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Felelős kiadó: Makkos László polgármester

Karácsonyfa állítás Vácduka főterén
Advent második hetében karácsonyi díszbe öltöztettük a falu főterét, szombat
délutántól tartalmas programokkal vártuk Vácduka lakóit. A falu Karácsonyfája
Badacsonyi László és felesége, Márti felajánlása.
A gyertyagyújtást követően az óvodások, az iskolások, és a Jézus Szíve Kórus
varázslatos karácsonyi dalokkal örvendeztették meg a zenekedvelőket. Forralt
borral, meleg teával, zsíros kenyérrel és felajánlott süteményekkel vendégeltünk meg minden kedves érdeklődőt. Az idén először helyi kézművesek, termelők portékái között lehetett válogatni.
Köszönjük, hogy sokan megtiszteltek bennünket,
hoztak díszeket a fára és együtt ünnepeltek velünk.
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Tisztelt Vácdukaiak!

Lassan végéhez ér a 2017-es esztendő, meggyújtjuk a
negyedik adventi gyertyát, felkészülünk a szeretet ünnepére, majd az év búcsúztatására. Szép időszak ez, amelyet a feldíszített fenyőfa, karácsonyfa méltóképpen hirdet. Talán közelebb is kerülünk egymáshoz, többször jutnak eszünkbe olyan gondolatok, amely az együvétartozásról, a másikhoz való kölcsönös kötődésről szólnak.
Az év utolsó lapszámában megpróbálom röviden ös�szefoglalni, hogy 2017-ben az önkormányzat miképp működött, milyen módon segítette a település lakóit.
Először vegyük számba programjainkat, amelyekben
mint fő illetve társszervező vettünk részt.. A III. Fánksütő versennyel indult az év februárban, majd a tavasz során rendeztük meg a Szülőföldünk Ősidőkben vándorkiállítás, a Március 15-i ünnepséget, a Tavaszi Nagytakarítás
több programját. Idén ismét csatlakoztunk a Kihívás Napja országos programsorozathoz. Nagyon örülök, hogy továbbra sem lankad a sportolási, mozgási kedv, így ezen
a napon is sokan (fiatalok, idősek) csatlakoztak a lehetőségekhez. A X. Duka-kupa hétvégéje alatt a pálya és
környéke közel 1000 emberrel telt meg. Az évek óta sikeres Gyermekjuniálison (a Gyermekeinkért Közalapítvány főszervezésében) idén is sokan voltak, kicsik és nagyok egyaránt jól érezték magukat. A „nyári szünet” után
az augusztus 20-i ünnepség és Falunap kínált szórakozási programot a település lakóinak. 2017-ben első alkalommal került megrendezésre a Kisnémedi-Vácduka terepfutó verseny. A közel 8 km-s, illetve a 2 kisebb távot,
nemcsak a két település lakói, hanem más falvakból, városokból induló versenyzők is teljesítették. Jövőre is szeretnénk megrendezni ezt a sportprogramot, figyelembe
véve a sportolók különböző igényeit.
Az őszi programokat a Brunszvik Teréz ünnepség nyitotta, majd az Idősek Napja, Szüreti Felvonulás, Október
23-i ünnepség, Egészségnap követték. Az éves közösségi programokat a nemrég megrendezett Karácsonyfa-állítás ünnepség zárta. Az Adventi készülődés és a Mikulás est a Gyermekeinkért Közalapítványnak köszönhető, mi támogattuk őket úgy, ahogy minden civil szervezetet, akik aktívan bekapcsolódnak a falu életébe. Így támogatásba részesül az Egészségmegőrző Egyesület, a
Postagalambászat, a Vácduka KSK és a Vácdukáért Alapítvány, amely keretében működik a Vácdukai Nyugdíjas
Klub. Ezúton köszönöm minden társadalmi szervezetnek
az éves munkájukat és azt, hogy tevékenységükkel hozzájárulnak Vácduka közéletének színesebbé tételéhez.
A „szórakozáson” kívül természetesen munkával is telt
ez az év. Régóta hiányzott már a Temető körül a kerítés,
amelyet idén megvalósítottunk. A Csokonai utca és Béke
tér közötti valamint az óvoda parkolója és a bejárata közötti járdaszakaszok felújításra kerültek, szélesebbé váltak, így kényelmesebben lehet rajtuk közlekedni. A három
utcában (Széchenyi utca, Tavasz utca és Csokonai utca)
valósult meg útjavítás.
Pályázatok terén is sikeresek voltunk. Augusztusban
a Művelődési Ház belső és külső energetikai felújítására
33,5 millió forintot nyertünk. Karácsonyi ajándékként jött
a hír, hogy az idén beadott KEHOP pályázatunkat, amely
az Iskola, Egészségház és Községház külső energetikai

felújítására irányult, szintén támogatta Magyarország Kormánya 80 millió forinttal. A három épület külső szigetelését, ahol kell nyílászárócseréjét, napelem felhelyezését
és az iskola épületének régi tetőszerkezet megerősítését
foglalja magába ez az összeg.
Kistelepülések részére csekélyösszegű támogatás 1,6
millió forint értékben részesültünk.
Sokan kérdezik, hogy az önkormányzati telkek értékesítése mikorra várható. Sokat tárgyaltuk a képviselő-testülettel hogy, milyen módon, a falu számára a legjobb lehetőségekkel valósuljon meg a telkesítés. A különböző közmű cégekkel történő hosszú egyeztetések a végéhez értek, így 2018-ban eladásra kerülhetnek a Kővágó településrészben lévő építési telkek egy része. A pontos ütemezésről időben adunk tájékoztatást. Fő célunk az, hogy tervezhető módon történjen a telkesítés, hiszen az nemcsak
az önkormányzatnak, hanem az itt lakó közel 1600 embernek is fontos.
Továbbra is az a célunk, hogy a település lakóit támogassuk. Ennek a jegyében biztosítunk a legfiatalabbaktól
a legidősebbekig hol pénzbeli, hol természetbeni segítséget. Az óvodának nemcsak a működésére, hanem a folyamatos eszközfejlesztésére is biztosítjuk a pénzügyi keretet. Az iskolások részére iskolakezdési utalványt adtunk
szeptemberben, az időseknek (65 év felettiek) karácsonyi
csomagot állítottunk össze. Az év során legalább 6 alkalommal a rászorulók részére természetbeni szociális adománycsomagot juttatunk el. A szociális tűzifa programon
keresztül 34 családnak adtunk összesen 56 m3 tüzifát.
A Hivatal dolgozóinak munkáját is szeretném kiemelni.
Ők azok, akik a háttérben a jogszabályi megfelelést elvégzik azért, hogy ennyi minden megvalósulhasson a településen. Sokszor nem kellemes leveleket küldenek ki,
amelyben kérnek, majd felszólítanak és büntetnek, de
higgyék el nekem, ezt nem jókedvűen teszik. Törvények,
rendeletek, jogszabályok között élünk, amelyek mindenkire vonatkoznak. Így mindenki kötelessége, hogy ezeket betartsa. A Hivatal ennek tesz eleget, természetesen
csak a hatáskörébe tartozó ügyek kapcsán. Ezek az előírások meghatározzák életünket és megkönnyítik a közösségi együttélést, amely itt falun sokkal fontosabb, mint
egy városban.

