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SZÜRETI FELVONULÁS
A Művelődési Háznál ebéddel vártuk a beöltözött felvonulókat. A gyerekek közös mustkészítésben, szüreti kézműveskedésekben vehettek részt. Idén is finom
must készült, amelyet a kóstolók nagy száma bizonyított.

Idén is megrendezésre került a hagyományos Szüreti Felvonulás és Bál. Időpontja október első szombatja,
amely ebben az évben október 7-re esett. Nagyon izgultunk az időjárás miatt, de feleslegesen, hiszen egy
szép napsütéses nap keretében indulhatott el a menet
az Ady közből, a volt Tűzoltószertár – ma a Postagalambászat székhelye – mellől.

A menet a jól kialakult útvonalon haladt – közben két
táncos megállónál szórakoztatta az érdeklődőket - és a
Művelődési Ház elé érkezett. Az indulásnál és az állomáshelyeken az ovisok kis műsorát hallhattuk, láthattuk, majd következett a friss jegyespár vezetésével a
jókedvű tánc. A mulatsághoz illő zenét a zenekar folyamatosan, fáradságot nem kímélve szolgáltatta. Frissítővel és házi süteményekkel kínálták a felvonulókat a
megállóknál felállított kínáló asztalok rendezői.

Este nyolc órától a hagyományos szüreti bálban lehetett folytatni a mulatságot.
Öröm látni, hogy évről évre színesebb a szüreti felvonulás, a település lakói közül egyre többen öltöznek be
népművészeti ruhába és vesznek részt a közös éneklésben és táncban.
Köszönet jár a szervezőknek, a Vácdukai és a más
településről idelátogató vendégeknek valamint a lovasoknak, kocsisoknak és mindenkinek, aki segítette az
idei Szüreti Felvonulás létrejöttét.
Jövőre ismét találkozunk!
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Tisztelt Olvasó!

A Vácdukai Kisbíró őszi számát tartja kezében, amelyben az elmúlt negyedév eseményeit, felhívásait olvashatja. Az újság eddig kialakult rendszerét nézve az előszóban mindig megpróbáltam egy kis összefoglalót írni
az elmúlt hónapokról, viszont most ehelyett egy fontos, közös életünket is meghatározó rendeletről ejtenék egypár szót.
A köztisztasági rendelet avar és kerti hulladék égetése körül már évek óta, de mostanában kifejezetten
nagy lakossági érdeklődés alakult ki. Mindenki tapasztalhatja, hogy a nyári hónapokat kivéve kedden és pénteken, az égetéses napokon, lángokon kívül sűrű füstfellegek is felcsapnak falunkban több helyen. Ennek kiváltó oka, hogy ekkor nemcsak a száraz kerti hulladékot égetik el a településen lakók, hanem a frissen levágott, még vizes vagy a reggeli harmattal telített zöldhulladékot is begyújtják páran. Ez okozza a sűrű, kellemetlen, szervezetünkre is káros füst kialakulását. Felmerült az igény arra, hogy ez ellen lépjen fel az önkormányzat. Szüntesse be, vagy nagymértékben korlátozza a tűzgyújtás lehetőségét, tudván azt, hogy a Zöld
Híd szervezésében a zöldhulladék zsákok használatával el lehetne kerülni az égetést. A komposztálás minden esetben jó alternatíva, viszont helyigényes és meg
kell tanulni a helyes technikát.
A nagyjából 1 méteres darabokra összevágott és ös�szekötözött ágakat, gallyakat a Zöld Híd két hetente elszállítja. Ezt kiegészítve idén már harmadik alkalommal, a Tavaszi Nagytakarítás akciónk keretében lehe-

