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Büszkeségeink
Ezen rovatunkban azokat a vácdukaiakat mutatjuk be, akik az élet valamely területén
kiemelkedőt értek el és reméljük továbbra is folytatják nagyszerű pályafutásukat.
Mészáros Rea sportpályafutása
1994.04.14-én születtem Vácon, születésemtől fogva
Vácduka az otthonom és feltöltődésem helyszíne. Az
óvoda játékait Vácdukán koptattam, hogy aztán megfelelő felkészültséggel felvértezve iskolai tanulmányaimat Vácon folytathassam. A sport és a mozgás mindig is jellemzett ezért is kerestek szüleim sport tagozatos iskolát számomra. A
labdát már baba koromban is rúgtam és dobtam,
szerettem vele játszani.
Először a futballal próbálkoztam, de sajnos abban az időben még nem
volt leánycsapat és a fiúk
nemtetszését váltotta ki,
ha egy lány lecselezte
őket. Így került a kezembe a labda, ahol már az
iskolai csapatban (Petőfi S. Ált. Isk.) szerepeltem
és nyertük a városi iskolai
bajnokságot. Játékomra felfigyelt Ottó Katalin a váci
NKSE utánpótlás vezető edzője (egyébként az iskolában kőkemény angol tanárom) és meghívott a korosztályos csapatába. Abban az időben nagyon szerencsések voltunk, mert Katalin a saját gyerekeinek tekintett bennünket és az akkori csapatból (12 fő) 8-an ma
is az NB I-ben játszunk! A rendszeres kemény edzések és mellette természetesen a jó tanulás meghozta
a sportban is az eredményeket.
Az első felnőtt NB I-es csapatom a Váci NKSE, később átigazoltam az FTC női csapatához, ahol napjainkban is játszom.

Csapatban legjobb eredmények:
Pest megyei serdülő bajnokság 1. hely
Olimpiai reménységek versenye 1. hely
Cell Cup nemzetközi torna 2. hely
Magyar NB I bajnokság 1. hely
Magyar Kupa 1. hely
Magyar válogatott legjobb eredmények:
Ifjúsági Európa bajnokság 4. hely
Junior Európa bajnokság 2. hely
Felnőtt Női Európa bajnokság 6. hely
Egyéni legjobb eredmények:
Serdülő bajnokság NB I-gólkirálynő (2006)
Cell Cup - legjobb játékos (2008)
Magyarország legjobb védőjátékosa (2013)

Varsányi László - a kezdetektől a Serdülő Európa Bajnoki címig
Varsányi László 2008.
szeptemberében 5 évesen
kezdte el a birkózást a Váci
Forma Sportegyesületben,
ahol akkori edzői Dencsik
István /Denya/ és Fuferenda János /Fufi bácsi/ hamar felfigyeltek ügyességére és tehetségére.
Már az első gyermek versenyek alkalmával megfigyelhető volt küzdeni akarása, lelkesedése és az

évek során kibontakozó tehetsége.
Három év elteltével már
U8 (utánpótlás 8 éves
korosztály)-ban
SUMO
(bírkózás egy másik fajtája) Országos Bajnoki címet szerzett.
2011-től Cifferszky Ákos
(Cifi)
edző becsatlakozott az egyesület munkájába és 2013-tól teljes mértékben vele folytatta az

edzésmunkát, ami a mai
napig is tart.
2014-től az Erzsébeti Spartkusz( ESMTK) színeiben versenyzett de az
edzésmunkát továbbra is
Vácot végezte Cifivel.
2018-tól a Budapesti Honvéd (BHSE) sport
egyesület versenyzője lett.
Eredmények: 2013-ban
mindkét fogásnemben országos bajnok 42 kg-ban.
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2014-ben Diákolimpiai
Bajnok szabadfogásban
46 kg-ban.
Országos bajnok kötött
fogásban 46 kg-ban.
Oszágos bajnoki 3. helyezett szabadfogásban
46 kg-ban.
2015-ben Országos Bajnok szabadfogásban 54
kg-ban.
2016-ban Diákolimpiai
Bajnok kötött fogás 63 kgban.
Országos Bajnoki 3. hely
kötött fogásban 63 kg-ban.
Diákolimpiai Bajnok szabadfogásban 63 kg-ban.
Országos Bajnok szabadfogásban 63-kg-ban.
2017-ben sajnos térdszalag műtét miatt kihagyásra kényszerült, de augusztusban
elkezdhette a felkészülést így 2018ban országos bajnok lett
kötött fogás 85 kg-ban és