Végezetül szeretnék Vácduka minden lakójának
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánok magam, a Képviselő-testület és a Hivatal munkatársai nevében!
Makkos László polgámester
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800 éves Vácduka
Tisztelt vácdukai lakosok!
A korábbi lapszámainkban elkezdtük a „800 éves Vácduka” című 1997-ben megjelent Táborosi Sándor által összeállított monográfia részleteinek közlését, amely
Vácduka „falutörténetét” dolgozza fel a kezdetektől 1977-ig. Ebben a számban a
török időket követő időszakról lesz szó.
„Duka régmúltja részletesebben el egészen a török megszállásig, az egynéhány már
fent említett adattól eltekintve, mint látjuk jószerint ismeretlen, hiszen még a földesurairól sem tudunk. A török hódoltság alatt sok szomszédos település sorsát osztja, talán elpusztult talán nem, csak egy-egy időre tűnik el a történelem porondjáról. A község múltjának búvárlója újra meg újra rábukkan adatokra, még ha azok csak közvetve szólnak a faluról a török 150 évet kitevő
uralmáról. Ezek alapján mondható, hogy újra meg újra feléledt, hol mint puszta, hol meg mint falucska. A törökidők viszontagságairól úgy a falut, mind pedig a környéket érintően külön fejezetben beszélünk.
És most nézzük mi történt a falu sorsának alakulásában közvetlen a török kiverése után. Az 1700-as idők körül aztán
a visszatérő őscsaládokat és a külföldről betelepített embereket talán elsősorban is a földesúr befolyásolása, de a már
fejlettebb paraszti élethez megfelelőbb sík terület igénye késztette új, a mai helyére való költözésre. És ezzel elérkezett
a falu harmadszori ”honfoglalása”.
Országszerte nagy gond volt a faluk újbóli telepítése a 150 éves pogány uralom után. A pusztítás legnagyobb volt
Pest-Vác környékén, egész községek pusztultak ki s ezeknek csak nevük, emlékük maradt fenn. Gyakran Duka is a lakatlan és az üresen hagyott falvak jegyzékében szerepelt ezekben az évtizedekben. Ez a körülmény magyarázza a megyei méretekben beindított újjátelepítéseket. Ennek szükségességét az új földesurak is felismerték, kik munkaerő és
jobbágy hiányában nem tudták birtokaikat kellően kihasználni. 1689-ben megjelent az Inpopulationale patens, azaz az
újjátelepítési királyi rendelet. A földbirtokosok közül a Wattay család buzgólkodott az újjátelepítés terén. A krónika szerint Wattay István 1770 táján Dukára tótokat telepített.
A fellelhető legrégebbi írásos okiratunk a Pest Megyei Levéltárban őrzött Kosáry: Pest megye összeírások című gyűjteményében található. Az 1715. évi német nyelvű összeírásban 108 név szerepel mint dukai lakos. Ezidőben Bosnyák
János a földesúr és rokonságán keresztül svábok kezdenek betelepülni a faluba.”
„Az 1733-as templomi összeírásban Dukáról nem esik szó. Következésképp ekkor még a falunak nem volt temploma.
Más adatok szerint, mint korábban már említettük a török időket megelőzően a falunak volt kápolnája, azonban annak
helyéről az írásokban nem olvastunk.
Az újratelepítés kezdeti évtizedeiben falunkban is igen jelentős volt a nép ide-oda költözése, az el és be költözés. 108
lakos számról olvasunk, majd 15 beköltözőről. 2 évvel később 12 „újratelepítettről” ad számot a német szövegű ös�szeírás. Walhmann Imrének „A parasztság sorsa Pestmegyében kétszáz évvel ezelőtt” c. munkájában Dukáról azt írja,
hogy 1728-ban a faluban 2 elöljáró, 4 taksafizető (1 mészáros, 1 kovács, 1 kocsmáros, 1 zsidó pálinkafőző) és 16 jobbágy (ebből 1 bognár, 1 kádár, 1 takács) lakott. Ezekről ír egy falubeli jelentés is, melyben Conrád Naisz neve szerepel
mint falu főbírója. „
„Naisz névvel már az 1850-es időkben szintén nem találkozunk a faluról szóló leírásokban, adatokban. E családnév
Vácrátóton ma is ismert. A falu mai rom. kat. templomát 1728-38 közötti időben építették. A templom főoltára feletti Szent
Annát körülvevő 12 imádkozó férfit ábrázoló festmény a néphit szerint az első újratelepülőket ábrázolja. Látható, hogy
a számszerűség egyezik a hivatalos írásokban található adatokkal, évszám is azonosnak mondható a levéltári évszámmal, mivel itt is és ott is a XVIII. sz. szerepel. Tehát biztosan mondhatjuk az egyik alak a festményen a Káfner család fejének arcvonását örökíti meg. A Káfner család ősi telke, funtusa a templom melletti első ház lehetett.
Ebben az időben a jobbágyok egyenként 2 jármos ökörrel vagy 2 lóval rendelkeztek. Szőlő telepítésre a földesúr ingyen adott földet. A sertéseiket makkal etették, az emberek a váci szőlőkben (Csörög, Cseke, Pencz) dolgoznak napszámért. A csekei oldal tetején — azt mondják a régi szájhagyományra hivatkozva, — hogy a templomot azért építették oda a környék legmagasabb dombjára, hogy a harangszó oszlassa szét a jégfelhőket a nagy kiterjedésű szőlőgazdaságok felett. Arról is szólni kell, hogy ebben az időben még volt robot is. Zsellér az a gazda (gyaloggazda) akinek ökrei, lovai nincsenek. Dézsmát 1/7- et adtak a földesúrnak, de a lakosok házait is a földesúr építtette. Tehát az újratelepítés az 1700-as évek elején már megindult. Így németek, majd lengyelek, csehek, tátok, olaszok, rácok stb. jöttek nagyobb számban hazánkba.
A betelepülők részben olyan családok voltak, akiknek hazájukban a hatóságokkal összeütközéseik voltak, s mint
megoldást részükre felajánlották az elköltözést. Másrészt az új telepesek olyanokból tevődtek össze, akik önként erre
„újhazára” vállalkoztak, vagy valamilyen mesterségben kívülállóak voltak, akiknek föld és adó kedvezményt adott az itteni helyhatóság. Ilyen körülményekkel kerültek Dukára is az „őslakosok” a telepesek. Egyes családokat, ha nem is közvetlenül ide Dukára hozták, hanem a pilisi hegyvidékre telepítették és legtöbbjük onnan származott ide a faluba. Pilisekben a hely idővel szűk lett, a lakosság szaporodott, ekkor kezdődött meg az áramlás onnan erre a vidékre is. Piliscsabáról jött pl. a Kepler család is, ahogy a ma is itt élő Kepler József idős gazda elmondja apja, nagyapja múltját felhozva. A pilisekbe Németországból Baden-Badenből és Schwarczvaldból érkeztek telepesek. Hogy ezen ősbetelepülőkből
(1715-1800) ma élnek-e falunkban leszármazottak nyugodtan mondhatjuk, igen.”
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Október 23-i emlékműsor

