoportos korú, a Napsugár
csoportba 13 fő nagycsoportos, és
10 fő középső csoportos korú
gyermek
jár.
Az elmúlt két hónapban az ősz
adta természeti kincsekkel
foglalkoztunk.
Terméseket,
gyümölcsöket,
zöldségeket
gyűjtögettünk és különböző
módon dolgoztuk fel őket.
Beszélgettünk az időjárásról,
évszakokról,
hónapokról,
napokról.
Barkácsoltunk,
festettünk, így ősszel kapcsolatos
szép alkotások is készültek,
amelyeket egy rajzpályázatra
küldtünk el. Mindennapjainkból
nem hiányozhat a verselés,
éneklés és a körjátékozás sem.
Sokat játszottunk, tornáztunk az
udvaron. Lehetőségünk volt egy
ingyenes
zenés
műsort
megnézni, meghallgatni a
kultúrház udvarán. Köszönjük.
Intézményünk életében személyi
változás is történt, Aszódiné Biró
Hilda intézményvezető május
elsején nyugdíjba vonult.
Hét éven át volt alkalmam

megismerni kiemelkedő szakmai
munkáját. A vele eltöltött idő
nem múlt el nyomtalanul
életünkben, hiszen mindig aktív
tagja volt a közösségnek. Egy
megbízható pontos, precíz
embernek ismertem meg, aki
munkájára minden területen
nagyon igényes volt.
A hosszú évek alatt több száz
gyermeket nevelt, lelkiismeretes
munkájával készítette fel őket az
iskolai
életre.
A
mindennapokban a kicsiket
elkalauzolta a mesék világába,
élményekben gazdag ismereteket
nyújtott, dalok, versek igényes
megválasztásával kiemelkedő
szerepet töltött be az óvodások
életébe. Kitűnő pedagógiai
érzékkel, hozzáértéssel nevelt,
mindig a rá bízott gyermekek
jövőjét tartotta szem előtt.
Felkarolta a hátrányos helyzetű
gyermekeket,
segítette
a
családokat.
Nemcsak a gyermekekkel
foglalkozott,
hanem
sok
segítséget adott az újonnan
érkező kollégáknak is. Sokat
tanulhattunk Tőle, ezúton is
köszönjük.
Megőrizzük
emlékezetünkben az együtt
eltöltött szép emlékeket a dolgos

hétköznapokról,kirándulásokról.
Nyugdíjba vonulása előtt még
vállalta az intézmény vezetését,
majd az óvoda- bölcsőde
együttes irányítását is. Igyekezett
jó munkahelyi légkört teremteni,
összekovácsolni a mi kis
közösségünket.
Májusban megkezdhette a
megérdemelt pihenést, jó
egészséget, boldogságot, szép
nyugdíjas éveket kívánunk!

"Komatál"

Sajnos a komatál programunkat is befolyásolta a korona vírus járvány
megjelenése. A tavaszi időszakban nem látogattuk legifjabb dudari
lakosainkat. Nyáron elkezdtük bepótolni az elmaradt látogatásokat, és
folytatni a programot. Sajnos a mostani helyzet is úgy hozta, hogy a
"komatálazást" ismét szüneteltetnünk kell. Ezidő alatt minden
újszülött megkapja az emléklapot és a polipot a védőnőtől.
Az újraindulásnál szívesen látjuk a csatlakozni vágyokat illetve új
támogatóinkat. Segítőimnek és támogatóimnak ezúton is köszönöm!
Varga Edit kulturális referens

Fehér Tamásné
óvodapedagógus

DudariKrónika

A Dudari Általános Iskola hírei

7. oldal

Március helyett szeptember 10-én
rendezték meg a Kenguru
Nemzetközi Matematikaverseny
idei fordulóját. Alsó és felső
tagozatból 7-7 tanuló vett részt.
Az alsó tagozatosok közül a
legjobb eredményt Kovács Lilla, a
felső
tagozatosok
közül
Holczmann Léna érte el. A megyei
listán Berkes Balázs (8.o.)
eredményei bizonyultak a dudari
versenyzők közül a legjobbnak.