REJTVÉNY
Hagyományos nyári rendezvényünk
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megnyerte a válogató versenyt így kivívta a jogot a
2018-as korosztályos Európa Bajnokságon való induláshoz.
A Győri Olimpiai Sport
parkban
2018.06.15-16
-17-én megrendezett, több
mint hatszáz versenyzőt
felvonultató kontinens viadalon
Magyarország
egyetlen Európa-bajnoki
címett szerzett .
A nap fénypontja volt
amikor a 85 kg-os Budapesti Honvédos Varsányi
László két technikai tus
és egy kétvállas győzelem
után a fináléban 2-1 arányban diadalmaskodott hatalmas török ellenfele felett.
Lacinak köszönhetően
az utolsó egyéni verseny
himnusza Magyarországé
volt.
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Óvodai hírek
A tavasz legszebb
ünnepén az ÉdesJOBBÁGY KÁROLY:
anyákat és a NagyAnyák napjára
mamákat
leptük
meg egy rövid műA napsugár énreám
sorral, a legkisebnemcsak délben árad.
bek pedig szeméMunka után jó anyám
lyes köszöntéssel.
megjön, kicsit fáradt.
A Madarak és fák
De szeméből láthatom:
napján a kellemes,
nap süt, mint az égen,
napsütéses idő kiÉdesanyám! Szép napom,
csalogatott minket a szabadba. A középső és a nagycsoportos gyermekek erragyogj soká nékem!
dei sétán vettek részt Katalinpusztán, ahol végigjártuk a „Gyadai Tanösvény”-t.
A szabadban jó étvággyal fogyasztották a hideg ebédet, utána pedig vonatoztunk a „Hangyavasút”-on.
Egy hét sem telt el, újból útra keltünk, ezúttal már az egész óvoda, apraja-nagyja. Az Állami Bábszínház előadását néztük meg, Misi Mókus kalandjairól. Színvonalas, kellemes, korosztályuknak megfelelő előadás volt, sokáig beszéltek még róla a gyerekek. A nagyobbak le is rajzolták a bábműsor számukra legemlékezetesebb momentumait.
A „Föld Napja” alkalmából közösen ültettünk virágokat az óvodában, amit a gyermekek otthonról hoztak. A nagyobbakkal beszélgettünk e nap jelentéséről, fontosságáról és hogy mi a közvetlen környezetünkben mit is tehetünk azért,
hogy megóvjuk a természetet, a Földet élő bolygóként.
„Zöld Óvoda”-ként-fotót készítettünk, ez alkalomból zöld ruhába öltöztünk.
Az Édesapáknak kis verssel kedveskedtek a gyerekek apák napja alkalmából.
A gyermeknapra tervezett sok-sok program némelyikét elmosta a viharos eső, de délután a kutyás bemutatóra, ill.
a lovakkal ismerkedésre sor került, ami nagy élmény volt kicsiknek és nagyoknak.
A mozgás, az egészséges életmódra nevelés fontosságát hangsúlyozandó aktív részesei voltunk a „Kihívás
Napja” programjainak. A reggeli tornát követően akadályversenyt, ill. többféle mozgásos tevékenységet szerveztünk a nagycsoportosoknak, majd egy zenés tornán
részt vett minden óvodás.
El is érkezett ezután a gyermekek nagy napja, amikor
bemutathatják Szüleiknek, hogy mit is tanultak a nevelési
év folyamán. A 3 gyermekcsoport külön-külön délutánon
kedveskedett rövid műsorral a családtagoknak.
Az igazán nagy ünneplés persze azoknak a gyermekeknek jár, akiket az iskolába bocsátunk, életük első, igazán komoly megmérettetésére. Énekszóval, útravalóval
teli tarisznyával és sok szeretettel kísértük Őket körbe az
óvodában.

A Brunszvik Teréz Óvoda apraja és nagyja napsütéses,
szép nyarat kíván mindenkinek, sok pihenéssel, kikapcsolódással fűszerezve!

T. HORVÁTH IMRE
Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz: kupacot,
horgászoknak: kukacot,
hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt - száz napot!
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Iskolai hírek dióhéjban
A 2017/2018-as tanévben a Vácdukai Benedek Elek
Általános Iskola tanulói az eddigiekhez képest még
több programon és versenyen vehettek részt.
Szeptember elején a 7-8. osztályosok Kisnémedire
utaztak egy Paks II építéséről szóló előadásra. Az őszi
iskolai kirándulás keretében Pilisborosjenőre látogattunk el.
Október 2-án az idősek napja alkalmából rendezett
műsorban hagyományosan a 3. osztály szerepelt. Október 4-én első alkalommal rendeztünk pályaorientációs napot, melynek keretében a 7-8. osztályos tanulók
ellátogattak Vácra a Pályaválasztási kiállításra. A többi osztály rendhagyó foglalkozásokon vett részt, melyet a különböző szakmák képviselői tartottak. Az állatok világnapja alkalmából az 1. osztályosok a Vácdukai Vadasparkba kirándultak. A szüreti felvonuláson iskolánk tanulói és pedagógusai is aktívan részt vettek.
Az aradi vértanúkról a 8. osztály, az 56-os forradalomról pedig a 7. osztály közreműködésével emlékeztünk
meg. Október közepén az alsó tagozatosok A dzsungel könyve című előadáson vehettek részt a Parlando
Társulat előadásában.

