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VÁCDUKAI

KISBÍRÓ
KIADJA VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felelős kiadó: Makkos László polgármester

IV. Fánksütő és Forraltbor Főző Verseny Vácdukán
Február első hétvégéjén negyedik alkalommal rendeztük meg a Vácdukai Fánksütő és Forraltbor Főző Versenyt a művelődési házban. Az
egyéni résztvevők és a családok mellett ez idén külön kategóriában indulhattak a csapatok, vagyis az iskolai osztályok, a baráti közösségek
és a civil szervezetek. Harminckilenc különböző fánkkal neveztek a versenyzők, ezért a zsűrinek az idén sem volt könnyű dolga.
A süteményeket és a forró italokat kóstolójegy ellenében lehetett megvásárolni a rendezvényen, az így összegyűlt 170 ezer forinttal a helyi általános iskolát támogattuk. Az esemény nagyon sok érdeklődőt vonzott,
így gyorsan elfogytak a kóstolásra váró fánkok. Az udvaron négy csapat
küzdött meg a zord időjárással, a hózápor és a dermesztő hideg ellenére jóízű forralt borokat készítettek. A közönség szavazatai alapján a Vácdukai Szikra Vadásztársaság itala bizonyult a legfinomabbnak. A színpadon a 2. osztályos tanulók műsorát, majd Kozák József népi dudás
bemutatóját láthatta a közönség. A gyerekek örömére ismét eljött hozzánk a lufihajtogató bohóc és bárki próbára tehette magát a fánkos ügyességi játékokban.
Mindenkinek köszönjük a részvételt, találkozzunk jövőre is!
A verseny díjazottjai:
Fánksütő verseny csapat:
1. Sákuj – Sákuj
2. Családos Fánk Közösség – „Madárkák”
3. Fánkevő Pockok – Churros

Fánksütő verseny egyéni, családi:
1. Mátraházi Ferencné – Szalagos fánk
2. Kollár Lászlóné – F ánk
3. Győztesek (Oravecz Fanni – Homoki Martina) – Csokis fánk

Az Év Fánkja 2018-ban:			
A Forraltbor főző verseny győztese:

a Sákuj fülöp-szigeteki fánk
a Vácdukai Szikra Vadásztársaság
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Tisztelt Vácdukaiak!

Most már kijelenthetjük, hogy végre véget ért a tél. Az
utóbbi évekhez hasonlóan idén is tolódik az évszakváltás, amely időnként bosszúságot, kényelmetlenséget
is okoz mindnyájunknak. Sokan már szeretnének veteményezni, a kiskertjüket megművelni, előkészíteni a vetéseket, a gyümölcsfákkal, bokrokkal foglalkozni. Kikívánkozunk a szabadba, lehetőleg úgy, hogy ne kelljen
több réteg ruhát felvenni és ismét eljussunk olyan helyekre kirándulni, ami a saras időszakban nem volt lehetséges.
Mi, mint Önkormányzat, is alig vártuk már a jobb időt.
Elkezdődjenek azok a munkálatok, amelyek kis falunk
fejlődését, szépülését szolgálják. A mini bölcsi kialakítása elindult, a munkák jól haladnak, a szeptember 1-i
megnyitást továbbra is szeretnénk tartani. A bölcsi az
óvodához csatolva fog működni, így könnyen megvalósul az átjárhatóság, és az egymásra épülés a két intézmény között.

re. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenki tudja oda elvinni zsákjait, ezért azon vagyunk, hogy kéthetente megszervezzük a házak előtti begyűjtés lehetőségét. Az ezzel kapcsolatos részletekről tájékoztatni fogunk mindenkit szórólap útján. Kérjük, továbbra se égetéssel szabaduljanak meg zöldhulladékjaiktól.
Amit eddig elértünk, próbáljuk meg azt közösen megtartani!
Április hónapra hirdetjük meg a negyedik Tavaszi
Nagytakarítást, amely eseményei a hátsó borítón olvashatóak. Április 14-én, szombaton szemétszedés,
gallybegyűjtés lesz. Két dolgot változtattunk. Az egyik,
hogy a gallylerakás helye megváltozott, idén a Szabadság téren lévő önkormányzati telkek egyikén jelöltük ki a gallyak helyét. A másik pedig, hogy gallybegyűjtéskor azon helyekről fogjuk elszállítani a kikészített ágakat, ahol az ingatlan tulajdonosa segíteni tud a
felpakolásban. Kérjük mindenki megértését és segítségét!

Átalakul a régi önkormányzati bérlakás
Örömmel kaptuk a hírt, hogy a kültéri sportpark pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így közel 70 m2-s
területen kültéri fitneszgépekkel gazdagodik a település.
Nagy sajnálatunkra a Zöld Híd csökkenti szolgáltatásait a szelektív és a zöldhulladék elszállítás terén minden 2000 fő alatti településen, így Vácdukán is. Az eddig elért eredményeink egy csapásra veszélybe kerülhetnek. Azoknak, akik az évek során átszoktak a zöldzsákok használatára, nagymértékben megnehezíti ez
a döntés a további környezettudatos életmódjuk folytatását. A zöldhulladék gyűjtő konténer elhelyezésére a
Csokonai utcában lévő szelektív sziget került kijelölés-