Hagyománnyá vált, hogy az október 23-i események
megemlékezését a Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola 7. osztályos tanulói műsorával ünnepeljük kis településünkön. Az 1956-os történések felidézése előtt dr. Rétvári Bence államtitkár és Makkos László polgármester tartott ünnepi beszédet. Nemcsak a 61 évvel ezelőtti napokról hallhattunk értékes gondolatokat, hanem visszamenve az időbe, a magyarság történelméből is láttunk párhuzamokat és folyamatokat 1956-ra és a mára.
Az iskolások bemutatták, eljátszották, hogy egyes 56os cselekmények miként folytak, folyhattak le egy résztvevő személyes átélésén keresztül.
Gratulálunk nekik a színvonalas előadásért!

Brunszvik Teréz emlékünnepség
Idén immár második alkalommal emlékeztünk meg
óvodánk névadójáról egy kis ünnepség keretében. Ma
már a falu apraja-nagyja tudja, hogy Brunszvik Teréz, a
magyarországi óvodák megalapítója élete utolsó éveit a
vácdukai kastélyban töltötte és itt hunyt el 1861. szeptember 23-án. Ezért minden évben ezen a napon felidézzük életútját.
Az óvodában megrendezett emlékműsort Makkos
László polgármester nyitotta meg, majd Gucsek István
meghívott vendégünk, Martonvásár alpolgármestere
mondta el ünnepi beszédét. Martonvásáron található
a Brunszvik-kastély, itt van Teréz eltemetve, a kastélyparkban pedig szobor is látható róla. A falu lakossága
meghívást kapott az alpolgármester úrtól egy kastélylátogatásra, valamint az óvodamúzeum megtekintésére.
A beszédek után az óvodások játékos műsorát láthattuk, majd az iskolások megemlékezése következett.
Az ünnepséget az óvoda külső falán található emléktábla megkoszorúzása zárta. Köszönjük a részvételt a szereplőknek, a látogatóknak. Jövőre ugyanitt találkozunk!
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Egészségnap Vácdukán
November 11-én ke-rült megrendezésre az Egészségnap önkormányzati támogatással.
A betegségek megelőzése céljából számos ingyenes
szűrővizsgálat állt rendelkezésre a közel 120 fő érdeklődő számára. A falu lakosai vércukorszint, vérnyomás, testzsír, koleszterin, érszűkület, csontritkulás, prosztataszűrésen, hemoglobinszint és húgysavszint mérésen, bőrgyógyászati, szemészeti vizsgálaton, hallásvizsgálaton, biorezonanciás allergiateszten, valamint neurológus szakorvos segítségével memóriaszűrésen vehettek részt. A délelőtt folyamán gerinctornával és jógával ismerkedhettek a
mozgás iránt érdeklődő idősek és fiatalok egyaránt. A napot egy színvonalas előadás zárta „Elsősegélynyújtás gyermekkorban és felnőttkorban” címmel. Sajnos az előadást kevés érdeklődő tekintette meg.
Az egészséges életmód népszerűsítését szem előtt tartva finom zöldségkrémeket lehetett kóstolni, valamint a Pest
Megyei Nyugdíjasok Egészségmegőrző Egyesülete többféle nyers és párolt zöldséget hozott kóstolásra. A várakozás
ideje alatt egészségtotó kitöltésére nyílt lehetőség. A helyesen kitöltők között díjakat sorsoltunk ki.
Köszönjük a szervezők és segítők munkáját!
EGÉSZSÉG TOTÓ
1. Hogy kerülnek esszenciális zsírsavak szervezetünkbe?
A, Táplálékbevitellel
B, Termelõdik a testünkben
C, Gyógyszerek mellékhatásai
2. Mit jelezhet az A–vitamin hiány?
A, Farkasvakság, bõr- és hajproblémák, hajlam a fertõzésekre
B, Szív és érrendszeri problémák
C, Magas vércukor
3. Hogyan érhetõ el az ideális testsúly?
A, Naponta egyszeri kiadós étkezéssel
B, Naponta 3-4 alkalommal alacsony energiatartalmú étkezéssel
C, Naponta 2 alkalommal, energia dús étkezéssel
4. Mikor marad a legtöbb C-vitamin a citromos teában?
A, Ha mézet is teszünk hozzá B, Ha édesítõszerrel isszuk C, Ha nem forró teába tesszük a citromot
5. Mi az allergia?
A, A szervezet túlérzékenységi reakciója
B, Fertõzõ betegség
C, Nátha másik megnevezése
6. Melyek a magas vérnyomás legsúlyosabb szövõdményei?
A, Ízületi gyulladás
B, Agyvérzés, szívinfarktus C, Bélelzáródás
7. A tartósan magas koleszterin szint hosszú távon….
A, Veseleállás okozhat
B, Depressziót okozhat
C, Érelmeszesedést és érelzáródást okozhat
8. Hogyan védekezzünk az influenza ellen?
A, fûszeres és tartalmas ételeket fogyasszunk,
B, gyakran mossunk kezet, sok gyümölcsöt és zöldséget fogyasszunk,
C, igyunk minél több folyadékot
9. A normális éhgyomri vércukor szint…
A, 3,9 mmol/l alatti
B, 6,0 mmol/l alatti C, 7,0 mmol/ l alatti
10. Mely módszer segít leginkább a stressz csökkentésében?
A, Dohányzás
B, Gyaloglás
C, Nyugtató tabletták
11. Mi az egészség?
A. Betegség hiánya
B. Testi, lelki, szociális jólét állapota
C. Elégedettség érzése
12. Melyik az egészséges édesítõszer?
A. Barna kockacukor B. Nádcukor C. Stívia
13. Javasolt-e magas vérnyomás mellett a sportolás?
A. Igen, mert hosszútávon csökken a vérnyomás
B. Nem, mert agyvérzés lehet a következménye
C. A sportolás senkinek sem javasolt
13+1. Mi a szûrõvizsgálatok jelentõsége?
A. Betegségek korai felismerése
B. Kevesebb gyógyszer szedése
C. Az egészségügy terheinek csökkentése
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„Ha élet zengi be az iskolát..”
Napi szinten tapasztaljuk és érezzük e sor valódiságát és tényleges jelentését a Vácdukai Benedek Elek Általános Iskolában. A közösségi élet azonban az iskola falain is túlnyúlik, számtalan programlehetőség formájában,
versenyekkel, kirándulásokkal, településszintű rendezvényeken való részvétellel. Az idetartozás örömteli érzése
sokak szeméből köszön vissza. Még a december végére fáradt pedagógusszemekből is ez sugárzik.
Hitetlenül állunk a tény előtt, hogy máris itt a karácsony, a nagy vízválasztó esemény, mert a szünet után már
csak kevés idő van a jegyek tupírozására és a kétségbe esett javítási kísérletekre. Ugyanakkor visszatekintve az
látszik, hogy a tanév első harmadában is bőven volt eseményben része iskolásainknak.
A teljesség igénye nélkül, a legemlékezetesebbeket szívesen emlegetjük máig. Ilyen volt a szeptember végi
napsütésben kirándulásunk, amikor is Pilisborosjenőn az egri vár romjainak másolatát nézhettük meg, nagyszerű túrázási lehetőségként és a Népmese napjának feladataival tarkítva. Hogy a nap élményekben még teljesebb
lehessen, a Hajógyári-szigeten a csúszdapark adott felejthetetlen élményt mindenkinek.