Iskolánk ismét elnyerte az Örökös
Boldog Iskola címet a 2020/2021es tanévre a Jobb Veled a Világ
Alapítvány által kiírt pályázaton.
A címet azon intézmények
kaphatják
meg,
amelyek
Boldogságórát tartanak, és a
program fenntartását a következő
tanévben is vállalják. A Boldog
Iskola programjának fókuszában
az áll, hogyan lehet a negatív
gondolkodásmódon változtatni,
és a tanulásban optimista
hozzáállást kialakítani a diákok és
pedagógusok
körében.

Szeptemberben ismét papírt gyűjtöttünk. Az alsósok versenyét a 3., a
felsősökét az 5.osztály nyerte meg. Egyéni bajnokunk alsó tagozatban
Horák Zalán, felsőben Kovács Áron lett.

Ebben a tanévben két alkalommal ünnepeltük együtt nemzeti
ünnepeinket: október 6-án, az aradi vértanúkra emlékeztünk a 6.
osztályosok műsorával, október 22-én, a nyolcadik osztály idézte fel
számunkra 1956 októberének eseményeit.

Sporteredményeink:

A Megyei Kisiskolák atlétikaversenyén jártunk okt. 15-én
Veszprémben 7 diákunkkal. A fiú csapatunk 2. helyezést ért el:
Baumann Marcell, Szecsődi László, Horváth László, Jakab Milán, Jakab
István, Szűcs Imre
További helyezéseink:
Egyéni összetettben (3 próba) Horváth László 3. hely

Svédváltó 2. hely: Szűcs Imre – Jakab Milán – Hoffmann Félix –
Baumann Marcell
600 méteres síkfutásban Horváth László 2. hely
Simon Bíborka egyéni összetettben (3 próba) 2. hely
600 méteres síkfutásban 3. hely
Az utaztatásban köszönjük Simonné Holonics Teodóra segítségét.

8. oldal

A változás

Mikor még gyerekek vagyunk, fel se
fogjuk a dolgokat. Boldogok
vagyunk, de ahogy növünk fel,
jövünk rá a dolgokra. Szomorú, de
igaz. 20évesen megállapítottak egy
betegséget
nálam,
agyi
rendellenesség, aminek nincs tünete
csak a halál előtt érezzük.
Gyógyíthatatlan. Feladtam a reményt.
Alig van vissza, nem tehetek már
semmit, elég volt. Folyton járkálnom
kell vizsgálatokra hogy van-e
változás. Egy napsütötte napon
mentem vizsgálatra vonattal, mint
mindig. Egyszer csak a kocsimba be
jött egy 30 év körüli pasas. Kisugárzó
volt és élet vidám, mint egy angyal.
Bemutatkozott és én is neki és
elkezdtünk beszélgetni. Megkérdezte
merre megyek, mi ügyben és egyszer
csak egy furcsa kérdést tett fel.
- Miért vagy ilyen szomorú? Látszik
rajtad nem tudod titkolni, a
könnycseppek nyomot hagynak az
arcodon
minden
alkalommal
–mondta.
Én pedig próbáltam tagadni,
dadogni, de tudta jól hogy nincs
rendben minden, olyan furcsa ember,
mint
egy
angyal.

- Meséld el kérlek mi bánt segíteni
szeretnék rajtad –mondta, én pedig
elmeséltem az egész életemet. Egy
idegen embernek meséltem el akiről
nem tudok semmit. Mi ütött belém.
De
mikor
elmeséltem
megkönnyebbülést éreztem mintha
az az énem távozott volna a
napsugarakba.
- Ne élj úgy, hogy mindent kihagysz
az életedből, éld azt a kicsit is, ami
maradt és ne szomorkodással töltsed.
Próbálj meg mindent kihozni ebből
az egész kesze-kusza életből és légy
boldog, bátor és szabad, mint40
a galamb és szállj, ameddig szárnyad
eléri, hiszen megérdemled. A te
életed és nem a halott részedé, ami
majd távozik belőled, még nem vagy
halott ezt ne feledd, ezért kell
mindent meg tenned hogy élj. Légy
boldog! -ahogy elmondta már
távozott is az ember én pedig meg se
bìrtam szólalni, lefagytam. Próbáltam
utána futni , de már nem találtam
eltűnt, távozott, mint egy szellem.
Egy fuvallat ment át a lelkemen és
végre éreztem, hogy élek.