Jöjjünk minél többen! Mindenki láthatja, hogy a bevezető utak mellett a korábbi évekhez képest több szemetet raktak ki, dobtak el. Ha sokan vagyunk, hamar végzünk. Én úgy gondolom, hogy egyre többen vagyunk,
hiszen az új környezetvédelmi rendelet tavalyi bevezetésekor sok értékes gondolatot és felajánlást is kaptunk
a rendelet lakossági véleményezése folytán. Tapasztaljuk, hogy a tiszta környezet mindenki számára fontos
és értékes.
Kellemes Tavaszt Kívánok Mindenkinek!
Makkos László
polgármester
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800 éves Vácduka
Tisztelt vácdukai lakosok!
A korábbi lapszámainkban elindítottuk 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 idők utáni birtokosokról lesz szó.
„A krónika szerint a kezdeti időben a faluban 15 család rendelkezik kisebb tulajdonnal, a bírónak 10, két gazdának 6-6, majd két gazda 4-4, egy pedig holdas telekkel bír a többiek egy-egy holdat művelnek. A birtokosok közül csak kevésnek
van magyar neve, a legtöbbje német és szláv. Az eredeti magyar ajkú lakosok (a korábban mondott 108-ból)
nagy hányada valamely okból elhagyta a falut és az idegenek kerültek előtérbe, így a betelepült 12 család is.
Ahogy a latin szöveg kiolvasása a fordítást lehetővé tette: Possessió Duka. Egy év óta kezd, betelepülni svábokkal a falu és a község Bosnyák J. családjáé, amelyen keresztül más is birtokosa. E család Acsa község ura.
Ez az ág Bosnyák Judit família. Ez betelepült birtokon van szántóföld, de még nincs megművelve rendszeresen
egyrészt főként azért, mivel a telepesek legnagyobb részt (majdnem valamennyien) koldusok, nem képesek a
gazdálkodásra, másrészt annyira állhatalanok, hogy nem lehet remélni az állandó letelepedésükhöz, így valójában közülük már több elköltözött máshová, amikor Vastori Imre inspektor úr szántóföldeket és réteket a fent említett Bosnyák J. családjának használatára átengedte. „
„az erőteljes betelepítés csak 1754-et követően kezdődött Dukán, amikor már Dezséri Rudnyánszky József
volt a földesúr és kivüle Muzslay Gábornak Pest vármegye főszolgabírájának is volt itt birtoka. Rudnyánszky
(Desséri) a Divék nemzetségéből való ősnemes család, már 1319-ben címerrel bírt. Birtoka még a felvidéken és
Erdélyben volt. 1770-ben 12 másodosztályú úrbértelke volt. …
1798-ban Oláh váci püspöknek a vagyona Hartyán és Duka a váci feljegyzések szerint. (A község ma is a
váchartyáni plébánia filiáléja.) 1748-ig báró Rudnyánszky Zsigmond a helység ura. 1858-ban a sok jótékonyságáról emlékezetes gróf Forray Andrásné született gróf Brunswick Júlia a földesúr, aki birtokán tagosztást (földosztást) végez és ekkor 15 telkes jobbágy és 30 házas zsellér a falu nagysága. Itt mondjuk el mint érdekességet azt, hogy Brunswick Julis testvére volt az a Brunswick Teréz, aki a nagy zeneszerző Beethoven ihletője volt
a hivatalos írások szerint. Tudott dolog az is, hogy Beethoven leveleinek címzésében (tehát megszólításában)
sosem írt keresztnevet s így az, hogy Julis vagy Teréz volt-e az igazi ihletője a nagy zeneírónak, örök titok marad. Brunswick Teréz itt halt meg a faluban, hamvait elszállították Martonvásárba.
Később Latinovits Albinné lett a helybeli földesúr a bekerített 30 holdas, díszkertes birtokkal. (Innen a „Halicska» elnevezés, mely tót szó, magyarul zárt kertet jelent.) Latinovits Albin osztrák famíliából való. Családja Graz
környékéről, a városból származott. Felesége egyszerűbb családban született. Ezért Latinovits Albint családja
kitagadta, onnan elköltözött és így került tulajdonába Duka.
A falu elég gyakran cserélt gazdát, ami arra mutat, hogy a földesurak állhatatlansága és a kevésbé jó földek,
ez a vidék fényes megélhetést nem biztosított. Ez is magyarázza az egyszerű pór nép folytonos cserélődés. Főleg ha tekintetbe vesszük azt, hogy három nagyhírtok veszi körül.
A gróf Forrainé féle földosztást több évtizedes huzavona előzte végül is a falu és a földesúr megegyezett és a
falu népe földhöz jutott. …
Galgóczy Károly Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 1877-ben írt monográfiájában azt mondja, tíz év alatt 4-szer
cserélt gazdát a birtok, ami 1871-ben két úri lakkal és minden felszereléssel a földbirtok 1270 holdja 200.000
Ft-ért kelt el. Bartos István családjával 1898-ban jött Dukára. Mint annak idején visszaemlékezésében elmondta Latinovitsékat Robicek Józsefné követte (valószínű mint bérlő), majd Boltlik János és végül negyedikként Bukovina László. 1903-ban gr. Serényi János vette meg a birtokot (felesége Desseffy leány volt). Neki László, Miklós, János Erzsébet nevű gyermekei voltak. Erzsébet Reviczky Emil nézsai földbirtokoshoz ment feleségül és a
dukai templomban tartották esküvőjüket. Miklós örökölte a dukai birtokot. Serényi földbirtokos Bukovinából jött.
Temes megyében 4350 holdas birtoka volt. Mint a grófi család ma is itt a faluban élő öreg szobaleánya elmondta a gróf jól beszélt románul a faluba bejött román katonasággal s ez a magyarázata annak, hogy birtokát azidőben sérelem nem érte. Serényi Miklós Jósika Emma bárónőt vette feleségül. Serényi a Nyilas-Párt vezetőségi
tagja volt. Gyermekei: György, Miklós, Mária, Péter, Margit, Gábor. Itt éltek a falu felszabadulásáig 1200 hold birtokon, amit a dolgozó nép számára a Népi Demokrácia sajátította ki 1945-ben. Serényi Miklós 1956-ban a váci
fegyházhól kiszabadult és rövid időt itt töltött a faluban, majd külföldre távozott.”
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Ünnepi megemlékezés

lói (Kirné Balla Krisztina felkészítésével) zenés irodalmi műsort adtak elő. A diákok versekkel, dalokkal, táncmozdulatokkal elevenítették fel a korabeli eseményeket. Az est zárásaként az előadók és az ünneplő közönség együtt énekelte el a Szózatot.
A nemzeti ünnepet megelőző napon zajlott a március
15-i megemlékezés Vácdukán. Az múltidézés Makkos
László polgármester beszédével kezdődött, amelyben
az 1848-as nemzeti összefogás körülményeit idézte fel.
A polgármester szavai szerint ennek az összefogásnak
köszönhető „a forradalom, amelyből a magyar nemzetet védő szabadságharc kifejlődött és amely megmutatta, hogy a magyar nép több száz év török, német, osztrák elnyomás után sem adta fel és csak az alkalmat várta arra, hogy mikor teheti meg első lépéseit a szabadság, a szabad ország létrehozása felé.”
A Benedek Elek Általános Iskola 4. osztályos tanu-