tőséget biztosítottunk az ingatlanoknál felhalmozodott
nagyobb illetve nagymennyiségű ágak, gallyak elszállítására (ebben az évben 10 teherautónyi levágott gal�ly, ág lett elszállítva, majd ledarálva). Ezek a lehetőségek elsősorban a kisebb területű ingatlanoknál nyújtanak teljes megoldást. Azonban van egy másik oldal is,
amely az égetést és nem a füstölést igényli. Ők azok,
akik saját telkükön, nagyobb területen komolyan foglalkoznak növény- gyümölcstermesztéssel, hobbikertészettel így az ő hulladék mennyiségük sokkal nagyobb,
mint ami egy pihenőkertben keletkezik.
Nehéz kérdés és a közös együttélést próbára tevő
ügy ez. Mivel semmi sem fehér vagy fekete, mivel az
emberek véleménye különböző illetve nem mindig
ugyanazt tartják fontosnak, mint mások, így arra kérem
Önöket, hogy nagyobb türelemmel, megértéssel forduljanak szomszédaik, lakótársaik felé.
Kérem, hogy a vizes zöldhulladékot vagy egyéb nem
természetes eredetű szemetet semmiképpen se égessék el, így elkerülhetjük, hogy füstfelhőbe boruljon a
falu.
A köztisztasági rendeletet módosítani szeretnénk, a
rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre fogjuk hamarosan bocsátani. Kérem Önöket, hogy a tervezetet
véleményezzék, tegyenek javaslatokat ezáltal segítsék
munkánkat.
Az újság olvasásához jó szórakozást kívánok!
Makkos László polgámester
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800 éves Vácduka
Tisztelt vácdukai lakosok!
A korábbi lapszámokban megkezdtük a „800 éves Vácduka” című 1997-ben
megjelent Táborosi Sándor által összeállított monográfia részleteinek közlését, amely Vácduka „falutörténetét” dolgozza fel a kezdetektől 1977-ig. Ahogy
ígértük, ebben a számban a tatárjárás idejéről lesz szó.
„Az eddigiek során nem beszéltünk a tatárjárás falut érintő kihatásáról. Olyan adat,
mely a tatárok e falubeli dúlásáról szólna, okmányszerű alátámasztással nem áll rendelkezésünkre, de a feltárt leletekből, egy a szájhagyomány szerint a törökkorból megmaradt létezéséről tudunk.
Ha maradtak is feljegyzések ebből az időből mind elpusztultak a török és más háborúk során. A penczi múzeumban őrzött, a Bángorhegyi ásatások során előkerült leletek, mint cserépedények, lószerszámok stb. bizonyítják a
tatárok ittlétét. Hogy a tatár e környéket is dúlta Vác városán kívül elmondjuk, hogy 1241. márc. 17-én Ugrin érseket a tatár a sződi mocsárba csalja és a főpap seregével együtt abba belefulladt. De ha ez minden kétséget kizáróan nem is bizonyítja a tatárok itteni, falubeli dúlását, de mindenesetre alapot adnak a feltételezésre.
A honfoglalás utáni időtől a tatárjárásig, 1241-ig az ország minden részében megtörtént a törzsek állandó letelepítése, a falvak megalakulása, mely az István király által megkezdett polgáriasodásnak első kelléke volt. Az első
indítást a falvak kialakulásához éppen az István király által hozott törvény adta meg, hogy minden 10 szállásnak,
vagyis együtt legeltető népcsoportnak templomot kellett építenie és vasárnaponként oda gyülekeznie.
Duka élete háromszor kezdődött el. Első, második,
harmadik „honfoglalás”-ról beszélhetünk. Az biztos,
hogy őseinkben megtestesült az „Itt élned, halnod kell”
erénye. Amíg ugyanis a közeli Szór a kitakarodás után eltűnt a föld színéről örökre, addig Duka népe a tatár horda
elvonulása után újra visszatért fölégetett nádkunyhóinak,
agyagviskóinak helyére és valamivel, pár száz méterrel
távolabb, az újrakezdésnek kedvezőbb feltételét nyújtó
új helyre, a Bangorok aljára rakta le a község új alapjait.
A népi szájhagyomány azt állítja, hogy a Bogi „tatár” kút
a sok évszázados viharok, változások néma tanúja volt,
mely 1945 után örök időkre elhallgat, mivel mint életveszélyes kutat betemették. Mivel is valószínűsíthető az,
hogy Duka első települése a nagybangori dombtetőn lehetett. Ezt a feltevést látszik igazolni, hogy:
• itt a dombtetőn meg volt minden feltétel - bár csak kezdetleges színvonalon - a letelepedésre: a dús erdőség, a környező dús rétek, legelők, a közeli patakok, védelmet nyújtó búvóhelyek és a jó áttekintés a közeli
főbb utakra, melyek a vadászó, halászó kezdetleges állattenyésztést űző népnek létfenntartásához elemi feltételek
• a századokon át fennmaradt harangláb, mely kezdetben a falualapító Tuka barát templomát szimbolizálja ott
áll a dombtetőn,
• Barátrét ősidők óta így ismert legelő-terület közvetlenül a harangláb alatti, elterülő térség,
• az 1888-as falutérkép a bangori dombtetőn 13 viskót tüntet fel, mint elhagyott valamikori szálláshelyet.
Tény az, hogy Duka a tatár horda kitakarodása után újraéledt. A nép nagyrészben életben maradt, mert a dúlás idején a járhatatlan közeli mocsarak mélyére húzódtak, bevették magukat az irdatlan erdőségekbe, barlangokba, melyek nyomaira, maradványaira még ma is rábukkanunk. A szittnyák feletti dombon a szájhagyomány
(Rózshegyi László és bátyja Mátyás) tatár lukról beszél, melyet a gyermekkor kíváncsisága kutatott fel az ő nagyszüleik mondása alapján. Tehát a falu újbóli „honfoglalás”-hoz fogott, de már az új, második helyen, a Bangorok
alja mentén közvetlenül a rét szélén. A víz, a rét, a halban bő tó, nádas a madárvilággal még alkalmasabbnak látszott a falusi nép létfenntartásához. És még egy szempont is érvényesülhetett, a Vác-Pásztó-Miskolc-Kassa útvonal Gombhídnál fordult, a Bangorhegy aljában haladt el, mely az ide települést mintegy követelte. Ugyanis egyegy használtabb útvonal mentén a nép nagyobb biztonságban tudhatta magát ettől távolabbi települések lakóival szemben.
Következő számban a török időkről lesz szó.
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Szent István napi programok
Kegyeibe fogadott bennünket az időjárás augusztus 19-én, az előrejelzések ellenére szép napos időben rendezhettük meg a vácdukai falunapot. Az ünnepi
megemlékezés kora délután zajlott a művelődési házban Rétvári Bence országgyűlési képviselő és további
meghívott vendégek részvételével. Vácdukáért Díjban
részesült a Benedek Elek Általános Iskola két igazgatóNyugdíjasklub fergeteges műsora. A Pesti Zenés Színpad előadásában bepillantást nyerhettünk az operett
varázslatos világába.
A falunapi rendezvény keretei között rendezte meg
Izotóp Tájékoztató Napját az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET), amelynek munkatársai a Társulás céljait, feladatait, tevékenységét mutatták be a lakosságnak.
Az idén először rendeztünk traktorbemutatót a helyi
gazdálkodók részvételével, akik szívesen válaszoltak
az érdeklődők kérdéseire. A gyerekeket ugrálóvár, buborékfoci, ródeóbika várta a focipályán, a vállalkozója Törtei Sándor és Virág Benő (posztumusz) a közösségért végzett, magas színvonalú, lelkiismeretes szakmai munkásságáért. A Vácdukai Nyugdíjas Klub és a
Jézus Szíve Kórus műsora zárta a hivatalos programot.
A szabadtéri rendezvény három órakor a Váczi Néptáncegyüttes előadásával kezdődött, majd a gyerekek örömére a Huncut Zenekalózok mesejátékkal folytatódott. Sikeres könnyűzenei koncertet adott Eliza
Bliss mélyhegedű-művész, majd őt követte a Vácdukai