November 10-én az időjárás is kedvezett a Mártonnapi akadályverseny megtartásának. A Gyermekeinkért Közalapítvány adventi kézműveskedést szervezett
az érdeklődők számára. Adventhez érve négy pénteken 2-2 osztály rövid műsorával hangolódtunk az ünnepre, és elkezdtük a készülődést szokásos karácsonyi ünnepségünkre.
December 6-án délután a Mikulás sorra járta az osztályokat, hogy érdemük szerint kedveskedjen a gyerekeknek. A futásban jeleskedő tanulók Vácrátóton a Mikulás-futáson mérhették össze gyorsaságukat. A karácsonyi ünnepség sokféle műsorszáma újra magával
ragadta nézőit és résztvevőit egyaránt.
Januárban az első félév befejezésére készültünk. A
magyar kultúra napja alkalmából vendégül láttuk Bosnyák Viktória írónőt, aki felejthetetlen élményt szerzett
jelen lévő olvasói számára.
Februárban minden osztály nagy lendülettel kezdett
el próbálni a farsangi bálra, melyen a zenés-táncos
műsorszámok mellett új kezdeményezések is megjelentek. A fánksütő versenyen a hétvége ellenére több

osztály is képviseltette magát. Az alsó tagozatosok a
Veresi Balett Tánccsoport Atlantisz című előadására
utaztak.
Március 15-én a 4. osztály adott elő ünnepi műsort.
Március 22-én a víz világnapjáról emlékeztünk meg. A
felsősök vegyes csapatokban mérhették össze tudásukat és ügyességüket a művelődési házban.
A költészet napja (április 11.) alkalmából az alsósok
versmondó versenyt rendeztek, a felsősök pedig hangos olvasási versenyt tartottak. Az alsó tagozatosok a
Fővárosi Nagycirkusz vízi showjának megtekintésére
jelentkezhettek.
Az alsósok kedves kis műsoraikkal köszöntötték május első hetében az édesanyákat és a nagymamákat anyák napja alkalmából. Májusban az érdeklődők
megtekinthették a Rigócsőr király című előadást a Budapest Bábszínházban. A madarak és fák napja (május 10.) újabb alkalmat adott a versengésre az iskolai tanulóiból alakított vegyes csapatokban. Régóta készültünk A Pál utcai fiúk című musical megtekintésére
a Vígszínházba, s a felsősök nagy örömére az idén sikerült eljutnunk erre a fergeteges előadásra. A 6. és 8.
osztályos tanulók országos kompetenciamérésen vettek részt angol nyelvből, majd magyarból és matematikából. Nyolcadikos tanulóinkat természettudományi
kompetenciamérésre is kiválasztották. Ebben a tanévben több osztály is ellátogatott Vácra a Katona Lajos
Városi Könyvtárba.
Az utolsó tanítási napon gyermeknapot tartottunk,
a rá következő napon elballagtak nyolcadikosaink. Az
ő búcsúztatásukra ünnepi díszbe öltözött az iskola és
valamennyi tanulója.
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Az osztálykirándulások sorát a 6-7. osztály már áprilisban megkezdte az Erdélybe tett utazással, melyet
iskolánk a Határtalanul című pályázaton nyert. Három
osztály kirándult a sikeresen elnyert Erzsébet-tábor
keretén belül: a 3-4. osztály májusban 3 napot töltött
Fonyódligeten, az 5. osztály pedig júniusban Zánkán
táborozott. Az 1-2. osztály június 8-án Budapestre kirándult Vajdahunyad várába, a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba és az Elevenpark játszóházba, míg a búcsúzó nyolcadikosok Esztergomban töltöttek el felejthetetlen napokat.
A programokon kívül sok megszokott és új verseny
várt diákjainkra. Ismét indultunk a kecskeméti Kecske Kupán, a Bendegúz levelező, a Boronkay matematika-, a Zrínyi országos matematika-, a Medvematek
szabadtéri versenyen (Hatodikos csapatunk az országos döntőben a 9. helyen végzett). BoGár matematika
versenyre utaztunk Galgagyörkre, Váchartyánba a Szilárd Leo kémiaversenyre, Vácra angol nyelvi versenyre, csak hogy párat említsünk. A Bolyai csapatversenyeken anyanyelvből, matematikából és természetismeretből is szép sikereket értünk el. Az idén is kitűnően szerepeltünk különböző szövegértő és versmondó
versenyeken. Több rajzversenyen is értünk el dobogós

helyezést, többek között a Budakeszi Vadaspark rajzpályázatán. Sportversenyeink körét színesítették a Vollé!2020 – Röpisuli Program röplabdameccsei, melyekre ettől a tanévtől kezdve készültünk fel.
Tavasszal rendeztük meg az Olvasni jó!, illetve az
Angol nyelvi szövegértő versenyünket, melyre örömmel fogadtuk a környékbeli iskolák csapatait.
Látogassanak el honlapunkra, s tekintsék meg tanulóink versenyeredményeit, nézegessék a tanév során
készült fényképeket.
Kellemes nyarat kíván az iskola nevelőtestülete!