Általános iskolai beiratkozás
A 2018/2019. tanévre történő beíratás időpontja:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra között
Helye: Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola, 2167 Vácduka, Ifjúság u 2.
Tel: 06-27-566-770, 06-27-566-771
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet, (állandó bejelentett lakcím hiányában a tartózkodási helyet) igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai szakvélemény),
• a gyermek TAJ- kártyája,
• nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
Nyilatkozni kell:

• az életvitelszerű lakcímről,

• a hit- és erkölcstan oktatásról.

A gyermek diákigazolványának igényléséhez szükséggel:
• az okmányirodában kiállított Nemzeti Egységes Kártyarendszer - Adatlap eredeti példánya
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Árverési hirdetmény
Árverező szerv megnevezése,
székhelye

Vácduka Község Önkormányzata (székhely: 2167 Vácduka, Béke tér 1.)

Árverés helye

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
(székhely: 2167 Vácduka, Béke tér 1.) nagyterme

Árverés időpontja és az ingatlanok ki- 1) 2018. április 17.,
kiáltási ára
		
		
		
		
		
		
		
		
2) 2018. április 18.,
		
		
		
		
		
		
		
		
3) 2018. április 19.,
		
		
		
		
		
		
		

9,00 		
9,15		
9,30		
9,45		
10,00		
10,15		
10,30		
10,45		
11,00		
9,00 		
9,15		
9,30		
9,45		
10,00		
10,15		
10,30		
10,45		
11,00		
9,00 		
9,15		
9,30		
9,45		
10,00		
10,15		
10,30		
10,45		

1950/3 hrsz
1950/4 hrsz
1950/5 hrsz
1950/6 hrsz
1950/7 hrsz
1950/8 hrsz
1950/9 hrsz
1950/11 hrsz
1950/12 hrsz
1950/13 hrsz
1950/14 hrsz
1950/15 hrsz
1950/16 hrsz
1950/17 hrsz
1950/18 hrsz
1950/19 hrsz
1950/21 hrsz
1950/22 hrsz
1950/23 hrsz
1950/24 hrsz
1950/25 hrsz
1950/26 hrsz
1950/27 hrsz
1950/28 hrsz
1950/29 hrsz
1950/30 hrsz

992 m2		
992 m2		
992 m2		
991 m2		
991 m2		
992 m2		
1599 m2		
997 m2		
1002 m2		
1006 m2		
1010 m2		
1014 m2		
1018 m2		
996 m2		
1375 m2		
1382 m2		
1008 m2		
1008 m2		
1008 m2		
1008 m2		
1041 m2		
1006 m2		
1006 m2		
1003 m2		
1008 m2		
1009 m2		

5.952.000 Ft
5.952.000 Ft
5.952.000 Ft
5.946.000 Ft
5.946.000 Ft
5.952.000 Ft
9.594.000 Ft
5.982.000 Ft
6.012.000 Ft
6.036.000 Ft
6.060.000 Ft
6.084000 Ft
6.108.000 Ft
5.976.000 Ft
8.250.000 Ft
8.292.000 Ft
6.048.000 Ft
6.048.000 Ft
6.048.000 Ft
6.048.000 Ft
6.246.000 Ft
6.036.000 Ft
6.036.000 Ft
6.018.000 Ft
6.048.000 Ft
6.054.000 Ft

Árverésre kerülő vagyontárgy megne- Vácduka 1950/3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
vezése
hrsz-ú ingatlanok művelési ág alól kivett belterületi, a jelenleg érvényben lévő HÉSZ
szerint Lke2 és Lke3 besorolásúak, 1/1 önkormányzati tulajdonú, forgalomképes, közművesítés alatt álló ingatlanok.
Vevő által megszerzett jog