Bemutatkozó

Tisztelt Dudariak!

A Kiskópé Óvoda és Mini Bölcsőde új
intézmény-vezetőjeként szeretnék
bemutatkozni.
Pados Zoltánné Edit vagyok, 54 éves
fejlesztő-és
mesterpedagógus,
köznevelési
szakértő.
Várpalotán élek a családommal,
három nagykorú gyermekem van,
közülük a legfiatalabb 21 éves fiam
még
velünk
lakik.
1985-től folyamatosan a pedagógiai
vagyok, 2000-ben elvégeztem
Földesi Cintia pályán
a fejlesztő pedagógiát, majd 2012-ben
a vezetői szakvizsgát, 2015-től pedig

mesterpedagógus
minősítést
szereztem,
így
tanfelügyelő
minősítési szakértő lettem. Bár 12 éve
vezetői feladatokat látok el, hasonló
intézményszerkezetben is több évet
dolgoztam, az utóbbi 5 évben már a
fővárosban. Ezért sem áll messze
tőlem a gyermekekkel való közvetlen
foglalkozás.
A Dudaron elnyert vezetői állással,
szeretnék új színt hozni a nevelő
munkába, közvetlen kapcsolatot
kialakítani az intézmény partnereivel,
a meglévő hagyományokat tovább
ápolni, újakkal bővíteni. A mai
modern kor elvárásainak mindenben
megfelelő gyermekközpontú óvodát
működtetni.
Örömmel töltene el, ha nem csak a
kisgyermekes szülők, de a település
valamennyi lakója továbbra is büszke
lenne, és úgy tekintene az óvodára,
mint egy kiváló, magas szakmai
színvonalat képviselő helyre, ahol
biztonságos, szerető, óvó kezek
vigyázzák a gyermekek minden
lépését. Egy bölcső, ahol kivételes
pedagógusok nevelik, terelgetik,
tanítják
a
gyermekeket.
Erre a nemes munkára vállalkoztam,
és bízom abban, hogy nem csalódnak
bennem.

Csodákhívogató
1 -2Kakukk Jankó gyönyörű békességgel.Várjuk hát, éljük meg az lelkivilágunkat.

Kedves Olvasó!
Számtalan csoda van, amit hallunk,
látunk, megélünk és történik a
nagyvilágban.
Világra szóló csoda, egy életeket
megmentő gyógyszer, gyógykezelés
felfedezése.
Olimpián
győzedelmeskedő, világversenyeken
is kivívott sok-sok aranyérmes
úszónk, aki a fél világot /világot/,
ámulatba ejtette. Részese lehetünk
mindennapi – hétköznapi –
csodáknak is. Csoda, ha valaki
hihetetlen változáson megy keresztül.
Más,
gyógyíthatatlannak
hitt
betegségből felgyógyul. Mondjuk,
hogy „Isteni csoda”, ha valaki
épségben „megúsz” egy csúnya
balesetet. Vannak építészeti csodák,
mint a párját ritkító Magyar
Parlament, /benne a szent
koronával/. Vannak különleges
képességgel
megáldott
csodagyerekek. Hétköznapi csoda pl.
reggel a mosókonyha ablakából
meglátni a gyönyörű napfelkeltét,
ami szinte meghatározza az egész
napi hangulatunkat. Hétköznapi
csoda a kertünkben nyíló különleges
kis virág, amit világért sem
szakítanánk le, gondolván hadd
pompázzon, s naponta többször is
kimegyünk gyönyörködni benne.
Csoda az őszi szőlőlugas, a
szőlőtőkén viruló, nap érlelte, kékfehér bilingekkel. Csodálatosak az
augusztusi hulló csillagok. / Hát
még, ha húszéves vagyok! /
Hétköznapi csoda az udvar egyik
sarkában illatozó bodzafán párját