kedvű látogatók a szalmabála gurítást is kipróbálhatták. Megrendeztük a már hagyománynak számító pogácsasütő versenyt, a legfinomabb pogácsákat a közönség szavazatai alapján választottuk ki. A játékos
kedvű vendégek keresztrejtvénnyel tesztelhették a falu
helytörténetéhez, mindennapi életéhez kapcsolódó ismereteiket. A látványos tűzijátékot követően Made In
Zenekar gondoskodott a fergeteges hangulatról.

„Vácdukáért Díj” 2017
Beszélgetés Törtei Sándor iskolaigazgatóval
Az idei évben is a Falunapon került sor a „Vácdukáért
Díj” átadására, melynek egyik kitüntetettje Törtei Sándor
volt, a helyi általános iskola igazgatója. Ennek kapcsán
beszélgettem Sanyi bácsival, ahogy sokan ismerik, hiszen az elmúlt 37 évben ő tanította matekra és fizikára a
falu apraja-nagyját.
Hogyan lett az Ózdon született villamosmérnökből vácdukai iskolai tanár? Pedagógus feleségemmel együtt köl-

töztünk ide, aki állást kapott a helyi nevelőotthonban, majd egy évre rá az
általános iskolában. Én akkor még Vácon dolgoztam
egy építőipari vállalatnál,
de 1984-ben Benő bácsi,
akkori iskolaigazgató kéré-