Meseszép Erdély legendás világában „Aranyért sóvárogva”
A Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola felsős tanulói sikeres Határtalanul pályázaton erdélyi kirándulást nyertek. A 2018. április 4-én kezdődő négynapos
kiránduláson számos gyönyörű helyet látogattak meg.
Az első napon közelről is megtekinthették Szent
László nagyváradi hermáját, majd a várost bejárva különböző nevezetességekkel ismerkedhettek meg.
A Sebes-Körös völgyében igazi élménytúrában volt
részük, míg a Révi-szoroson keresztül a vízeséshez jutottak. Királyhágón, a történelmi Erdély kapujában is
megálltak kis időre.
Kalotaszentkirályon magyar családoknál falusi turizmus keretében szálltak meg minden este. Itt megtapasztalhatták az erdélyi
magyarok önzetlen vendégszeretetét, és kis bepillantást nyerhettek szerény és dolgos életükbe.
A második napon a Sárkányok kertjében tettek
hatalmas sétát, közben a
sziklák képződésének legendás világából is ízelítőt kaptak. Délután extra
programként a zsibói Botanikus kert élővilágával
ismerkedtek. A gyönyörűen kialakított és gondozott kertben akvárium
és vadaspark is működik.
Ezután Magyarvalkón, Er-

dély egyik legfestőibb román kori református templomába látogattak, és egy élő történelemóra részesei lehettek. Ha akadt volna valaki, aki addig nem fáradt el,
akkor a bőséges és finom vacsora után a Kalotaszegi táncházban elfáradhatott. A táncházat két helyi fiatal táncpáros vezette; elszántságuk és elhivatottságuk
rendkívüli volt, egy kalotaszegi népdalt is megtanítottak, a lányokkal pedig még a csujogatást is gyakoroltatták. Ez után a nap után senkit sem kellett álomba
ringatni.
A harmadik napon is folytatódott a sokféle program.
A kirándulók a reggeli után a kürtőskalács-sütés rejtelmeibe és ízébe kóstolhattak bele.
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Majd a Tordaszentlászlói Általános Iskolát látogatták meg. Sajnos az
ortodox húsvét miatt éppen tavaszi szünet volt
az iskolában, így diákokkal nem találkozhattak. Viszont mégis bepillantást
nyerhettek a helyi magyar
diákok életébe, mert egy
tanár úr és az igazgatónő
készséggel végigvezette
őket az iskolán, és boldogan vették át a könyvekből és néhány sporteszközből álló ajándékcsomagot. Ezek után a Tordai-hasadékot is végigjárták a kis utazók. A függőhidak, a gyönyörű táj,
a hatalmas sziklafal látványa és testközeli érintése
életre szóló élmény marad
mindenkinek.
Ez után a túra után sem
pihentek sokat. Irány a föld alá, leereszkedtek Torda
mélyére. A Tordai sóbánya látványa, különlegessége
is lenyűgöző volt, a sok-sok lépcsőről nem is beszélve.
Az utolsó, avagy negyedik napra már nagyon elfáradtak a dukai 6., 7., 8. osztályosok. Szinte lépni is alig
bírtak. Szerencsére már főleg busszal kellett a kilométereket róni. Hazafelé Magyarremetén keresztül haladt
az út, így a buszból élvezhették végig a hatalmas szerpentinkanyarokat, megtapasztalhatták, milyen érzés,
amikor a busz elejéből látszódik a busz vége. Aki esetleg elaludt a buszon, ezeknél a kanyaroknál rögtön felébredt. Majd megálltak, és megnézték a kiskohi Medve-barlangot, ahol a páratlan szépségű cseppkőképződményeket is megcsodálták.
A fárasztó, de élményekkel teli út végén az Aranyút, illetve az Arany-év lezárásaként Nagyszalontán a
Csonka tornyot látogatták meg a tanulók. A Csonka
tornyot éppen három hete adták át felújítás után a közönségnek, még érezhető volt a friss festékillat a múzeumban.