Újító szándékkal és a sikert remélve rendeztük meg a zene világnapja alkalmából dalversenyünket, melyen sok
bátor és tehetséges gyerek hallatta hangját.
Nem sokkal ezután egy komplex nap keretében az állatok világnapjáról is megemlékeztünk, és pályaorientációs napot is tartottunk. Utóbbi a kísérleti szándék vágyával és az újdonság erejével hatott, hatalmas sikert aratva. A gyerekek osztályonként forgószínpadszerűen ismerhették meg az asztalos- mesterséget, a fodrász szakmát, a gyógyszerész hivatás sokszínűségét, a zeneművészeti alkotótevékenységet, az utazásszervezés varázsát,
a cukrászmesterség édességét és mindezeket még egy huszáros vágással az udvari foglalkozás is megkoronázta, amikor is a huszárok meséltek foglalkozásuk mibenlétéről. A bemutatók után, az osztályok a saját maguk készítette finomságot- na jó, alaposan elő volt készítve a torták sikerének zálogaként a piskóta- fogyaszthatták el. 
Az idősek tiszteletére és szeretetére nevelésben remek lehetőség az idősek napjára való készülés. A már hagyománnyá vált szokás szerint idén is az aktuális 3. osztály adta át ajándékát egy kis színdarab formájában településünk nagymama és nagypapa korú lakosainak.
Persze nem csak szórakozunk az iskolában, a kemény munka mellett sok kihívásnak is eleget teszünk. Matematika terén a Bolyai versenyen, a Kecskekupán is megmérettetik magukat a gyerekek, bátran állíthatom, hogy
dicséretes eredményekkel.
Angol nyelvi versenyen a 7 osztály tehette magát próbára.
Az irodalmi nevelés részeként versmondó versenyen is részt vettünk, hazatérő gyerekeink eredménye után
azaz érzésünk támadt, mintha majdnem minden díjat a mi iskolánk hozott volna el.
A környezettudatosság jegyében papírt gyűjtöttünk, és elektronikai hulladékgyűjtésre ösztönöztük tanítványainkat és szüleiket.
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A színházi élményekre is próbálunk hangsúlyt fektetni, így már ebben a tanévben is voltunk az 1-3. osztállyal
Vácon, a Parlando Társulat előadásában a Dzsungel könyve című musicalt megtekinteni. Külön örömünkre szolgált, hogy az előadás számunkra legfényesebb csillaga iskolánk tanulója: Racs Adriána
A hidegebb napok beköszöntével sem riadtunk meg: a gyerekek saját készítésű lámpásukkal nyakukba vették a falut, és állomásról állomásra haladva, érdekes és izgalmas feladatokkal lettek a Márton-napi túra teljesítői.
A sportos lendület megmaradását segítik a futball-események, melyekből bőven van része a labdakergető fiataloknak.
Az adventi időszakban alsós és felsős osztálypárok hozzák hírét a karácsony örömének és a várakozást az iskola aulájában felállított fenyőnél ünnepi műsorukkal teszik még fényesebbé. Közben a Mikulás is betoppant, gazdagon megrakott csomaggal, az őt köszöntő osztályszintű műsorok után pedig jókedvű vigasságban volt részük
a gyerekeknek. No persze csak azok után, hogy az alsósok piros sapkás futással hozták lendületbe magukat.