Vácdukai Kisbíró – 2017. ősz
sére elvállaltam a matek-fizika-technika szakos tanári állást. Munka mellett végeztem el a tanár szakot a műszaki
főiskolán 1986-ban.
Mikor lett iskolaigazgató? 1995-ben igazgatóhelyettesnek neveztek ki, de ez az idő egybeesett a vácdukai nevelőotthon megszűnésével és az iskolai létszám drasztikus
csökkenésével. Mivel a tanulók száma egyharmadára (!)
esett vissza, az igazgatóhelyettesi státusz is megszűnt.
Így elkerültem a Dunakeszi szakmunkásképző iskolába,
ahol 1996-2003-ig elektroműszerész szaktárgyakat tanítottam. 2003-ban visszahívott az általános iskola, mert
megüresedett az igazgatói állás. Azóta megszakítás nélkül itt vagyok vezető, annyi kiegészítéssel, hogy 2007 és
2016 között, amikor a vácrátóti iskolával közösen működtünk, tagintézményi vezető voltam. De örömmel mondhatom, hogy 2016 szeptembere óta a község támogató vezetőségének köszönhetően újra önálló iskola lettünk!
Milyen az oktatói közösség az iskolában? Elmondhatom, hogy a pedagógusok többsége helyi lakos, köszönhetően az új betelepülőknek. Sok értelmiségi család költözött ide az elmúlt években, így megoldódott az üres állások betöltése. Nagyon jó pedagógus közösség alakult
ki, hiszen a tanárok, tanítók jól ismerik egymást, közös
ügyük a gyerekek, gyerekeik nevelése.
Miért népszerű a vácdukai iskola? A mi iskolánk gyerekbarát, fontosnak tartjuk, hogy a tanulóknak itt legyenek a gyökereik, kötődjenek a falujukhoz, ahová majd fel-
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nőtt fejjel mindig szívesen visszatérnek. Itt olyan a légkör,
hogy szívesen jönnek az iskolába, reggelente nem stres�szelnek, tudják, hogy együtt lehetnek a barátaikkal, a tanítás után pedig sok szabadidős tevékenység vár rájuk.
Úgy hallottam, vannak olyan szülők, akik Vácról ide
hozták gyermeküket. Mi lehet ennek az oka? Mivel alacsonyak az osztálylétszámok, napi kapcsolatban állunk
a szülőkkel, minden problémát közvetlenül meg tudunk
beszélni velük. Diákjaink befogadó természetűek és az
oktatás színvonala is egyre magasabb. Minden osztályban van egy-két kiemelkedően teljesítő tanuló. Több diákunk is bejutott az országos tanulmányi versenyek döntőjébe, főként matematikából és természetismeretből. Tehát megkapják a megfelelő alapot és a lehetőséget a továbbtanulásra. A 8. osztályt befejezett tanulók mindegyike továbbtanul, kétharmaduk érettségit adó középiskolában, egyharmaduk pedig szakiskolában.
Visszatérve a „Vácdukáért Díjra”, milyen érzésekkel
vette át? Valamikor úgy mondták, akkor önálló egy falu,
ha van polgármestere, papja, orvosa és iskolája. Nekünk végre sikerült az önállósítás, de sajnos kedves feleségem, aki annyit munkálkodott ezért, már nem érhette
meg. Az, hogy ezt a díjat kaptam, az ő érdeme. Most már
el is mehetek nyugdíjba…
A beszélgetést lejegyezte Végh Mária

Dolgozni csak pontosan…
Dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.
Ezt a József Attila idézetet gyakran hallottam Benő
bácsitól. Korán rájöttem és megtapasztaltam, hogy ezt
nem csak mondja, hanem így is él és dolgozik. Ez volt
az életfilozófiája.
Virág Benő 1960-ban költözött a családjával együtt
Vácdukára. Tanított az iskolában, volt nevelő a helyi Nevelőotthonban, dolgozott szakfelügyelőként, majd ismét
a vácdukai iskolában oktatta a tanulókat. 1976 januárjától iskola igazgatónak nevezték ki. 1988-ban átadta a
stafétabotot, és nyugdíjba ment. Ezután a 90-es évek
elején nyugdíjasként tanította a vácdukai nebulókat.
Ez alatt a 30 év alatt úgy tevékenykedett, dolgozott,
mint ahogy a fent idézett verssorokban írja a költő. A
tanórákon a tananyag elsajátítását maximálisan és precízen megkövetelte. Úgy gondolta, hogy ez csak fegyelmezett körülmények között valósulhat meg. El is várta a
fegyelmezett munkát.
A tanítás mellett szívügye volt a sport. Ő szerettette meg
a testmozgást, kézilabdát, ping-pongot, sakkot a vácdukai gyerekekkel. Szívvel-lélekkel tanította őket a becsületes, sportszerű küzdésre. Hatalmas sikereket, eredményeket ért el csöpp kis falunk tanítványaival. Kézilabdában, ping-pongban megyei döntőbe kerültek a vácdukai
iskolások. Csillebércen is voltak jutalomtáborban a kézi-