Vevő tulajdonjogot szerez

Licitlépcső mértéke

A kikiáltási árhoz képest 50-50 ezer Ft-tal emelkedik

Árverésre kerülő ingatlan megtekinté- Vácduka Község Önkormányzat Polgármesterével történő időpont egyeztetés alapján
sének ideje, árverésre kerülő vagyonról az információ adás helye, ideje
Árverési biztosíték összege, letétbe Az árverésen az vehet részt, illetve adhat a részvételre képviseleti meghatalmazást,
helyezés módja, ideje
akinek a nevére az árverezési biztosíték letétbe helyezésre került, aki a hirdetményben
megjelölt helyen és időben megjelenik és nyilatkozik arról, hogy a vételárral rendelkezik, továbbá árverési biztosítékot letétbe helyezte, az árverési szabályzatot megismerés és tartalmának elfogadása után aláírta.
A letétbe helyezés módja: Az árverés megkezdése előtt három nappal az Önkormányzat számlájára történő átutalással, oly módon, hogy a fenti időpontig a jóváírás megtörténjen. Az árverési biztosíték megérkezéséről az Önkormányzat pénzügyi ügyintézője az árverés megkezdése előtt igazolást állít ki.
Az árverési biztosíték mértéke, ha a kikiáltási ár:
- 5.000.000-10.000.000.Ft
200.000.-Ft és az 5.000.000.-Ft-on felüli rész 2 %-a
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Farsangoltunk
Alig tértünk vissza a jól sikerült karácsonyi műsor utáni téli szünetről, máris azzal szembesültünk, hogy pillanatokon belül „Itt a farsang, áll a bál”.
Iskolánkban nagy hagyománya van a farsangi készülődésnek. Az egyéni jelmezekkel szemben nálunk a csoportos produkciók az igazán közkedveltek. Talán nem véletlenül. Mi, pedagógusok is örömmel támogatjuk ezt, hiszen remek lehetőséget kínál a felkészülés a közösségformálásra, együttes tevékenykedésre, ötletelésre, a kreativitás megcsillogtatására.
Nem könnyű azonban a megfelelő ötlettel előállni. Már az alsó évfolyamokon is határozott véleménnyel rendelkeznek a gyerekek arra vonatkozóan, hogy mik szeretnének, vagy éppen mik nem szeretnének lenni. J Fontos,
hogy magukénak érezzék a jelenetet, mert akkor tudnak igazán azonosulni vele.
Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy az utóbbi években egyre színvonalasabb műsorszámokat láthattak az érdeklődők iskolánk tanulóitól. Így volt ez idén is. Örömmel idézem fel ennek a farsangnak a pillanatait.
A felső tagozatosok is igencsak kitettek magukért.
Az ötödik osztályosok görög istenek bőrébe bújva varázsolták el a közönséget, miközben tánctudásukat is
megcsillogtatták.

Az első osztályosok magabiztosan, mosolygó arccal
vonultak fel kis favágókként a színpadra, hogy koreográfiájukat bemutassák. Természetesen hatalmas sikert
arattak, csakúgy, mint a másodikosok, akik egy roppant egyszerű, de annál nagyszerűbb jelmezzel mutatkoztak be, s idézték meg sok-sok ember kedvenc gyermekkori játékának, a sakknak a figuráit.
A hatodikos lányok már önjáró módon maguk állították össze műsorukat. A fiúk ötletes produkciója mindenki arcára mosolyt csalt.

A harmadik és a negyedik osztályosok – az előző évhez hasonlóan – ebben a tanévben is összefogtak, s
közösen vitték színpadra a Pomádé című film zenéjére készült koreográfiát. A közös munka itt nemcsak az
osztályon belüli kapcsolatokat erősítette, hanem a két
osztály közötti viszonyt is. A farsangot követően jóleső
érzéssel állapítottuk meg Zsuzsa nénivel, hogy megérte az együttműködés.

A hetedikesek is bizonyították érettségüket, rátermettségüket. Az általuk leforgatott „híradó” komoly háttérmunkát igényelt, gratulálunk nekik ehhez a teljesítményhez.
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Egyéni jelmezekben sem volt hiány a csoportos műsorszámok mellett. A jelmezes felvonulás után pedig
kezdetét vehette az igazi mókázás. Jó volt látni a boldog gyermekarcokat. Ezekért a pillanatokért érdemes
sokat, nagyon sokat dolgozni. Köszönjük a szülőknek a
támogatást, hiszen a jelmezek elkészítéséhez, a hozzávalók megvásárlásához a segítségük nélkülözhetetlen.
Találkozunk a következő farsangon. J
Kirné Balla Krisztina
Legnagyobb örökünkre iskolánk legnagyobbjai, a
nyolcadikosok is színpadra álltak, s műsorukkal emelték az est fényét.

Itt a tavasz
Új esztendő, szép új világ - nyíljon ezer tarka virág,
hozzon az év boldogságot, emberséget, biztonságot,
családoknak gyarapodást, meghittséget, ragaszkodást,
örömöt és vidámságot, igaz, tiszta barátságot!
Adjon Isten sok szép álmot, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Szeretettel és örömmel kezdtük meg óvodánkban az
új esztendőt.
Az évszakhoz képest enyhe időben sokat játszottunk
a szabadban, de bizony február elején már úgy gondoltuk, ideje a télűzésnek. Hangszereinket és hangszálainkat is segítségül hívtuk ehhez.
Az óvodai farsangi mulatságon vidám táncolással,
énekléssel tetőzött a hangulat. Mindannyian jelmezbe
bújva vigadtunk, közösen mókáztunk az igen színvonalas műsort adó „Lóca együttes”-el.
Szusszanásnyi időre néha megálltunk, boldogan fogyasztották a lurkók az otthonról hozott fánkot, süteményt, szörpöt.

Mivel mindez nem volt elegendő a hideg-havas idő
távozásához, a hónap végén újra próbálkoztunk gyermekeink nagy örömére. Elővettük a hangszereket és a :
„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” rigmussal igyekeztünk
hatásosabban riogatni a zord időt.
Tavaszváró hangulatunkat emelkedettebbé tette a
Március 15-ei megemlékezés. A tornateremben gyűltünk össze, ahol a nagycsoportosok irányításával, zenei aláfestésre menetelt mindenki, eljátszva az egykori toborzást. A leányok zsebkendővel integetve búcsúztatták a hadba induló legényeket, akik csákóban, zászlóval kezükben, boldogan masíroztak.
Március idusán gyönyörű nap kélt fel,
Hőseinknek napja tündököl az égen!
Kokárdámat szívem fölé tűzve,
régmúlt időket idézve
énekelek Néktek:
Tanítsd meg a magyar gyermeket,
elődeit tisztelnie kell,
múlt nélkül a magyar mit sem ér,
tanítsd, védje Magyar Nemzetét!
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Óvodai beiratkozás
A 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beíratás időpontja:

2018. április 24. (kedd) - 25. (szerda) 8.00 – 16.00 óráig
Helye: Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda, 2167 Vácduka Kossuth Lajos út 1.
Tel.: 06-27-367-575
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája,
• szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája
• a gyermek TAJ kártyája
• a gyermek oltási lapja
A beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:
• Akik a 3. életévüket 2018. szeptember 1-ig betöltik.
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
• Akik 2018. szeptember 1-ig, illetve a nevelési év során betöltik a 2.5 életévüket, és a 2018-2019 nevelési évben igénybe kívánják venni az óvodai nevelést.
• A Nkt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető
fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a lakóhellyel (Vácduka község) rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