7

A diákok az út során a rájuk zúduló ismereteket többnyire csapatokban, különböző feladatokkal színesített
módon dolgozták fel, sajátították el, hogy minél több
információ rögzüljön, illetve hogy játékos feladványok
segítségével feledjék az út fáradalmait. Összességében elmondható, hogy a vácdukai 35 felsős diák egy
nagyon tartalmas és mozgalmas tanulmányi kiránduláson vett részt.
Célunk az volt, hogy a tanulók magyarságukhoz fűződő viszonya változzon. Találkozzanak azzal az életérzéssel, hogy vannak olyan külföldön élő magyar emberek, akik napi szinten küzdenek a magyarságuk
megéléséért, és mégis jobban értékelik, hogy magyarok lehetnek!
Reméljük, hogy az utazásban részt vevő tanulók közül sokakban elültetődött egy apró kis magyar mag,
amely egykor, ha megfelelő esőt és fényt kap, kicsírázik és termővé válik majd.
A Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola
„határtalan” nevelői

Igazgatási szünet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatalban

2018. július 23. napjától augusztus 3. napjáig
IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ,

melynek ideje alatt az ügyfélfogadás elmarad. Sürgős esetben a 70/330-1271-es telefonszámon a megszokott hivatali nyitvatartási időben elérhetőek vagyunk.
Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2018. július 18. (szerda),
az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási nap 2018. augusztus 06. (hétfő).
Köszönjük megértésüket!
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
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Felhívás
Legyen rendezett a házak előtti közterület és járdaszakasz!
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVMEüM 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.
A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2008. (VII. 07.) Ök. rendelet
12.§ (5) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosának kötelessége a járda mellett növő gaz kiírtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
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 városképi szempontból is fontos.
Avar és kerti hulladék égetése
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2008.
(VII. 07.) Ök. rendelet 22.§-a rendelkezik az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól. Ez alapján június
1-től augusztus 31-ig az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése tilos!
Házszámtáblák kihelyezése
„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, a tűzoltók, vagy a rendőrség
könnyebben megtalálja a keresett ingatlant, hamarabb érkezhet a segítség. Ezért kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akiknek hiányzik ingatlanukról a házszám, hogy mielőbb pótolják ezt a hiányosságot.
A cél az, hogy szép, rendezett településen élhessük a mindennapjainkat, és ez mindannyiunk közös érdeke. Segítő közreműködésüket köszönjük.

Hulladékgyűjtési rend 2018
JÚLIUS
Dátum

AUGUSZTUS

Csütörtök

Dátum

Csütörtök

SZEPTEMBER
Dátum

Csütörtök

5.

KOMMUNÁLIS

2.

KOMMUNÁLIS

6.

KOMMUNÁLIS

12.

KOMMUNÁLIS

9.

KOMMUNÁLIS

13.

KOMMUNÁLIS

19.

KOMMUNÁLIS

16.

KOMMUNÁLIS

20.

KOMMUNÁLIS

26.

KOMMUNÁLIS

23.

KOMMUNÁLIS

27.

KOMMUNÁLIS

30.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV
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Kihívás napja Vácdukán

Településünk idén is csatlakozott a Kihívás Napja országos rendezvénysorozathoz. Több száz vácdukai lakos mozdult meg az egészéges életmód népszerűsítéséért ezen a napon. A már jól ismert mozgásformák
mellett ismét több új sportágat próbálhattak ki az ér-

deklődők. A Fit Kid ötvözi a Judo elemeit a talajtorna
mozgásanyagával, erőelemekkel, és gimnasztikus ugrásokkal. A gerinctorna egyszerűen elvégezhető gyakorlatok segítségével javítja a testtartást, erősíti az
izomzatot és alakformáló hatású. A DeepWork intenzív,
energikus mozgásforma, a kardió-, erő-, dinamikus- és
statikus gyakorlatokat lüktető deep house zene kíséri.
Gratulálunk a résztvevőknek!

Anyakönyvi hírek
Születtek:
• Rotenbacher Zoltán és Branda Alexandra gyermeke:
Zoé, 2018.március 20.
• Balla József és Morvai Ildikó gyermeke:
• Tamara, 2018. március 23.
• Pócsi Gergely és Szabadi Zsófia gyermeke:
• Sára, 2018. április 01.
• Bordás András és Suri Szilvia gyermeke:
• Bella, 2018. május 30.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:
• Major Attiláné (szül: Czerovszki Ildikó)
2018. március 23., élt 52 évet
• Scheibert Tamás
2018.május 17., élt 67 évet
• Nagy János
2018.május 31., élt 66 évet
• Müller Zsoltné (szül: Kalkó Marianna Katalin)
2018.június 05., élt 50 évet
Nyugodjanak békében!
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GYERMEKJUNIÁLIS
2018. június 17-én a Gyermekeinkért Közalapítvány
megrendezte hagyományos, nagy sikerű rendezvényét, a Gyermekjuniálist. Kicsik és nagyok, beleértve a szülőket is jól szórakoztak a változatos kihívásokat nyújtó programon. Sok – sok garast gyűjtöttek és
váltottak be a gyerekek a különböző állomáshelyeken.
Kipróbálhatták magukat sportban, ügyességi és népi
játékokban, íjászatban, óriás dartsban, falmászásban
és az ügyes kezüek a hagyományos szövésben, fonásban, kosárfonásban is. A gyerekek a szerzett garasokkal szabadon gazdálkodhattak. Beválthatták a rengeteg finomságot és jégkrémet kínáló büfében, trambulinban, csillámtetkó készítésnél stb.