labdában elért eredmény
okán. Emellett még jutott
ereje és ideje nyári táborokat szervezni.
A vácdukai közéletben,
társadalmi életében is aktívan részt vállalt. Tisztelte és szerette az embereket. Tiszteletét úgy fejezte
ki, hogy mindenkinek előre köszönt. Nehéz volt őt
köszönésben megelőzni.
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy Benő bácsi a
munkássága alapján megérdemli a Vácdukáért Díjat,
amelyet 2017. augusztus 20-án adnak át. Sajnos a Teremtő hamarabb magához szólította: Benő bácsi ezt
már nem tudta átvenni.
Ha azt akarod, hogy emlékezzenek rád , vigyél virágot.
Ha azt akarod, hogy sokáig emlékezzenek rád, ültess
fát.
Ha azt akarod, hogy soha el ne felejtsenek, nevelj gyereket! – (mondotta egy keleti bölcs)
Én hiszem és remélem, hogy Benő bácsit sohasem felejtik el a vácdukaiak.
Nyugodj békében, Benő bácsi!
SB
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Sajtóközlemény
Serényi-kúria energetikai korszerűsítése
2017.09.30.
Európai Uniós forrás segítségével, a Pest megyei Vácdukán megvalósulhat a Serényi-kúria energetikai
korszerűsítése a Vidékfejlesztési Programban meghirdetésre került VP-6-7.4.1.1-16 felhívás keretén belül.
A Széchenyi 2020 program „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati felhívására benyújtott projekt 33,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A Serényi-kúria országos műemlékvédelem alatt álló épület, mely Vácduka község Művelődési házaként funkcionál, teret nyújtva a különböző közösségi rendezvényeknek. Vácduka Község Önkormányzata az épület energetikai korszerűsítése mellett döntött az ingatlan leromlott állapota miatt, mely hozzájárult a létesítmény nem megfelelő kihasználásához.
Az épülethatároló elemek rossz energetikai jellemzőikkel jelentősen megnövelték a Kúria fenntartási költségeit.
Az épület energetikai korszerűsítése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a létesítmény korszerű szolgáltatásnyújtásra is alkalmassá váljon.
A beruházásra 33.498.173 forint uniós támogatást nyert az Önkormányzat, mely során megvalósul az épület nyílászáróinak korszerűsítése, az aljzat és padlásfödém szigetelése, a fűtés- és HMV korszerűsítése. A fejlesztés
hozzájárul ahhoz, hogy teljes egészében megújuló energia felhasználásával (hőszivattyú és pellet kazán) legyen
biztosítva az épület fűtés- és melegvíz igénye. A gázkonvektoros fűtést kiváltja a padló- és mennyezetfűtés, illetve megtörténik a radiátoros hőleadók elhelyezése. A korszerűsítés során az ingatlan akadálymentesen megközelíthetővé válik, és az épületen belül is biztosított lesz az akadálymentes közlekedés.
A korszerűsítés eredményeképpen az épület összesített energetikai jellemzője 66 %-kal javul. A fejlesztés hatására nő a szolgáltatások színvonala, és javul a közösségi élet feltétele a lakosság valamennyi kor- és egyéb csoportja számára. Az igényesebb, komfortosabb környezet hozzájárul a település vonzerejének, látogatottságának
növeléséhez is.
A beruházás várható befejezése: 2018.12.31.
A projektről bővebb információ: Vácduka Község Önkormányzata.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
• Simon Kázmér és Csete Fanny gyermeke:
Patrik – 2017. július 22.
• Vandornyik László és Gyuricza Anikó gyermeke:
Blanka – 2017. augusztus 1.
• Szilágyi Szabolcs Ferenc és Farkas Brigitta gyermeke:
Dominik – 2017. augusztus 1.
• Farkas Miklós és Filus Anita gyermeke:
Róbert Benett- 2017. augusztus 2.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:
• Czövek László 2017. július 22., élt 70 évet
• Moldován Károly 2017. július 29., élt 58 évet
• Burger Antalné szül.: Tóth Anna 2017. augusztus 7., élt
81 évet
• Virág Benő 2017. augusztus 9., élt 89 évet
• Kökény Pálné szül.: Kollár Mária 2017. augusztus 28., élt
81 évet
• Sikentáncz Ferenc 2017. szeptember 17., élt 85 évet
• Zsíros László 2017. szeptember 21., élt 72 évet
• Dukai László 2017. szeptember 27., élt 81 évet
Nyugodjanak békében!
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Házszámtáblák kihelyezése
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A nyáron történt helyszíni bejárások alkalmával több esetben azt tapasztaltuk, hogy az ingatlanokra nem kerültek kihelyezésre a házszámtáblák.
Ez a feladat „A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól” szóló 6/2014. (X. 01.) Ök. rendelet
15.0 (1) bekezdése alapján minden ingatlantulajdonos kötelezettsége és feladata.
A házszámtáblák kihelyezése megkönnyíti az ingatlan egyértelmű beazonosíthatóságát, adott esetben a mentők, tűzoltók, rendőrség könnyebben megtalálják a keresett ingatlant, hamarabb érkezhet a segítség.
Ezért kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akiknek hiányzik ingatlanukról a házszám, hogy mielőbb pótolják ezt
a hiányosságot.
Segítő közreműködésüket köszönjük.
Vácduka Község Önkormányzata
Tisztelt Lakótársak!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazon ingatlantulajdonosoknak, ingatlan használóknak, akik
mindeddig figyelmet fordítottak az ingatlanuk és az ingatlan előtti közterület rendbetételére, a fű nyírására, az árkok-átereszek tisztántartására, ezzel is hozzájárulva a település képének javításához.
Köszönettel:
Vácduka Község Önkormányzata