Felhívás
Legyen rendezett a házak előtti közterület és járdaszakasz!
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM
együttes rendelet 6.§-a alapján a tulajdonos köteles gondoskodni:
• az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv
is van, az úttestig terjedő teljes terület) tisztántartásáról, gyommentesítéséről;
• a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
• a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok (pl. fűnyesedék) és más hulladékok eltávolításáról.
Védekezzünk a parlagfű ellen!
A parlagfű-mentesítést június 30-ig kellett elvégeznie minden kert- és földtulajdonosnak, azt követően pedig egészen őszig fenn kell azt tartania. A parlagfű a műveletlen területeken hamar felüti a fejét. Legjobb gyomirtóval elpusztítani, és haszon- vagy kultúrnövényekkel beültetni a területet, ugyanis kaszálás vagy nyírás után nagyon
hamar újranő, és akár már öt centiméteres száron is képes virágot hozni. A nyár folyamán külterületeken a körzeti földhivatal, belterületeken pedig az önkormányzat végez ellenőrzéseket. A közérdekű védekezés elmulasztása esetén a parlagfűvel fertőzött kertek, földek tulajdonosai a földterület nagyságának és a gyomnövénnyel
való szennyezettség mértékének arányában kiszabott bírságra számíthatnak.
A kertek rendben tartásával védekezhetünk az allergia ellen!
A családi házakhoz tartozó kertekben és a földeken nem csupán a parlagfüvet kell irtani egész nyáron át. Sok
más gyomnövény pollenjei is allergiát okoznak, ezért az ingatlantulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk
kell arról, hogy kertjük, földjük ne gazosodjon el. Az önkormányzat munkatársai ellenőrzéseket végeznek a településen. Az elhanyagolt, gazos kertek tulajdonosai először felszólításra, majd önkormányzati hatáskörben kiszabott pénzbüntetésre számíthatnak, ha nem rendezik ingatlanuk állapotát. A kertek, a földek és a házak előtti területek rendben tartása településképi szempontból is fontos.
A cél az, hogy szép, rendezett településen élhessük a mindennapjainkat, és ez mindannyiunk közös érdeke. Segítő közreműködésüket köszönjük.
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Képeslap
készítő pályázat
Készítsd el a saját képeslapod!
Vácduka Község Önkormányzata kreatív kézműves
pályázatot hirdet általános iskolások számára.
Emlékszel még a valódi képeslapokra? A saját
kezűleg készített képeslap örömteli meglepetés.
Készíts ötletes, egyedi képeslapokat szabadon
választott témakörben! Választhatsz bármilyen
technikát: rajzolhatsz, festhetsz, hajtogathatsz,
nyomdázhatsz, dolgozhatsz gyöngyökkel, textil, fa,
fém, vagy egyéb alapanyagokkal!
A képeslap hátoldalára írd rá a neved, az iskolai
osztályod és kerüljön rá az elérhetőséged is (lakcím,
e-mail, vagy telefonszám)!

A képeslapokat az iskolában adhatjátok le,
a határidő 2018. május 31.
Az eredményhirdetés és a beérkezett munkákból
rendezett kiállítás a Gyermek Juniális keretében
lesz.

Könyvajánló
Paula Hawkins „A lány
a vonaton” című nagy
sikerű lélektani thrillere 2015-ben jelent meg
Nagy-Britanniában angolul, majd hónapokon belül
magyarul is. Több országban egyszerre vezette a
sikerlistákat és 2016-ban
már filmre is vitték, ami a
könyvhöz hasonló sikereket ért el. A történet során
fokozódó feszültség miatt az elsőkönyves írónőt
Hitchcock-hoz és Agatha Christie-hez is hasonlították.
Ezek után csodálkozva vettem kezembe A. J. Waines
„Lány egy vonaton” című 2013-ban íródott könyvét,
mely magyarul csak 2017-ben jelent meg. Az alcímben

szereplő „Lebilincselő pszichológiai thriller” elnevezés
alapján csodálkoztam, hogy miért kellett a magyar olvasóközönségnek 4 évet várnia az Amazon internetes áruház sikerlistáját vezető könyvre. Kis kutatómunka után
megtaláltam az okot, a vevők tévedésből rendelték meg
a „Lány egy vonaton”-t „A lány a vonaton” helyett. Persze Paula Hawkins adhatott volna más címet kiváló regényének, egyik főszereplője szintén Anna,
ami lehet akár véletlen is.
Mindenesetre elkerülhető
lett volna az összetévesztés, melyből végső soron
mindkét szerző profitált.
Most az olvasón a sor,
döntsék el melyik a jobb
könyv, jöjjenek el a Községi Könyvtárba, ahol mindkét izgalmas regény kikölcsönözhető.
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A Kígyóhegy élővilága
Az idei tél késői nyúlványai már a tavasz felé is kiterjesztették fagyos markukat, dermedő rémületet
keltve, mindezt megfűszerezve egy jó kiadós időntúli havazással, ami fehér lepedőt terített Vácdukára, és szomszédjára, a tekergősen hosszúkás Kígyóhegyre. Az erdő tövén induló szántók és parlagok fehérbe burkolt lankáin szemünk elé tűnő nyomok számot adtak a környék rejtőzködő élővilágáról.
A lakott terület közelsége miatt a legtöbb nyomot a
házimacskák és szabadjára engedett, vagy elkóborolt
kutyák hagyták maguk után, de az erdei vadak is jócskán összepecsételték a kies tájat.
Az őzek ilyenkor télen nagyobb csordákba verődve
vándorolnak a Kígyóhegy teljes hosszában egészen
Váchartyánig mindent összejárva, sajátos, szeméremforma patanyomokat hagyva maguk után.
A mezei nyúl vicces nyomot rajzol a puha hóba, mivel hátsó lábai jóval előrébb vannak, mint az elsők. A
mellsőkkel csak irányítja magát, amint egy pillanatra
leengedi a földre, míg a jóval nagyobb, szinte kenguruszerű hátsó lábaival messzire elrúgja magát.

képes, így annak hagyatékában a körmök lenyomata
is jól látható.
Az erdő jellegadó kőrisállományában néhány diófa
is helyet talált magának, amelyek lehulló termése apró
állatok mindennapi betevőjének számít. A földre hullott csonthéjakon látható kerekre kirágott lyukak az erdei pele tevékenységére mutatnak.