kakukkolása. Hétköznapi csoda az
erdőben pár méterrel messzebb,
velem szembenéző, riadt tekintetű kis
őzike látványa is. Számomra csoda
volt az elmúlt télen hazafelé
bandukolni az iskola felől, lefelé a
Hunyadi utcán. Sűrű pelyhekben
hullott a hó, hét ágra sütött a nap,
csodálatos látvány volt benézni
felülről jőve a hófehér tájat.
Varázslatosan szép volt, egyszeri és
megismételhetetlen, erre mondják,
hogy „festő után kiált!” Hétköznapi
csoda volt egyik őszön unokáimmal,
férjemmel kirándulni Kisdudarra,
Páskomra, Hegyi-kertekbe. Testet,
lelket, szemet gyönyörködtető őszi
napsütésben, változatos színűformájú hulló leveleket gyűjteni,
megörökíteni a táj szépségét, ami nem
mindennapi
élmény.
Ezen kis csodáknak néha óhatatlan a
hatása alá is kerülünk. Valami
felszabadul
bennünk,
napi
gondjainkat
kis
időre
felejtjük.Adrenalin szintünk a helyére
kerül. Szerintem, mi emberek mindig
várjuk, vágyakozunk a csodára /
mondjuk: történjen már valami csoda!
/ ritkán vesszük észre, hogy a csodák
itt vannak a hétköznapi életünkben is,
csak észre kell vennünk. Kicsit talán
lejjebb srófolhatnánk vágyaink
mércéjét. Sokszor a hétköznapi
csodák mellett csukott szemmel
elmegyünk.Az igazi csoda lassan
elközelget, röpke egy hónap múlva
KARÁCSONY,
mindannyiunk
szívében várakozással, szeretettel,

ünnep csodáját! Alig pár mondattal
elintézhetnénk, „letudhatnánk”, mit
jelent az öröm, vagy a boldogság. De
bizony nem így van ez, a boldogság
ritka kincs, szinte megfejthetetlen
számunkra, elbagatelizáljuk, hogy
mikor vagyunk boldogok.Sok
mindennek tudunk örülni, némely
élethelyzetek ideig-óráig boldoggá is
tesznek bennünket, majd hamar el is
illan. A boldogság ritka kék madár,
melyre nagyon vigyáznunk kell,
óvjuk-védjük-ápoljuk,
különben
hamar tovaszáll. Sokszor, ha
„magunk alatt vagyunk”, semminek
sem tudunk örülni, máskor egészen
kicsiny apróság is örömmel tölt el
bennünket. Örömeink és a
boldogságunk nagy mértékben függ
lelkivilágunktól is. Hihetetlennek
tűnik, de olykor örömet okoz a jól
végzett munka is. Öröm, ha nem
kötelességszerűen dolgozunk s
boldogok vagyunk, ha sikerült
megoldani valamit, sikerélményünk
van.Milyen jó pl. énekelve dolgozni,
mosogatni, takarítani, a kertben
gazolni, egyelni, egyéb kinti nehezebb
fizikai munkát végezni, dalolászva.
Észre sem vesszük, máris végeztünk
és el sem fáradtunk.Gondolták volna,
hogy lelki egyensúlyunkhoz mi
minden közrejátszik? Egy jó szó,
valamely
kedves
tárgyon
megpihentetni szemeinket, egy
mosoly valakitől, egy simogatás, egy
dicséret és még a színek is. Olvastam,
hogy a lila szín pl. jótékony hatással
van
ránk,
helyrebillenti
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Pados Zoltánné