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 88/2017.(IX.18.) számú határozatában úgy döntött, hogy
idén is csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő
benyújtásának határideje:
2017. november 7.
A pályázók köre:
- „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat;
- „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
(EPER-Bursa rendszer: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a Vácdukai Közös
Önkormányzati Hivatalhoz (2167 Vácduka, Béke tér 1.) kell benyújtani a fenti határidő betartásával.
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Kisnémedi-Vácduka terepfutó verseny
A Vácdukáért Alapítvány szeptember 2-án első alkalommal rendezte meg a Kisnémedi-Vácduka terepfutó
versenyt és az ehhez kapcsolódó két helyi futóversenyt
4 km-es és 1 km-es távon.

A 8 km-es versenyszámban 36 versenyző állt rajthoz Kisnémediben, közülük a leggyorsabbak alig több
mint fél óra alatt futották le a távot. A mezőny a kisnémedi Művelődési háztól indult, a falu szélét elhagyva a
Cseke-dombi kápolnarom mellett haladt el és a vácdukai Hársfa sor érintésével futott be a sportpálya melletti célba.

Kicsit késve rajtoltak el az Anna- hegyi futás indulói,
összesen 28-an neveztek be a 4 km-es távra. Ebben a
versenyszámban is biztosítani tudtuk a chipes időmérést, sokan éltek is a lehetőséggel.
Szeretnénk gratulálni mindenkinek, aki részt vett a futóversenyen és köszönetet mondani a támogatóknak,
önkénteseknek, akik segítettek a program létrehozásában és lebonyolításában. Az első vácdukai futóverseny tapasztalatai és a versenyzők, szurkolók visszajelzései alapján arra törekszünk, hogy jövőre egy még sikeresebb rendezvényt valósítsunk meg a sportszerető
profi és amatőr futók részvételével.
A Korido.hu által mért eredményeket a http://vacduka.hu/futas/ honlapon olvashatják.
A Vácdukáért Alapítvány javára beérkezett adományokat, 128.000 Ft-ot a vácdukai játszótér felújítására
fogjuk fordítani. Köszönjük a felajánlásokat!

Tíz órától zajlott a gyerekfutóverseny a Hársfa soron amelyen 4-12 éves kor közötti versenyzők neveztek több kategóriában. Minden induló gyerek jutalomban részesült.