Most pedig lázban égünk újra, hiszen szívünk minden meleg szeretetével szeretnénk ajándékul adni karácsonyi
műsorunkat iskolánk tanulói és dolgozói nevében december 20-án a Rendezvény Központban.
Fazekas-Takács Zsuzsanna

Mizujs – válogatás a vácdukai általános iskolás diákok tollából
A barlang titka
Egyszer Tomi és Peti kirándultak az erdőben. Hirtelen elkezdett alattuk remegni a föld. Mikor a por elült, egy másik civilizáció titkos műtárgyaival díszített teremben találták magukat. A terem másik végén egy barlangra bukkantak. A barlang köves oldalán jeleket találtak, melyek erős zöldes fénnyel foszforeszkáltak. Ez a fény éppen elég
volt arra, hogy be tudjanak menni a barlangba. Szerencsére óvatosan és körültekintően mentek, így Peti a men�nyezeten észrevett egy furcsa tárgyat. Megálltak és gondolkoztak, hogy mi lehet az. Ez a helyzet kísértetiesen hasonlított számukra egy régen látott kalandfilm részletére.
Mindketten elkezdtek egy jó nagy követ keresni. Tomi talált is egyet. Előregurították, majd a tárgy lezuhant.
Ahogy földet ért, hatalmas éles pengék nyíltak ki a belőle a barlang teljes szélességében. Megijedtek és elbizonytalanodtak. Tovább menjenek? Visszaforduljanak? Jobbnak találták, hogy visszaforduljanak. Nagy nehézségek
árán sikerült kijutniuk. Hazaszaladtak, és a szüleiknek elmesélték a történteket. A két család kiballagott a hely-
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színre, ahová a fiúk vezették őket. Peti és Tomi izgatottan várták, hogy megmutassák szüleiknek. Mikor odaértek,
csak egy tisztást találtak.
Pedig itt volt! Pedig itt volt! - bizonygatták szüleiknek, akik mosolyogva mondogatták:
Jól átvertetek minket.
Így a barlangkaland örökké titok maradt.
írta: Kiss Námán 4.o.
begépelte: Danics Mihály és Vácy Sára 4.o.
Penci versmondó verseny
Pencen nem először rendezik meg az őszi szavaló versenyt. Idén is sokan indultak iskolánkból. Szép eredményekkel tértek haza diákjaink:
2. o. Fekete Nikolett
- 1.helyezés
Burján Boglárka - különdíj
3. o. Révész Liliána
- 3.helyezés
4. o. Kiss Námán
- 1.helyezés
5. o. Makkos Rozi
- 1.helyezés
Gratulálunk nekik és a többi résztvevőnek is.
Danics Mihály 4. o.
Kecske Kupa Csapatverseny
Már hagyománnyá vált a Kecske Kupa, mely egy matematika verseny. A versenyt Kecskeméten rendezik. Iskolánk már harmadjára vett rajta részt. A csapatok száma évről évre egyre több lesz, nemcsak a versenyen, hanem
iskolánkból is egyre többen jelentkeznek. Idén négy csapattal indultunk: egy ötödikes, egy hatodikos és két hetedikes csapat indult. A versenyen négyféle feladat van, minden feladat más színt kap, és egy-egy színnek más
témája van. Először egy borítékban minden csapat megkapja minden színből az első feladatot. Amikor egy csapat megoldott egy feladványt, a csapat futó embere elment és leellenőriztette, hogy jó-e a megoldás. Ha nem volt
jó, akkor elpasszolhatta vagy próbálkozhatott, ha jó volt, megkapta a következő feladatot. Mikor vége lett a versenynek, észrevettük a dodzsemet. Sokan szerettek volna játszani, ezért ki lehetett próbálni; nagyon jó volt. Megvacsoráztunk a McDonald’sban, majd hazaindultunk. A buszon is jó hangulat volt. Nagyon szuper volt az a nap.
Balla Eszter 6.o.
Akrobatikus rockin’ Board verseny
Vácrátóton, 2017.12.02-én rocki háziversenyt rendeztek. Ez azt jelenti, hogy azok a csapatok, párosok vettek
részt a versenyen, akik egy bizonyos egyesületen belül táncolnak. Iskolánk tanulói közül három csapatban voltak. A kicsik közül Magyar Kamilla, Barnoki Viktória és Fekete Nikoletta alkottak egy csapatot, szép eredményt
értek el, harmadik helyen végeztek. A nagyobbak közül Jakab Emma, Kónya Blanka, Ákos Alexa és Balla Eszter
(én) első helyezést értünk el. Racs Liliána másik csapatban versenyzett, ők is első helyezést értek el. Nagyon jó
hangulata volt a versenynek.
Balla Eszter 6.o.

Az Önkormányzati Hivatal ünnepi ügyfélfogadási rendje
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzati Hivatal ünnepek alatti ügyfélfogadása a következők szerint alakul:
• 2017. december 27. és 2018. január 1. között a hivatal ZÁRVA TART!
Ez idő alatt a megszokott hivatali időben a 70/330-1271-es telefonszámon vagyunk elérhetőek.
2017. január 2. (kedd) napjától a szokásos félfogadási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket!
Minden kedves vácdukai lakosnak Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog új évet kívánunk!
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„Itt van az ősz itt van újra…”
A 2017-18-as nevelési évben az őszi, téli hónapok folyamán is sok programunk volt a Vácdukai Brunszvik
Teréz Óvodában.
Szeptember 22-én megemlékeztünk óvodánk névadójáról, Brunszvik Terézről egy kis ünnepség keretében. Az óvodás és az iskolás gyermekek szereplése
mellett részt vett az ünnepségen Martonvásár alpolgármestere és Vácduka polgármestere is.
Október 7-én községünkben megrendezésre került –
mint már sok éve hagyományosan – a szüreti felvonulás és bál. Kicsiktől a nagyokig mindenki népviseletbe

Novemberben Márton napi lámpást készítettünk szintén a szülők segítségével egy délutáni barkácsolás keretében. A lámpásokkal az ovi udvarán először énekeltünk, körjátékoztunk, majd az óvoda körül egy kis sétát tettünk.
Dec.5-én a látványszínház szórakoztatta a gyerekeket.
December 6-án a gyerekek nagy örömére természetesen hozzánk is ellátogatott a várva várt Mikulás. Dallal, verssel köszöntöttük, ő pedig sok finomsággal jutalmazta az ovisokat.