Erdei pele
A mindig vidám erdei bohóc, a mókus időnként leszalad a fáról egy kis diót, mogyorót, vagy egyéb termést zsákmányolni. Jól teszi azonban, ha vigyáz magára, mivel ő maga is könnyen zsákmánnyá válhat.

Mezei nyúl
Ezen a nyomon követi a róka. Tappancsait egyenes
sorban rakja egymás után, kipontozott csíkot rajzolva
a fehérségbe. Éjszakánként hangos kagolásával őrjítő
dühbe hozza a falu kutyáit.
A vaddisznó is rendre járja az erdőt, amiről ismétlődő túrásnyomokkal értesíti a külvilágot. Ritkán kerül a
szemünk elé, de talán ez a szerencsénk…
Az apróbb állatok is beírogatják nevüket a hóba.
Nyest, vagy görény lehet az, aminek lábnyoma nagyon
hasonlít a házi macskáéhoz. A különbség az, hogy a
macska mindig behúzza a körmét, amire a nyest nem

Vörös mókus
A fácán jelenlétéről rendszerint a kakas kakatoló,
burrogó hangjáról értesülünk, most azonban a nyomai árulkodnak róla. A tyúklábminták mögött megjelenő hosszúkás csík a kakas hosszú farkatollának lenyomata.
Az erdőt övező szántóföldek, és kivált az elhanyagolt, gazos parlagok a rágcsálók sokaságának nyújtanak teljes ellátást, napi többszöri étkezéssel. A pockok
és egerek ugyanakkor — tudtukon kívül — terített asztalt kínálnak a földi és légi ragadozóknak is.
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Baglyok is lakják az erdőt. A napközben láthatatlan macskabagoly éjjelenként ad hírt magáról szerelmi énekével, aminek hallatán a jótét lelkeket a hidegrázás kerülgeti.

Fácnkakas
A Kígyóhegyen át Dukára vezető piros jelzésű turistautat fasor szegélyezi, ami a kisebb madarak biztonságos közlekedési útvonalát adja. Az egyik erdőszéli fa kiálló ágára ezen a télen egy ölyv települt. Nem
azok közül, amelyek itt az erdőben fészkelnek rendszeresen, hanem egy magányos vadász. Néha rétihéja jelenik meg, amire a madársereg riadt csenddel reagál, és olykor a karvaly is. Ez a kis sólyomféle képes
a fák, bokrok sűrű ágai közt is hajkurászni a kiszemelt
zsákmányt. Ilyenkor nagy ribillió támad, mátyásmadarak rikácsolnak riadót, amire a távolból a holló korrogó
hangja visszhangzik.

Rejtvény

Macskabagoly
Kozák József

Ezzel a kulturális szolgáltatással gazdagodott településünk idén februárban
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Mizujs – válogatás a vácdukai általános iskolás diákok tollából
A nyuszirózsa
Ezt a virágot tópartnál lehet látni.
Ez a növény nagyon magas. A gyökere hosszú és szétálló. A szára sötétzöld és tüskés. A tüske fekete vagy barna. Nincs levele. A virága sárga, de minden színben létezik, feje nyuszi alakú. Ennek a virágnak a különlegessége,
hogy elmozdul a helyéről, ha le akarjuk szedni.
Én szeretnék egy ilyen virágot.
Írta:Kalkó Edina 4.o.; begépelte:Danics Mihály
Az író-olvasó találkozó
Tavaly, a magyar kultúra napján, (január 22-én) Nógrádi Gábort és fiát, Nógrádi Gergelyt láttuk vendégül községünkben. Idén is egy híres gyermekkönyvírót, vagyis írónőt hívtunk meg. Sokan ismerik tanulságos, színes, vicces
könyveit. Bosnyák Viktóriának hívják.
Rengeteg ember jött el, hogy láthassák élőben az írónőt. Történeteit valósághűen és élvezettel mesélte el, a gyerekek érdeklődően figyelték. Én személy szerint nagyra értékelem, hogy ennyi türelmet,
kitartást és ihletet bele tud adni egy ember egy könyvbe. Híresebb könyvei egymással versenyeznek a több olvasóért és az ismertebb címért.
Szerintem felejthetetlen marad ez az este minden résztvevő számára.
Bea Kata 5. osztály
A farsangi buli
Már hagyománnyá vált iskolánkban a farsangi rendezvény. Eddig minden évben pénteken rendezték, de idén
rendhagyóan csütörtökön. Minden osztály ötletes produkciót adott elő. Az előadások és a tombolahúzás eléggé
elhúzódott, emiatt, és azért, mert másnap iskola volt, pénteken tarthattak a felsősök bulit.
Másnap a legtöbb gyerek a bulira 5-kor érkezett. Sokan hoztak valami finomságot is, így jó sok nasi gyűlt össze.
Kicsivel később kezdetét vette a mulatság. Nagyon jó zenék voltak, még a Just Dance-ra is volt lehetőség. Nagyon
jó volt az az ,,este”, sajnos nagyon hamar elment az idő.
Balla Eszter 6.o
Az Atlantisz előadás
Az előadásra II. 15-én, csütörtökön indultunk. A Veres 1 Színházban voltunk. Az Atlantisz balett előadásban gyerekek szerepeltek, nagyrészben beszéd nem volt, csak a narrátor foglalta össze, hogy éppen mit adnak elő. Érzelmeket fejeztek ki. Nekem a „moszatok „tetszettek: ötletes, feketés-barnás jelmezük volt, lomha mozgás jellemezte
őket. Két felvonásból állt a darab. Szívesen megnézném még egyszer, mert nagyon tettszett.
Írta: Kucsera Gergő 4. o., begépelte: Kozma Lili 5. o.
A Bozsik foci
Iskolánk nem elsőre megy el egy Bozsik tornára. 2018. február 21-én az 1-2. osztály ment, 26-án pedig a 3-4.
osztály indult. A harmadikból Puskás Dominik, Soulavy Balázs, Tolokán Marci jött, a negyedik osztályból Kucsera
Gergő, Horgász Milán és én (Danics Mihály) mentünk, de az edző (Muka Gábor) elhozott két másodikost is. Négy
csapattal mérkőztünk meg: Vácrátóttal, Örbottyánnal, Sződdel és végül a Kosddal.
Most csak egy győzelmünk volt, reméljük, legközelebb jobbak leszünk.
Danics Mihály 4.o.