Töpörtyűs pogácsa

Simon Istvánné Erzsike néni I. helyezett
Hozzávalók:
1 kg liszt, 2 db tojás, 1 nagy pohár tejföl, 4 dl tej, 2 kiskanál só, 5 dkg
élesztő, 2 ek cukor (1 ek az élesztőhöz felfuttatni és 1 ek a lisztbe), 30 dkg
darált töpörtyű, 10 dkg margarin, olaj a pogácsák megkenéséhez
Elkészítés:
Az élesztőt a langyos tejben felfuttatjuk 1 ek cukorral és a liszttel, a tojásokkal, a tejföllel, sóval együtt rétestésztát gyúrunk. Közepes keménységűre gyúrjuk, ha kell tejet adunk hozzá.
Fél órát pihentetjük.
30 dkg darált töpörtyűt összekeverünk 10 dkg margarinnal és három egyenlő részre osztjuk. A pihentetett tésztát ujjnyi vastagra kinyújtjuk és megkenjük egy rész töpörtyűvel, majd négybe hajtjuk. Fél órát pihentetjük. Ezt a
műveletet még kétszer ismételjük. Ezután újból kinyújtjuk a tésztát kétujjnyi vastagságúra és zsiradékkal megkent
tepsibe kiszaggatjuk, berácsozzuk. A pogácsák oldalát is egyenként megkenjük olajjal. Ezután még egy órát pihentetjük a pogácsákat, közben kétszer megkenjük felvert tojással. Forró sütőben szép pirosra sütjük.
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Idősek Világnapja Vácdukán
Október 2-án immár harmadik alkalommal fejezhettük ki tiszteletünket és
szeretetünket azok iránt,
akik hosszú munkával töltött évek után köztünk, kis
településünkön töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Nagy öröm számunkra, hogy a Művelődési Ház
szinte teljesen megtelt az
ünnepeltekkel.

Az idősek napi műsor a Brunszvik Teréz Óvoda nagycsoportosainak kedves köszöntőjével kezdődött. A Be-

nedek Elek Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak előadása sok mosolyt csalt a megjelentek arcára. Makkos László polgármester beszéde
követte a gyerekek műsorát. 6 főt köszönthetett az
elmúlt egy évben 80 évet
„frissen” betöltöttek között. Végezetül a Pesti Zenés Színpad előadóművészeinek „Kívánság koktél”
című színvonalas, interaktív és nem utolsó sorban, szórakoztató előadása zárta az idei évi rendezvényt.

Káposztás pogácsa

Papp Istvánné Erzsike II. helyezett
Hozzávalók:
50 dkg káposzta, 2 evőkanál olaj, 1 kiskanál cukor, 25 dkg rétesliszt,
10 dkg margarin, 2 dkg élesztő, 1 tojás sárgája, só, tejföl
Elkészítés:
A káposztát lereszeljük, fél órára besózzuk. Ezután kinyomkodjuk a káposztát
és 2 evőkanál olajon egy kiskanál cukorral, kevergetve barnára pirítjuk. Jól megborsozzuk, majd kihűtjük.
Összegyúrjuk a lisztet 10 dkg margarinnal, egy kevés tejben felfuttatott élesztővel, 1 tojássárgájával, sóval, és
annyi tejföllel, hogy rugalmas tésztát kapjunk.
Langyos helyen duplájára kelesztjük, majd ujjnyi vastagra nyújtjuk és megkenjük a pirított káposztával.
Összehajtogatjuk, majd ismét kinyújtjuk.. Ezt 3-4-szer megismételjük, végül kétujjnyi vastagságúra kinyújtjuk.
Tetejét berácsozzuk és pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk.
Tojásfehérjével vagy pirospaprikával elkevert tejjel megkenjük. Ezután még 10-15 percet kelesztjük, és forró sütőben szép pirosra sütjük.
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Sonkás pogácsa

Papp Istvánné Erzsike III. helyezett
Hozzávalók:
Tésztához:
50 dkg liszt, 20 dkg margarin, 3 dkg élesztő, 2 tojássárgája, 1 kiskanál só,
ha szükséges kis tej
Töltelékhez:
30 dkg darált sonka vagy füstölt hús, 10 dkg reszelt sajt, kevés tejföl, bors, mustár
Elkészítés:
Az 50 dkg lisztet a 20 dkg margarinnal elmorzsoljuk. A 3 dkg élesztőt megkelesztjük, és a margarinos liszthez
öntjük, 2 tojássárgájával, egy kiskanál sóval, ha szükséges, kis tejjel tésztát gyúrunk, és egy órát kelesztjük.
A tésztát 1 cm vastagra (kör alakúra) kinyújtjuk. A kinyújtott tészta felére kis halmokat rakunk a töltelékből.
A tészta másik felét ráhajtjuk (mint a barátfülénél), ahol a kis töltelékkúpocskák kidudorodnak, benyomkodjuk a
tésztát, majd pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Tojással megkenjük és szép pirosra sütjük.