öltözve vonul végig zenével kísérve a falun. Az óvodások a kisdobos kikiáltó szerepét vállalták magukra, és
nagyon ügyesen helyt álltak a rendezvényen.
Október 1. az idősek világnapja, ez alkalomból a művelődési házban az óvódások köszöntötték az időseket.Az ősz folyamán a nagycsoportosok ellátogathattak a Zöld Híd Régió Kft. gödöllői hulladékfeldolgozó
üzemébe. A gyerekek sok ismeretet szereztek az előadók és az oktatóvideók segítségével a hulladék hasznosításáról.Szintén októberben, 16-án volt a „Tök jó
nap”, amikor minden gyerek a szüleivel együtt barkácsolt töklámpást. A hangulatos lámpások sokáig díszítették az ablakokat, és az ovi bejáratát.

December 12.-én a nagycsoportos gyerekek karácsonyra készülődvén mézeskalácsot sütöttek.
13-án az iskolások Luca napi köszöntőjét is meghallgathattuk az óvodában.
A délelőtti fejlesztések mellett továbbra is folyik heti
rendszerességgel óvodánkban a hitoktatás, tánc,
judo oktatás, részt veszünk a Bozsik programban,
hétfőnként a váci Delfin tanuszodába járunk úszni. Az
iskolába készülő nagycsoportosok iskolaelőkészítő
foglalkozásra járnak az iskolába.
Nevelőtestület
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Kivonat
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,
a település tisztaságáról szóló helyi rendeletéből
/hatályos 2018. január 1-től/
A rendelet teljes szövege elolvasható a www.vacduka.hu oldalon,
vagy megtekinthető az Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási idő alatt.

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

3. §
(1) A település területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól
megtisztítsák.
(2) Az ingatlan tulajdonosának az ingatlanán kötelessége továbbá a rendszeres rovar (légy, csótány) és rágcsáló
(egér, patkány) irtásról való gondoskodás.
(3) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános
jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat gondoskodik.
(4) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy feladata.
(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tulajdonosának vagy tényleges használójának kötelessége.
Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen
útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
(6) Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a
kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(7) Az ingatlan tulajdonosának vagy tényleges használójának kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
(8) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag
beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(9) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne
származzon baleset.
9. §
(1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
a) a gyalogos közlekedési útvonalon,
b) az útkereszteződésben,
c) az úttorkolatban,
d) a kapubejárat elé, annak szélességében,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között,
f) a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein.

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

14. §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.
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(2) Avar és egyéb kerti hulladék megsemmisítésére irányuló tűzgyújtás és égetés Vácduka Község belterületén csak pénteken 12-19 óra között engedélyezett! Az égetés befejezésével, legkésőbb 19 órakor a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.
(3) Szeles időben, továbbá május 1-től augusztus 31-ig és november 30-tól március 15-ig,
valamint esős időt követő 5 napig az avar és kerti hulladék égetése tilos.
(4) Avart és kerti hulladékot csak magánterületen, jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).
(6) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy
robbanásveszélyt ne jelentsen.
(7) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(8) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe
helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(9) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő akció is igénybe vehető.
(10) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok

15. §
(1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt az illetékes Katasztrófavédelmi Hatóság adja ki.
(2) Az égetendő tarlót meg kell tisztítani a kommunális illetve az ipari eredetű hulladékoktól (műanyag, gumi,
vegyszer, festék, stb.).
Vácduka Község Önkormányzata

Sajtóközlemény
Vácduka önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése
2017.12.04.
Európai Uniós forrás igénybevételével valósulhat meg az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése a Pest megyei Vácdukán. A beruházásra a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban meghirdetésre került KEHOP-5.2.9 felhívás keretén
belül van lehetőség.
A Széchenyi 2020 program „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívására benyújtott
projekt 90,7 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Vácduka általános iskolája, egészségháza és a polgármesteri hivatal épülete több évtizede épült, több ütemben, többféle technológiával. Napjainkra aktuálissá vált ezen középületek korszerűsítése.
A beruházásra 90.789.222 forint uniós támogatást nyert az Önkormányzat, mely során a mai kor követelményeinek megfelelően megvalósul az általános iskola nyílászáróinak cseréje, a homlokzat, a lábazat és a padlásfödém
szigetelése, a vizes falrészek lélegző vakolása. Az egészségház homlokzata és födéme plusz szigetelést kap a
korszerűsítés során. A polgármesteri hivatal épületének homlokzatára, lábazatára és födémére is szigetelés kerül, mely elősegíti a hőveszteség csökkentését.
Az iskola és a polgármesteri hivatal épületének tetőire napelemeket helyeznek el, amelyek nemcsak a villamosenergia ellátását segítik elő, hanem a HMV termelés kiváltására is lehetőséget adnak. A villamosenergia megtakarítása energiatakarékos fényforrások beépítésével valósul meg.
A felújítások nagymértékben javítják az energia megtakarítást. A beruházások után az épületek energetikai minőségi besorolása nagymértékben javul.
Az Önkormányzat a projekt megvalósításával hozzájárul az érintett épületek épületenergetikai fejlesztési céljának eléréséhez, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
A beruházás várható befejezése: 2018.11.30.
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A keresztrejtvény megfejtésében Ady Endre versének címét olvashatjuk

Hulladékgyűjtési rend 2018
JANUÁR
Dátum

FEBRUÁR

Csütörtök

4.

KOMMUNÁLIS

11.

KOMMUNÁLIS

18.

KOMMUNÁLIS

25.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

Dátum

Csütörtök

1.

KOMMUNÁLIS

8.

KOMMUNÁLIS

15.

KOMMUNÁLIS

22.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

MÁRCIUS
Dátum

Csütörtök

1.

KOMMUNÁLIS

8.

KOMMUNÁLIS

15.

KOMMUNÁLIS

22.