pok kiállításra kerültek a Művelődési Ház falán.
A program zárásaként Dér Heni sztárfellépő produkcióját tekinthették meg a résztvevők. A sikeres műsor
után közös fotózásra nyílt lehetőség a rajongók és a
művésznő között.
A szervezők nagyon örültek, hogy számos ismeretlen arcot láttak, rendezvényünk egyre vonzóbb
a környékbeli településen
élők számára is.
Köszönettel tartozunk az
iskola és óvoda pedagógusainak, a lelkes szülőknek, az
Önkormányzatnak, és nem
utolsó sorban a számos középiskolás diáknak a Juniális lebonyolításában való segítségükért! Köszönjük!

Rendőr kutyás bemutató színesítette az amúgy is sokszínű rendezvényt. A Készenléti Rendőrség Kutyás Alosztályának tagjai a kutyák bevetésének lehetséges módozatait szemléltették elfogás és egyéb helyzetek
imitálásával.
A bemutató után került
sor az Önkormányzat által
kiírt „Készítsd el a saját képeslapod” pályázat eredményhirdetésére. A beérkezett és díjazott képesla-
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A PACSIRTA
A Vácdukát körülölelő szántóföldek és füves rétek
nyár közepén tikkadoznak a verőfényben. Az elnyúló
tunya egyhangúságot — időről időre — a magasban
trillázó pacsirta éneke töri meg. Ez a csácsogó madárka úgy hozzátartozik a magyar tájhoz, mint a búzamezőkhöz a pipacs és a búzavirág. Külsőre jelentéktelennek mutatkozik rejtőző színhatású tollruhájában, kis
kerekded bóbitát hordva a fején.
A falusi ember kedves madara naphosszat énekelve
repdes fölfelé, először csupán néhány méter magasra, ahol szinte megáll a levegőben, hogy eldaloljon egy-egy
strófát, majd elindul följebb vidám szárnycsapásokkal kísérve énekét, hogy azután valahol a magas égben csicseregjen tovább, ahol már alig látható.
Ez a magasbani csicsergés a kismadár nevének kialakulásához is hozzájárulhatott: talán a pacsirta név fenn
csicsergőt jelenthetett egykor, valamilyen archaikus nyelven. Néhol szántókának, szántópityernek is nevezik, mivel fészkét a szántóföldek peremére rakja.
Kedvelt madárkája ez a magyar embernek, népdalaink állandó szereplője, különösen az egymást elhagyni
kényszerülő szerelmesek szomorú szimbóluma:
„Az erdei kis pacsirta, Mind a két szemét kisírta…”
„Búza közé száll a dalos pacsirta, Ha odafönn már a szemit kisírta.”
A néphagyományban időjósként tartják számon. Eleink úgy tudták, ha február 19-én, Zsuzsanna napján megszólal a pacsirta, az a tavasz közeledtét jelzi, ha viszont hallgat, „befagyott a szája”, akkor még egy darabig hideg idő lesz.
Aligha tévedhet a jóslat, mivel a mezei pacsirta telente elvonul, így, ha már február végén megérkezik, akkor
biztosan korai tavasz lesz.
Irodalmunk jelentős képviselői is méltatják a pacsirta nagyszerű énekét. Arany János és Petőfi Sándor versben emlékezik meg a szépen daloló madárról, Reményik Sándor Pacsirta című versében pedig ezek a sorok olvashatók:
„A rét felett Trillázva lebegett. Emelkedett.
Alatta zöldesbarna folt: Az erdő elveszett. Dalolt, dalolt.
Úgy pazarolta magából a dalt, Hogy mámorába szinte belehalt.
És mégis olyan üdén, könnyedén Fakadt a dal belőle,
mint a lomb Nyírfatündérek karcsú ághegyén.”
Móricz Égi madara is a pacsirta lehetett, Kosztolányi pedig egy leányról
írt regényt, aki régen, még kislánykorában folyton énekelt, ennek köszönhette, hogy szülei Pacsirtának nevezték.
Megjelenik a pacsirta a festészetben is. A holland fenomén Van Gogh Búzamező pacsirtával című képéhez egy röptében csicsergő madárka adta
az ihletet, de ez a mű meg sem közelíti azt a remeklő teljesítményt, ahogyan Szinyei Merse Pál ábrázolja az égi dalnokot. A pacsirta című festmény
homlok terében
egy igéző nőalak
vonja magára a
figyelmet, azonban ha a szeme
állását követjük, rátalálhatunk a magasban csirikoló
madárkára, éppen a legjellemzőbb pozíciójában.
A mezei pacsirta kedves rokona, a búbos pacsirta,
vagy más néven pipiske, a szántók, legelők poros dűlőútjain futkos föl alá, naphosszat bogarak, férgek után
kutatva. Nem olyan jeles énekes, és nem is száll föl az
égbe, mint az unokatestvére, viszont sokkal szebb bóbitát visel annál.
Telente is itthon marad, így úton-útfélén találkozhatunk a hóban didergő, vagy éppen élelem után szaladgáló búbos pacsirtával.
Kozák József
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Könyvajánló
Ártatlan
gyilkosnő,
vagy csábító démon?
- Könyvajánló Margaret Atwood Alias Grace
című, magyarul nemrégiben megjelent regényéhez.
Ártatlan áldozat vagy
csábító, gyilkos démone a közvélemény szemében Grace Marks, a regény nőalakja. A könyv
részben arról szól, hogy
a női gyilkosra általában a társadalom ebben
a végletes kettősségben
tekint, míg a férfi gyilkost
cselekvőnek és biztosan
bűnösnek tartja. Részben pedig arról, hogy az
eseményekről elmondott
különböző történetekből
gyakran elvész az igazság. Leginkább azért,
mert az elbeszélők nem
megbízhatóak: senki sem
mond mindig igazat és
nem lehet tudni, ki, mikor
emlékszik valójában vagy
felejt szándékosan.
A könyvet Atwood 1996ban írta, 2017-ben a Netf-