Védőnői tájékoztató
Kedves Szülők!
A kötelező védőnői szűrővizsgálatok szülői kérdőívvel bővültek ki. A kérdőívekről és gyermekük fejlődési szintjéről hasznos információhoz jutnak a www.koragyermekkor.hu honlapon.
Rajkiné Gyetvai Irén védőnő
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Mizujs – válogatás a vácdukai általános iskolás diákok tollából
Vízilabdások
2-3 éve járnak iskolánkból tanulók Vácra vízilabdázni. Tavaly még csak 4 gyerek járt (Danics Rozália, Angyal Szilárd, Imreh Vince és Danics Mihály). Idén többen csatlakoztak: Hartmann Márk, Hárs Benjámin, Szemerédy Bátor, Angyal Zsombor, Pénzes Réka, Mák Csenge, Kovács Levente, Glázer Ádám, Kovács Róza, Tabajdi Blanka.
Egy héten háromszor hozza-viszi különbusz őket. Remélhetőleg jövőre még tovább emelkedik a létszám.
Danics Mihály 4.o.
Paks II.
Szeptember 7-én iskolánkból a 7. és 8. osztályos tanulók Kisnémedire utaztak egy előadásra, melynek témája a
Paks II építése volt. A tájékoztatón elhangzottak az új terminál építésével kapcsolatos tudnivalók. Láthattunk képeket a régi és az új épületről is. Sok fontos információval gazdagodtunk a témát illetően. Ezt követően a különböző pultoknál kipróbálhattuk a memóriánkat. A kérdések a korábban elhangzottakra épültek. Ajándékba kaptunk vizet.
A diákok szerint jó volt.
Kiss Nikoletta 8.o.
I.Kisnémedi-Vácduka Terepfutó Verseny
2017. szeptember 2-án elsőként rendezték meg a Kisnémedi-Vácduka Terepfutó Versenyt.
Különböző kategóriákban lehetett indulni:
1 km: a legkisebbeknek,
4 km: nagyobbak és a családok számára,
8 km: az igazán edzettek részére.
Iskolánk tanulói közül is jó néhányan részt vettek a rendezvényen. Kozma Bence 7. osztályos tanuló lefutotta a 8
km-es távot. Az 1 km-es szakaszon iskolánk legkisebbjei közül is voltak indulók.
Minden bátor jelentkezőnek gratulálunk a teljesítményéhez, s bízunk benne, hogy jövőre még többen vágnak neki
majd egyik vagy másik távnak.
Kozma Lili és Bea Kata 5.o.
Első nap a suliban
Az első nap a suliban szerencsére péntekre esett, így egy nagyon rövid héttel indítottuk a tanévet. A napot 3
osztályfőnöki órával kezdtük, melyeken megbeszéltük az órarendet, beírtuk az ellenőrzőbe a tanáraink nevét, és
hogy mit tanítanak majd nekünk. Balesetvédelmi és tűzvédelmi-oktatás is volt. Mindenki megoszthatta nyári élményeit osztálytársaival.
Néhány osztályban a gyerekek már házit is kaptak, de szerencsére a tanárok tekintettel voltak az első napra, így
csak minimális volt a mennyiség. Ennek mi, gyerekek nagyon örültünk.
Pokorny Panna és Berkes Dorina 7. o.

Hulladékgyűjtési rend 2017
OKTÓBER
Dátum

NOVEMBER

Csütörtök

Dátum

DECEMBER

Csütörtök

Dátum

Csütörtök

5.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

2.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

7.

KOMMUNÁLIS

12.

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

9.

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

14.

KOMMUNÁLIS

19.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

16.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

21.

KOMMUNÁLIS

26.

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

23.

KOMMUNÁLIS

ZÖLD

28.

KOMMUNÁLIS

30.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

*Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a zöld hulladék szállítás időpontjában száraz gally kötegek is kihelyezhetőek a
szemetesek mellé, amennyiben a köteg hossza nem haladja meg az 1 métert és legfeljebb 6 centiméter vastagságú faágakat
tartalmaz. Ezeket az összekötözött gallyakat a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. munkatársai elszállítják.