Hulladékgyűjtési rend 2018
ÁPRILIS
Dátum

MÁJUS

Csütörtök

5.

KOMMUNÁLIS

12.

Dátum

Csütörtök

3.

KOMMUNÁLIS

KOMMUNÁLIS

10.

19.

KOMMUNÁLIS

26.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

JÚNIUS
Dátum

Csütörtök

7.

KOMMUNÁLIS

KOMMUNÁLIS

14.

KOMMUNÁLIS

17.

KOMMUNÁLIS

21.

KOMMUNÁLIS

24.

KOMMUNÁLIS

28.

KOMMUNÁLIS

31.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV
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Felhívás gallyak begyűjtésére
Vácduka Község Önkormányzata lehetőséget biztosít a falu lakosainak, hogy a tavaszi munkálatok során keletkező gallyakat a Szabadság téri önkormányzati telken kijelölt
helyen lerakhassák 2018. május 31-ig. A gallyak feldolgozásáról az Önkormányzat gondoskodik.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az említett területre kizárólag gallyak, ágak helyezhetők el.
Köszönjük az együttműködésüket!

NE MARADJON LE FRISS HÍREINKRŐL!
2018. április hónaptól Vácduka Község Önkormányzata hírlevelein keresztül rendszeresen
tájékozódhat aktuális híreinkről, eseményeinkről. A hírlevélre való feliratkozáshoz a következőket kell tennie: írja be az emailcímét a www.vacduka.hu nyitóoldalán, kattintson a »Feliratkozás«
gombra, majd az e-mail fiókjában kattintson az általunk küldött megerősítő linkre. Bármikor leiratkozhat hírlevél szolgáltatásunkról.

Avar- és kerti hulladék égetésének szabályai
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vácduka Község Önkormányzatának 20/2017. (XII. 14.) számú, a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelete alapján:
az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetése a következő időpontokban engedélyezett:

minden év március 16-tól április 30-ig és szeptember 1-től november 30-ig
derült égbolt és szélmentes idő esetén pénteken 12.00-19.00 óráig.
Az égetés befejezésével, legkésőbb 19 órakor a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.
A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
A rendelet teljes terjedelmében megtalálható Vácduka hivatalos honlapján: http://vacduka.hu/…/12/20_2017-Környezetvédelmi-rendelet.pdf.
Kérjük a rendeletben foglaltak betartását!
Továbbá felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a nyílt téri égetés helyett komposztálás útján szabadulhatnak meg a kertben képződött avartól és zöldhulladéktól.
Köszönjük együttműködésüket!

Kedves Ügyfeleink! Tisztelt vácdukai Lakosok!
Felhívjuk figyelmüket, hogy Vácduka településen 2018. április 01-től változik a szelektív hulladék és a zöldhulladék gyűjtés rendje.
• A szelektív hulladékot Társaságunk 4 hetente páros hét csütörtöki napján gyűjti.
• A zöldhulladékot a lakosok az Önkormányzat által kijelölt zöldhulladék gyűjtési pontra tudják vinni. A zöldhulladék gyűjtőpont helyszíne: Vácduka, Csokonai utcában található szelektív sziget, ahol a lakosságnak
10 m3-es konténer áll rendelkezésre, kizárólag a zöldhulladékok elhelyezésének céljából.
Az aktuális gyűjtési napokat az alább feltüntetett gyűjtési naptárban tudják figyelemmel követni. Kérjük,
hulladékaikat legkésőbb a gyűjtési napon reggel 6:00-ig szíveskedjenek kihelyezni!
www.zoldhid.hu
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
facebook.com/www.zoldhid.hu
Együttműködését előre is köszönjük!
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
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LEGYEN ELŐVIGYÁZATOS ÉS GONDOLJA VÉGIG,
HOGY MIT POSZTOL KÖZÖSSÉGI OLDALAKON!
BETÖRŐK IS LÁTHATJÁK…
Néhány jó tanács, hogy mit ne írjon ki közösségi oldalára:
Ugyan a közösségi oldalakat (pl. Facebook) eredetileg kapcsolattartásra találták ki,
de a legtöbb felhasználónak ennél többet jelent. Olyan felület, ahová mindent ki lehet
írni, minden információt meg lehet osztani a „világgal”, még azt is, hogy a felhasználó mit csinál, hol tartózkodik, hová utazik, mit vásárolt.
Holnap utazik a család!  NE ÍRJA KI!
Akár nyáron, akár télen utazik, a ház, lakás legtöbb család esetében őrizetlenül marad hosszabb időre. Ha a közösségi oldalra kiírja, hogy mikor indulnak, mikor érkeznek, szinte szabad utat ad a betörőknek, biztosak lehetnek abban, hogy otthonában senki nem tartózkodik, így
bátran próbálkozhat.
Ha mindenképpen tudatni akarja barátaival, ismerőseivel, hogy hová utazik, figyeljen a beállításokra! Korlátozza
azok számát, akik láthatják a bejegyzéseit, posztjait!
Így néz ki a lakás belülről  NE MUTASSA MEG!
A lakása, háza belsejét még akkor se mutassa meg az interneten, ha nagyon büszke rá! A betörő megismerheti az otthonát belülről, megtudhatja, hogy melyik helyiségben milyen mozdítható értékek vannak. Egy „jól” sikerült
fotó az ablakból, erkélyről segíthet a betörőnek abban, hogy felkutassa az Ön lakását, házát. Közösségi oldalra
soha ne írja ki pontos címét, telefonszámát és a lehető legkevesebb adatot adja meg magáról!
Nézzétek mit vettem!  NE MUTASSA MEG!
Ha valamilyen értékes dolgot vásárol (elektronikai berendezés, ékszer, óra ), ne mutassa meg a nagyközösségnek! A betörő szeme azonnal felcsillan a drága holmi láttán, úgy dönthet, hogy szerencsét próbál és betör Önhöz.
PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG - BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
1133 Budapest, Pozsonyi út 56. : 1557 Budapest, Pf. 20.
: 237-4345; BM: 21-794, fax: 21-797, e-mail: elbir@pest.police.hu