KOMMUNÁLIS

29.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

A fenyőfák elszállítását 2018. január 6.-a utáni gyűjtési napon kezdi meg Társaságunk. A gyűjtés 2 hétig tart. A gyűjtés nem biztos, hogy a gyűjtési napon megvalósul, ezért kérjük az ingatlan előtt jó látható helyen a fenyőfát kint hagyni szíveskedjenek.
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Képzőművészek kiállítása
A Pest Megyei Kormányhivatal 2017 tavaszától egy
rendhagyó képzőművészeti kiállításnak biztosít helyet
„Bemutatkoznak járásaink tehetséges művészei” címmel, amely egy-egy járás alkotóinak munkáival mutatja
be Pest megye kortárs képzőművészeti életét.
A kiállítás teret ad kevésbé ismert művészeknek is a
bemutatkozásra, megnyitva a hivatal zárt világát a művészvilág felé, hogy kölcsönösen bepillantást nyerjenek egymás tevékenységébe, világlátásába.

Novemberben a Váci és Vecsési Járások alkotóművészeinek kiállítására került sor, amelynek megnyitóját
Dr. Tarnai Richárd Kormánymegbízott tartotta. Az ünnepélyes megnyitó végén a kiállító művészek emléklapot
kaptak munkájuk és a kiállításon való szereplésük elismeréseképpen.

Szűkebb pátriánkból, Vácdukáról Kozák József jelentkezett a pályázatra, akinek munkáiból a zsűri két
nagyméretű olajfestményt és egy kisebb akvarellt javasolt kiállítani. A kormányhivatal tárgyalótermét zsúfolásig betöltő tárlaton a valósághű megjelenésű tájkép- és
portréfestészeti alkotásoktól kezdve a naiv-festők gyermekien bájos művein át a meghökkentő kisplasztikákig a képzőművészet számos műfaja jelent meg tarka
sokaságban.
Kozák József alkotásai — a huszadik század avantgárd irányzataiból merítő absztrakt kompozíciók — sajátos színfoltot alkotva gazdagították a tárlatot.
A művész fiatalkori művei a kormánybiztos figyelmét
is fölkeltették, különösen az alkotó finoman fejlett színérzéke tett rá mély benyomást.
A kiállítás megnyitóján községünk polgármestere,
Makkos László is részt vett, megköszönve a művésznek Vácduka nevében a közreműködést.
V. M.

Őszapó
Az idei ősz a színek pazar pompájával ajándékozott
meg bennünket. A nyárfafélék ragyogó okkerban játszó
sárgájától a gyümölcsfák rezesen barnuló levélzetén át a
díszjuharok vörhenyesén keresztül a vadszőlő valószínűtlen vöröséig, ragyogó tarkaságban tobzódott a természet,
megfűszerezve mindezt a vérpiros csipkebogyó, a bordó
galagonya, és a sötétlila kökénymagok tarkaságával.
Közeledik a tél. A fák tövén dombot raktak a leváló levelek, az ágak közötti nyári sűrűségnek már csak
múló emléke maradt. A táguló tereken messzire látni,
és a megüresedett helyeket apró lények serege tölti ki.
A lombtakaró rejtekében élő apró madarak mind többen
mutatkoznak, a távolabbi erdőkből is egyre közelebb kerülnek a kertek védett világa felé.
Így tűnt föl egyszer csak egy parányi madárraj egy verőfényes, késő-őszi délelőtt. Cinegék kis serege járt repülős bemutatót valamiféle bódult ujjongásban, csapongva, szálldosva a fák magas ágaitól le a virágágyásokig, beröpködve minden négyzetcentiméterét a térnek.
Főleg széncinegék voltak fakózöld kabátkáikban,
melynek ragyogó fehér ingvállát fekete nyakkendő éke-

Őszapó
síti, de volt közöttük néhány kisebb rokon is a kékcinegék közül. Nekik szerényebb tollruházat jutott, amit fitos
kis kék sipkával egészítettek ki.
A szálldosó-röpdöső csapatból váratlanul egy idegen
bukkant elő, a vöröslő levelű meggyfa ágai között akrobatikus mutatványokat végezve. Színei beleolvadtak az
őszi harmóniába, így csak fürge mozgása, és a feltűnően hosszú farkának billegése vonta felé a figyelmet.
Ez a ritkán látható madárka: az őszapó. Nevét annak
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köszönheti, hogy szakasztott olyan az arca, mint egy
ősz hajú, fehér szakállú öregapóé. És persze rendszerint
ősszel és télen kerül szemünk elé.
Hasznos madár, mint a cinegefélék általában, megeszi
a gusztustalan zöld hernyókat is, amivel nagy szolgálatot tesz az erdő fáinak állagmegóvása terén. Erdőlakó, a
fészkét az erdei lián sűrű folyondárjai közé rejti. Sajnos
a fészekrabló szarka és szajkófélék gyakran kifosztják

a mohával, zuzmóval fedett parányi fészküket. Ilyenkor
mutatkozik meg sajátos jellemük, amivel mindannyiunk
szívébe belopják magukat. A fiókák nélkül maradt madárpár ugyanúgy gyűjtögeti továbbra is az élelmet, mint
korábban, de a fölösleget átadják egy rokon fészek fiókáinak. Ilyenformán azokat már négy szülőt táplálja egyszerre, jócskán megnövelve kifejlődési és túlélési esélyeiket.
KJ

Már a tavaszt várják a vácdukai postagalambászok
Nemrég ünnepelte fennállásának huszadik évfordulóját a vácdukai postagalambász közösség. Egészen 2017 elejéig egyesületként működtek, majd a törvényi szabályozás változását követve civil társasággá alakultak.
A nemrég megtartott díjkiosztó báljukon – amely évek óta az egyik legfontosabb esemény a faluban így év vége felé
– nagyon sok serleget és oklevelet adtak át a 2017-ben megrendezett versenyeken díjat nyerő galambászoknak. Azaz
igazán nem is ők a főszereplői ennek a hobbinak, hanem a postagalambok, amelyek április végétől július közepéig,
minden hétvégén versenyeznek és az a madár nyer, amelyik a leggyorsabban repül.
A postagalambok legendásan jól tájékozódnak, egy nap alatt akár kilencszáz kilométert is képesek lerepülni, sebességük a levegőben a távolságtól és az időjárástól függően 50-80 kilométer óránként. Ezt a képességüket egészen a
második világháború végéig katonai célokra is használták mind német, mind szövetségesi oldalon. A háborús szolgálataikért több postagalamb magas kitüntetést kapott, köztük egy amerikai galamb, amely egy teljes alakulatot mentett
meg az olasz fronton attól, hogy az időközben feladatukat sikeresen teljesítő, de rádióösszeköttetés híján erről értesítést küldeni nem tudó katonákat saját gépeik bombázzák le.