óvodavezető

Vannak emberek,
akiknek kevés is elég a boldogsághoz,
mások életükön át keresik,
vágyakoznak e csodálatos érzésre,
állapotra. Örülünk egy rég látott
kedves vendégnek, örülünk, ha egy
orvosi eredményről kiderül, hogy
nincs semmi baj! Örülünk vasárnap
délelőtt, hogy nem szakad az eső és
éppen a vérnyomásunk is nyugodva
van, el tudunk menni templomba.
Boldogok vagyunk, mikor alig
hazaérünk és betoppan az unokánk
éppen a kis barátnőjével, mikor már
úgy is rájuk akartunk telefonálni.
Ahogy így együtt vagyunk,
nevetgélünk, mindjárt boldogabbak,
vidámabbak is vagyunk, mint
mondják: „fényt hoztak az
életünkbe”. Előkerül egy kis édesség,
ami szintén jót tesz a boldogság
hormonoknak.
Sokszor
azt
gondoljuk, az anyagi javak
megszerzése a boldogság forrása.
Fontos lehet, de a belső lelki béke
megléte sokkal fontosabb.Szinte
mindig öröm egy közelgő ünnepnap,
különösen karácsony, a szeretet
ünnepe. Öltöztessük ünneplőbe
lelkünket, lakásunkat, attól is
boldogabbak leszünk. Mindehhez
még egy kis hó, gyönyörű fehér
hótakaró, együtt a család, finom
ünnepi vacsora, szeretetteljes meghitt
beszélgetés,/na persze egy kis
ajándékozás, kántálás is/, ez maga a
boldogság! Boldogság gyermeknek,
boldogság felnőttnek.Adja Isten,
hogy mindnyájan megtapasztaljuk!
Jakab Zoltánné

DudariKrónika

9. oldal

Verőfényes őszi délután volt. Ritka
ilyentájt ez a csodálatos idő. Ritka
ilyentájt ez a csodálatos idő. A nap
olyan erőteljesen tűzött, mintha
utoljára még meg akarná mutatni
hatalmát és melegét. A fák ezer
színben pompázó lombja lassan
ereszkedett lefelé tagadhatatlanul
jelezve, hogy nem sokára valami
más veszi kezdetét. Az ő idejük
lejárt és az enyészet a pusztulás
előszele már érintette őket.
Ebbe a néma tájba, amint
gyönyörködtem hirtelen valami
elhúzott a szemem előtt, aztán
még egyszer. Egy fecskét láttam,
amint kétségbeesve hasította a
levegőt oda-vissza, köröket írt le,
valami nyugtalanság látszott rajta.
Nem találta a többieket. Belém
villant a felismerés. Ez a fecske itt
maradt. De nem adta fel, repült,
repült olyan magasságba, hogy

lentről nézve csak egy fekete
pontnak látszott, aztán zuhanó
repülésbe hirtelen le, tollával
érintve az a pocsolyát, aminek
sarából tavasszal még a fészkét
építette. De nem találta a társait
sem a magasságban, sem a
mélységben. Pihenni a régi
villanydrótot választotta, ahova
kimerülten röppent, verdesett,

Erő!
Ha bánt valami ne csüggedj
Lépj előre és ne reszkess,
Mindig van, ki kezed fogja
S ha bármi bánt szíved vigasztalja.
Ha bármi bánt, ne nézz a múltba
Csak gondolj mindig a legszebb pillanatra
Ha úgy érzed, a bánat uralja a lelked
Gondolj arra, hogy szíved is remeg
Ha a múltba keresed az álmod
Csak arra gondolj, ami a vágyad
Ha csak arra gondolsz, ami szép és jó volt
Ébredésed könnyed lesz és boldog.
Feledd el ami rossz volt
Ne engedd közeledbe a gonoszt,
Ne csüggedj, és lépj előre
Boldog leszel egy egész életre.
Hagyd! Hadd vegyen körül a boldog felhő
S, ha jön a bánat, kergesd el őt
Lásd rózsaszínbe a világot
Hisz annyi még a jó, csak ki kell várnod.