lix készített belőle egy hat
órás minisorozatot is. A
regény igaz történeten
alapul: Grace-t az 1840es évek Kanadájának leghírhedtebb gyilkosnőjeként tartották számon, de
nem derült ki pontosan,
mi történt és a regény feladata sem az, hogy utólag kiderítse, bűnös volte a nő. Az ír bevándorlócsaládból származó szobalányt 16 évesen ítélték
el azért, mert a vádak szerint megölte munkaadóját
és annak házvezetőnőjét,
mindebben pedig partnere volt állítólagos szeretője, a házban dolgozó
szolgáló. A férfit felakasztották, Grace azonban
megúszta a halálos büntetést. Elmegyógyintézetbe, majd egy fegyházba
került, ahol az igazgatónő amellett, hogy bevonja a házimunkába, mindenkinek úgy mutogatja, mint egy cirkuszi állatot. Egy bizottságot is
alakítanak, hogy bebizo-

nyítsák Grace ártatlanságát, ezért hívják meg a fiatal elmeorvost, aki a korabeli pszichológia módszereivel, álmok, elfojtott
emlékek
előbányászásával próbálja feltárni az
eseményeket. Az ő beszélgetéseikből, szemtanúk leírásából, újságcikkekből és fiktív levelekből
áll a kötet, amelynek a végén az olvasó is tanácstalan marad. Grace állítólag nem emlékszik arra,
mi történt, és a fiatal doktor sem tudja ezt feltárni, ahogy azt sem tudja
megítélni, hogy ki mond
igazat és ki nem. Gyakran
nem is hazudnak ezek az
elbeszélők,
egyszerűen csak azt látják Graceben, ami a saját előítéleteiknek megfelel és eszerint szelektálnak, nagyítanak a történteken.
Atwood regénye oly tökéletesen ötvözi a különböző
nézőpontokat
az egyes írásstílusokkal,
hogy az olvasó észrevétlenül is megérti, lehetetlen megtalálni az igazságot. Mindeközben a történet rávilágít, hogy a va-

lóság mindig sokkal öszszetettebb és bonyolultabb, mintsem feketénfehéren ítélkezhessünk
felette.
A regény nagy előnye
az, hogy roppant olvasmányos és hiába a 700+
oldal, gyorsan lehet olvasni, de néha meg kell
állni vele, hogy kicsit levegőt vegyünk, elgondolkozzunk és élvezhessük
azt a különlegeset, amit a
kezünkben tartunk.
Ha az ajánló felkeltette
érdeklődését, jöjjön el a
községi könyvtárba, ahol
a könyv kikölcsönözhető.