Zöldhulladék
gyűjtőpont
Tájékoztatjuk, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
erről a gyűjtőpontról április elejétől november végéig, havonta
minimum egy alkalommal elszállítja a kihelyezett zöldhulladékot.

ELHELYEZHETŐ HULLADÉK
Zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék például:
falevél, elpusztult növényi maradványok, gyomok, gallyak, nyesedékek, fűkaszálék.

ELHELYEZÉS MÓDJA
1. ZSÁKOK:
Elsősorban a Zöld Híd B.I.G.G. által forgalmazott speciális,
biológiailag lebomló 110 l-es zöldhulladék-gyűjtő zsák,
vagy általános hulladékgyűjtő zsák.
Szelektív hulladékgyűjtő zsák nem alkalmazható.
A gyűjtőpontra egy háztartás legfeljebb 10 db zsákot helyezhet ki egyszerre!
2. KÖTEGELÉS:
a zöldhulladékot legalább egy ponton összekötve kell kihelyezni. Az összekötegelt
gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm,
térfogata maximum 1 m3 lehet.
Felhívjuk figyelmét, hogy a gyűjtőponton a fent felsorolt zöldhulladékon kívül

SZIGORÚAN TILOS ELHELYEZNI MÁS HULLADÉKOT
pl. kommunális vagy szelektív hulladékot, építési törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes
hulladékot, veszélyes hulladékot, stb.! Az illegális hulladék-elhelyezés köztisztasági
szabálysértésnek minősül.
Köszönjük, hogy hozzájárul környezetünk megóvásához!

Önkormányzat
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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

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:
• Siklódi László és Tóth Gabriella gyermeke:
Izabella Nóra - 2018.03.08.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
Elhunytak:

Képviselőtestület

fogadóóra: minden hónap második hétfőjén
17 -18 óra között

Makkos László, polgármester
fogadóóra: hétfőnként 17 -18 óráig

•
•
•
•

Fézler János 2018. január 8., élt 75 évet
Marton Miklós 2018. január 11., élt 64 évet
Gergely János 2018. február 9.., élt 63 évet
Miskolczi Attila 2018. március 2., élt 68 évet
Nyugodjanak békében!
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TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Vácduka Község Önkormányzata ismét megszervezi
a tavaszi nagytakarítást a helyi lakosok részvételével.

Programok:
• 2018. április 14. (szombat) 9 és 12 óra között:
• SZEMÉTSZEDÉS: Vácduka belterületén és a külterületi bevezető utak mentén. Szemeteszsákot biztosítunk, kesztyűt, láthatósági mellényt kérjük, hozzanak magukkal az önkéntes segítők.

• Gyülekező: a Művelődési Ház előtt 9 órakor.
• GALLYAK BEGYŰJTÉSE:

A program keretében az előzetesen - legkésőbb április 13-án 11
óráig - az Önkormányzatnál a 27/566-610-es telefonszámon bejelentett igények alapján az ingatlanok elé kihelyezett gallyakat is elszállítjuk. A gallyak felpakolásához kérjük az ingatlan tulajdonosának segítségét!

• 2018. április 25-28. – PAPÍRGYŰJTÉS:

A Benedek Elek Általános Iskolában papírgyűjtés zajlik. A lakosok a kötegelt papírt a kihelyezett papírgyűjtő konténerben helyezhetik el, illetve az iskolások begyűjtik a házak elé kikészített papírkötegeket.

• 2018. április 23-26. 8 és 19 óra között – ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS:
Környezetünk védelme érdekében fontos a háztartásokban keletkező elektronikai hulladékok begyűjtése. A gyűjtőponton leadhatók a háztartásban működésképtelenné vált, vagy használaton kívüli, árammal, elemmel vagy akkumulátorral működő eszközök. Gyűjtőpont: a Benedek Elek Általános Iskolával
szemben, Vácduka Ifjúság utca 3.

• 2018. május 5. (szombat) 8 és 14 óra között – LOMTALANÍTÁS:

a Zöld Híd Nonprofit Kft. szervezésében május 5-én kerül sor az éves lomtalanításra. A további részletekről, az elszállítandó lomokról plakátokon és szórólapokon adunk tájékoztatást. Éljenek az ingyenes
lomtalanítási lehetőséggel

A programok sikeres megvalósításához számítunk a lakosság és a civil szervezetek részvételére!

Tegyük együtt szebbé a környezetünket!
Vácduka Község Önkormányzata