A dukai galambászok szezononként átlag 20-25 versenyen vesznek részt a több környékbeli egyesületet is tömörítő
Dunakanyar Versenykerület szervezésében. Gyűjtőhelyük a volt tűzoltó szertár, amelyet az önkormányzat adott át tartós használatra a közösségnek. Emellett a képviselőtestület anyagilag is támogatja a csapatot, amit Kollár István, a civil társaság vezetője a díjkiosztó ünnepségen Makkos László polgármesternek meg is köszönt.
A galambászok már készülnek a következő, 2018-as szezonra. Ilyenkor az állomány nagy részét zárva tartják a sűrűn támadó ragadozó madarak miatt, de márciusban ismét megjelennek a nagy falkák az égbolton, áprilisban pedig
elindulnak a tréningek, májusban pedig a versenyek.
Furucz Zoltán főszerkesztő
Váci Napló Szerkesztősége

Az 5. oldalon található EGÉSZSÉG TOTÓ megfejtése: A A B C A B C B B B B C A A
Őszi számunk keresztrejtvényének megfejtése: Brunszvik Teréz
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Egészségház

Fogorvosi Szolgálat

2167 Vácduka, Béke tér 4.

2164 Váchartyán, Fő út 110.
(Községünk lakóit a váchartyáni fogorvos látja el.)

Háziorvos: Dr. Zöld Antal
Telefon:
• rendelő:
• lakás:
• mobil

27/366–510
27/366–610
06 – 30 – 242 – 0213

Körzeti nővér: Vágó Sándorné
Telefon:
• rendelő:
• mobil:

27/ 366 – 510
06 – 20 – 980 – 5430

Rendelési idő:

hétfő – szerda – péntek: 9 –12 óráig
kedd – csütörtök:
14 –17 óráig
Minden hónap 3. szerdáján a rendelés
– továbbképzés miatt – elmarad.

Központi ügyelet:

Telefon: 104 vagy 27/314 – 862
Hívható : minden hétköznap 17 órától másnap reggel 7 óráig, hétvégén és minden hónap 3. szerdáján egész nap.

Védőnő: Rajkiné Gyetvai Irén
Telefon:
• tanácsadó:
• mobil:

27/366 – 467
06 – 20 – 771 – 1763

Védőnői várandós tanácsadás:
csütörtök: 8 –10 óráig.

Védőnői csecsemő – gyermek tanácsadás:
csütörtök: 10 –12 óráig.

Orvos – védőnő általános tanácsadás:
csütörtök: 12 –14 óráig.

Csecsemő – és gyermek szakorvos :
Dr. Vecserka Zsolt

Telefon: tanácsadó: 27/366 – 467
Rendelési idő: minden hónap első csütörtök: 8 –9
óráig.

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2167 Vácduka, Béke tér 1.
Telefon: 27/566 – 610
Email: info@vacduka.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 8.00-18.00 h
Szerda: 8.00-16.00 h

Képviselőtestület

fogadóóra: minden hónap második hétfőjén
17 -18 óra között

Makkos László, polgármester
fogadóóra: hétfőnként 17 -18 óráig

Fogorvos: Dr. Csongvai Éva
Telefonszám: (27) 366 348
E-mail: info@4dent.hu
Rendelési idő:
Hétfő:
13:30 – 19:30
Kedd:
08:00 – 14:00
Szerda:
13:30 – 19:30
Csütörtök: 08:00 – 14:00
Péntek:
08:30 – 14:00 iskola fogászat
Sürgősségi ellátás kivételével kérjük, előzetesen
egyeztessen időpontot!
A rendelés zavartalan működése érdekében a sürgősségi fogászati ellátásokat (pl. foghúzás, gyökérkezelés) a rendelés első órájában áll módunkban ellátni.
A nem állandó lakcímmel rendelkező betegeket
csak sürgősségi ellátás keretében van módunk ellátni.

A falugazdászok elérhetősége és
ügyfélfogadási rendje:
Új cím: 2600 Vác, Nárcisz utca 4-6.
Központi telefonszám: 27/317-944

Falugazdászok:

Kecskeméti-Bolyóczki Anita		06/30-377-8087
Mártai Gábor		
06/30-241-2419
Tóth Péter		
06/70-489-3943
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő:
8:00 – 16:30
Kedd:
8:00 – 16:30
Szerda:
8:00 – 16:30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8:00 – 14:00

Anyakönyvi hírek
Születtek:
• Magyar Zsolt és Kiss Anikó Virág gyermeke:
Attila Péter -2017. október 2.
• Weisz Teofil és Szöllősi Klára gyermeke:
Botond Simon – 2017. október 26.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
Elhunytak:
• Marosvári Lászlóné 2017. október 07., élt 71 évet
• Balogh József 2017. október 28., élt 82 évet
• Nagy Józsefné 2017. december 08., élt 57 évet
Nyugodjanak békében!
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Adventi készülődés

A Gyermekeinkért Közalapítvány már sok éve rendezi meg a kultúrházban az adventi készülődést, melyre
a falu apraját-nagyját szeretettel várja. Vannak állandó
programok, ilyen a karácsonyi asztaldísz és az adventi koszorú készítése, s mindig vannak újdonságok is.
Ebben az évben az újdonság a grincsfa és a szódabikarbónás fenyődísz volt. A gyertyákat és a koszorúalapot meg lehetett venni, de a legtöbb dolgot ingyen fel-

használhatta bárki. Ha egy kisgyerek megunta, akkor
ki tudott menni a játszótérre, ahonnan újult erővel, kreatívkodásra készen térthetett vissza. A rendezvényen
sokan vettek részt, rengeteg szép alkotás készült el a
program végére.

Jövőre is mindenkit szeretettel látunk.
Pokorny Panni 7.o.

A Mikulás csengője
A Gyermekeinkért Közalapítvány szervezésében
2017. december első vasárnapján a délutáni órákban a
vácdukai kultúrházba a Mandula Színház elhozta A Mikulás csengője című darabot. Örömünkre nagyon sok
gyerek eljött.
Szerintem nagyon mókás volt. Sokat nevettünk. A
műsor végén minden bátor gyerek kapott a Mikulástól
szaloncukrot. Jövőre is várunk mindenkit szeretettel.
Írta: Vácy Sára 4.o.