Varga Erika
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nyújtogatta szárnyait, fejét
forgatta.
Vajon mit gondolhatott? Mi lesz
vele? Hol lehetett, amikor a
többiek
megbeszélték
az
útvonalat,
próbálgatták
szárnyaikat, készültek a nagy
útra?
Nem vette komolyan? Vagy
túlságosan korainak tartotta? Vagy
a nap sugarai tévesztették meg?
Hiszen meleg volt még. Nem
készülődött
ráért.
Majd holnap –gondolta. Holnap is
ott lesznek a drótokon, különben
is mire való ez a nagy készülődés.
Csak repülni kell, a szárnyaim
erősek.
Ilyen
gondolatok
kavaroghattak
a
fejében.
Gondolatok, már amennyire egy
fecske tud gondolkodni. Az
ösztönei? Az ösztönei becsapták.
Kíméletlenül. Itt már nincs mit

Ha mindenki boldog, vége van az évnek,
a gyerekek az iskolából vìgan hazatérnek .
A hullócsillag mutatja az utat,
aki nem fárad el az este is mulat!
A felhő az égen jár,
s bekerìtí a napsugár .
Ott magasban a fák között,
a felhő a magasból ráköszön.
Suhan a felhő fenn az égen,
mosolyogva, szép kövéren.
Lóg a nagy hasa,
lassan tér haza!
Az apóka
Hosszú szakállal üldögél,
pipázgat az Elemér.
Szìvja erősen amég tudja,
unokája felvidìtja.
Száját tàtva kezét tárva,
énekelget ablakába.
Hosszú lába már nem járja,
azt az utat amit kitaposott őskorába.
Öregedik az apóka,
napjait már számolgatja.
Telik a nap, telik az óra,
apóka már ásítozik unokája ábrándozik.
Illés Cintia

tenni, a biztos halál vár rá. A tél, a
hideg, a fagy. Vékony ruházata.
nem védi meg Tudta, érezte, de
már nincs menekvés. Órákig ült
ott magába roskadva és így talált
rá az éjszaka. Reggelre eltűnt,
ahogy a nap melege is, és jöttek a
hideg, fagyos nappalok és
éjszakák.
El is felejtettem már. De egyik
reggel, ahogy a buszra sietem az
út szélén, a hóban egy megfagyott
fecske teteme hevert. Ez lett a
vége. Vajon száminkra tanulságul
szolgál ez igaz történet?
„Azért legyetek készen ti is! Mert
amely órában nem gondoljátok, abban
jő el az embernek Fia”
Máté
20:44

Nagy Lászlóné (Marika)

Aszeretetünnepe

Elérkezett az évnek a legszebb napja,
mikor legjobban fáj a szívnek egy pontja.
Sír a szív és a lélek kesereg,
perig ma ragyog, a szerettet ünnepe.
Már nem lehettek itt e napon,
gyertyát gyújtva rátok gondolunk.
Asztalon a díszes fenyő,
mellette a kalács gőzölög.
Együtt a család aprója nagyja,
de ez az ünnep is ismét másabb.
Nem vagytok, itt nem örültök velük,
csak az emlékkép szaladhat velük.
Hallhassuk hangotok a képzelet erejével,
könnyezhettük a szeretet jegyében.
Elképzelhessük, ahogy át ölel karunk,
ti ere a mennyből csak mosolyogtok.
A szeretet ünnepe csonkja napja,
hisz e nap nagyon fontos pillantja.
Az életben ekkor mindenki haza tér,
egymást ölelik a szeretet erején.
Áldott, békés, karácsonyi ünnepet!
Ajkuk énekként rebegte.
De ti már csak a mennyben halljátok,
sír a szív a lélek ismét e napon.
Az emlék örökös marad,
mi a szívet, lelket életben tartja
Mert bármi is történt az életben,
szeretettben emlékezzük reátok örökre !
Stern Ilona
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Gondolataim...

Egyre gyakrabban kapom magam
azon, hogy a gondolataim a
múltba kalandoznak; - egy-egy rég
elhangzott mondatnál, egy képnél,
illatnál, íznél vagy egy élménynél.
Ejha, nekem már van mire
visszaemlékezni?!
Mosolygok
ilyenkor magamban, hiszen még
csak most múltam hatvan.
Öregszem? Igen, de ez teljesen
rendben
is
van.
Azután van úgy, hogy a
gondolataimban
előjönnek
emberek, arcok. Próbálom
összerakni, vajon hány emberrel
dolgoztam együtt a sok-sok év
alatt. Kikre emlékszem meleg
szívvel, kik álltak, vagy állnak
igazán közel hozzám, kiktől mit
tanultam. Nagy kérdőjel, kik
voltak azok, akik bántottak, és
kiket bántottam én? „Ez már nem
fontos” legyintenek rá sokan, de
én nem így gondolom. Ember,
embertől csiszolódik, formálódik,
alakul, hatunk egymásra. A
magán életünk mellett a
munkahely is pont egy csiszoló
műhely.

Néha pedig arra révedek, hogy
azon járnak a gondolataim, mit is
hagyok magam után. Mit tudtam
ebbe a majd 3 évtizedbe
beletölteni? Tudtam-e egyáltalán
valamit? Valami olyan pluszt is,
ami érték, amire azt mondhatják:
„Ez a műsor Ön nélkül nem jött
volna
létre”
Akartam, az biztos. De a
végeredmény? Hát nem tudom.
Viszont, ha a gondolataimról írok,
be kell vallanom azok bizony
mostanság cikáznak össze-vissza.
Hiszen az időm is több rájuk, és
gyakran a jövőt szövögetik.
Éppen a minap kérdezett rá
valaki, - „Nem hiányzik majd a
konyha?” Azt válaszoltam - „még
nem tudom, mert visszavisszajárok, de ha hiányozni fog,
annak én nagyon örülni fogok.
Mert a sok év alatt olyanná vált,
mintha egy kicsit a „gyerekem” is
lenne. Gondoztam a legjobb
tudásommal, igaz nem hibátlanul.
Egyébként meg milyenek a
gyerekek? Jók is tudnak lenni,
meg rosszak is. Aztán meg
beköszönt az a nap, amikor el kell
őket engedni.. Hát ennyi!” mondtam.
Nekem is ideért ez az idő,
nyugdíjas leszek. Nagyon vártam
már. Őszintén hálás vagyok
Istennek, hogy megélhettem.
Hálás vagyok, azért is mert erre a
munkahelyre helyezett, és bár
sokat harcoltam, vívódtam évekig
magammal – maradjak vagy
menjek - , mindig a maradás
mellett döntöttem. Most azt
gondolom,
jól
döntöttem.

2020 július közepén megcsörren a
telefonom…
- Balázs: Hali itt Balázs!
- Én: Szia Balázs! Segíthetek?
Így
kezdődött
minden!
Július 26.-án megalakult a Dudari
Öregfiúk társasága, amely jelenleg
egy magánkezdeményezés és a
rendszeres sportot szeretné újra
bevezetni a Dudari emberek
hétköznapjaiba.
Létrejött egy megállapodás az
Önkormányzattal
a
pálya
használhatóságára vonatkozóan.
Az elmúlt időben mindenki

kivette a maga részét a munkából,
amiből nem volt hiány.
Az öltözőn és a pályán is volt
ténykedni való, hogy újra
használható legyen és betöltse
eredeti funkcióját. A cél az volt,
hogy újra élettel töltsük meg ezt a
gyönyörű
helyen
fekvő
létesítményt. Sok külső segítséget
kaptunk vállalkozóktól és
magánemberektől, nekik is
köszönhetjük, hogy most itt
állhatunk Önök előtt.
Köszönünk mindent és azt, hogy
hittek és hisznek bennünk!

(Balról-jobbra Felső sor: Hopotószki B, Baumann Cs, Nagy Z, Nagy G, Kernusz R,
Kovács D, Szabó F, Horváth S, Török T.
Gugolnak: Baumann P, Solti R, Waller K, Pilise Zs, Szemmelveisz M,
Kiss S, Pilise J, Szemmelveisz I, Berényi K.
Hiányzók:Nagy K,Nagy J, Szabó M,Varga B,NagyII K, Vachtler F,Varga J, Biró Zs.

Szeretnénk a következő évben
törvényi, jogi alapokra helyezni
Szeretettel: kis
csoportunkat,
amivel
Horváth Józsefné megnyílnak előttünk pályázati
élelmezés vezető lehetőségek
és
támogatási
rendszerek. Ezek segítségével még
hatásosabban és intenzívebben
tudjuk
a
sportot,
már
gyerekkorban hozzászoktatni napi
életünkhöz.(Sikerült
közbenjárnunk, hogy a BP. Fitness
Dudaron is tartson órákat)

Második meccset megelőzően
felköszöntöttük
születésnapja
alkalmából Kovács Gyula bácsit,
aki az elmúlt években sokat tett a
sportpálya környezetéért és
felkértük tiszteletbeli tagnak.
A Télre 15:3-as gólkülönbséggel
térhetünk pihenőre és tavasszal
újra várjuk szurkolóinkat a
Lukodba!
Addig is vigyázzanak magukra és
még egyszer köszönünk mindent!

Eddig két barátságos mérkőzést
játszottunk
idehaza
és
mindegyiken sikerült nyerni .

Baumann Csaba

Dudari Öregfiúk képviseletében
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Horváth Adrián & Fuchs Barbara

Papp László & Belecz Andrea

„Mostmáregymásbafonódótűzzelégünk,
jóban, rosszbanegyütt.
Egymásértteszünk, egymásértélünk.
Valósággáváltjukalegszebbálmot,
steremtünkmagunknak
jövőt, otthont, családot.”
(GábrisJános)
Horváth Norbert & Görgics Mónika Kovács Gábor& Bujáki Szandra

Bierbaum Balázs & Smatkó Dorina

Gombás Szilárd& Papp Brigitta

Házasságot kötöttek:
Béz András és Váliczkó Edit
Petőfi u. 29.
Papp László és Belecz Andrea
Szív u. 9.
Kovács Gábor és Bujáki Szandra
Erdősor u. 2.
Horváth Norbert és Görgics Mónika

Rákószi u. 32.
Gombás Szilárd és Papp Brigitta
Béke u. 1.
Bierbaum Balázs és Smatkó Dorina
Szív u. 6.
Horváth Adrián és Fuchs Barbara
Dózsa u. 19.

Németh Jázmin
an.: Kovács Klaudia
Diófa u. 21.
Varga Dominik
an.: Arany Dominika
József A. u. 20.
Polt Gergő
an.: Szakács Erzsébet
Arany J. u. 19.
Balázs Bence
an: Márkó Melinda
Arany J. u. 11.
Kernusz Zsófia
an.: Király Bernadett
Dózsa u. 11.
Jakab Elena
an.: Csaplár Kinga
Erdősor u. 37.
Schmidt Odett
an.: Fürst Angéla
Vasút u. 38.

Születtek:

Rigó Noel
an.: Andrejka Valéria
Virág. u. 23.
Kovács Aloé Márta
an.: Sinka Márta
Kossuth u. 15.
Igar Zalán
an.: Kovács Cintia
Vasút u. 65.
Dodge Mathilda Anne
an.: Rácz Eszter
Rákóczi u. 13.
Kiss Dávid
an.: Bierbauer Kinga
Petőfi u. 53.
Szili József Levente
an.: Keztyűs Piroska
Berek park 3/2
Szili Norina
an.: Keztyűs Piroska
Berek park 3/2
Kapa Zara Szimóna
an.: Nagy Henrietta
Szív u. 30.

Meghaltak:

Krajczár Zoltán Vasútállomás
Hegyi Józsefné Rákócz u.
Kovács Kálmánné Hunyadi u. 23.
Simon Ervin Arany J. u. 48.
Jakab Lászlóné Petőfi u. 10.
Balogh István Erdősor u. 25.
Frisch Vilmos Dózsa u. 38.
Herbáth Györgyné Erdősor u. 50.
Simon Zoltánné Kiss I. 16.
Kovács Kálmánné Hunyadi u. 23/a
Papp Dezső Petőfi u. 46.
Szőke Istvánné Erdősor u. 20.
Jakab Kálmánné Petőfi u. 44.
Jakab Sándor Erdősor u. 16.
Hubert Sándor Arany J. u. 26.
Pilisi Istvánné Irtás u. 3.
Fuchsné Feleki Rozália Diófa u. 20.
Vogel Verner Petőfi u. 67.
Molnár Lajosné Erdősor u. 28.
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