Mizujs – válogatás a vácdukai általános iskolás diákok tollából
Pusztavacs
A négynapos szünetben családommal ellátogattunk a Pusztavacs néven ismert faluba.
Ott a levegő tiszta, az emberek pedig nagyon kedvesek. Az állatok elszaporodtak, így őzeket, szarvasokat, nyulakat, rókákat és fácánokat is lehet látni. Az erdők tiszták, bár ha vihar tör ki, rengeteg idő, mire eltakarítják a kidőlt fákat. Pusztavacs Magyarország közepe. Ezt a településen egy torony jelzi, mely a képen látható. Az első
írásos említés Pusztavacsról 1274-ből való. Ebben az időszakban vásártartási joggal is rendelkezett az Ocs néven létező település. Személyes kötődésem Pusztavacshoz, hogy a nagyszüleim itt élnek. Nagyon szeretek ott
lenni.
Bea Kata 5. osztály
Kecske Kupa
Április 14-én iskolánkból 4 csapat indult az idén is megrendezett kecskeméti Kecske Kupán. A diákok itt is nagyon ügyesen teljesítettek, minden tudásukat beleadva versenyeztek. Mint mindig , most is 4 szín volt, ahova a
gyerekeknek a megoldásokat kellett vinni, ám most (legalább is én úgy éreztem) volt olyan szín, ami messzebb
volt az átlagosnál. A diákoknak most ez az egy verseny 2 ,,fordulóból” állt, mivelhogy a végen néhány plusz kérdéssel kecskegarasokat gyűjthettek, melyeket az eredményhirdetés után lévő ,,árverésern” fel tudtak használni, és játékokat, sütiket, csokikat és matekfüzeteket tudtak venni. Mindenki nagyon jól érezte magát, csak ajánlani lehet, megéri elmenni.
Pokorny Panna 7. osztály
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Erdélyi kirándulás
A Határtalanul program keretében iskolánk sikeresen pályázott, így a hatodik, hetedik és a nyolcadik osztályból jónéhány gyerek ellátogathatott Erdélybe.
Április 4-én reggel hatkor indultunk a hivataltól egy nagy busszal. Estére értünk Erdélybe. Először vacsoráztuk egy csárdában, majd mindenki elfoglalta a szállását. Családoknál laktunk, szállásadóink nagyon kedvesek
voltak.
Második nap korán kellett kelni, a reggelit mindenki a szálláson fogyaszthatta el. Ezt követően elindultunk a
sárkányok kertjébe. Kaptunk hideg ebédcsomagot, délben azt ettük meg. A gyors ebédet követően egy arborétumba látogattunk el, ahol szebbnél szebb növényeket lehetett megcsodálni. Délután, amikor visszaértünk a
szállásokra, még volt időnk pihenni. Este megvacsoráztunk, és egy táncházas élményben volt részünk. Megmutatták az ottani népviseletet, és táncoltak. Amikor az előadás véget ért, nekünk is adtak egy kis ízelítőt, hogy
milyen is a néptánc.
Harmadik nap reggelén mindenki kapott egy kürtőskalácsot. Nagyon ízlett mindannyiunknak az erdélyi ízesítésű finomság. Ezen a napon Tordai-hasadékban jártunk. A túra közben elkezdett esni az eső, így még csúszósabb lett az út, ezért még egy kis kihívást is jelentett számunkra. A túrát követően a Tordai sóbányát látogattuk meg. Egy idegenvezető körbevezetett minket a bányában majd szabadfoglalkozás volt. Sajnos nem tudtunk csónakázni, mert már bezárt, és az óriáskereket sem tudtuk kipróbálni. Szerencsére volt egy játszótér, ahol
gyorsan elment az idő. Mikor kiértünk, kaptunk egy kis időt, hogy szuvenírt vásároljunk családtagjainknak. Estére mindenki nagyon elfáradt.
Negyedik nap reggel mindenkinek össze kellett pakolnia, mert indultuk haza, de azért arra a napra is sok
programunk volt. Először a Kiskohi cseppkőbarlangba vezetett az utunk. Egy kis képzelőerővel minden cseppkőben lehetett látni valami formát. Utána siettünk, hogy odaérjünk az Ady Múzeumba. Még bementünk egy boltba, hogy tudjunk vásárolni romániai édességeket. Este későn értünk haza.
Nagyon jó volt a kirándulás, mindenki nagyon sok élménnyel gazdagodott. Köszönjük tanárainknak (Eszter
néni, Ibolya néni, Babett néni), hogy bevállalták az utazást, és pályáztak a pályázatra.
Balla Eszter 6. osztály

Hétvégi kirándulás
2018. május 12-13-án került megrendezésre az EHF final4 Budapesten. Ez a nemes alkalom a Bajnokok Ligájának a csúcspontja: a legjobb négy küzd a hőn áhított Bajnokok Ligája trófeáért.
A szülinapom alkalmából nekem is volt szerencsém eljutni. Első nap voltak az elődöntők, majd másnap a
bronzmérkőzés és a döntő. Én személy szerint nagyon élveztem, nagyon izgalmas volt a végjáték végül a Győr
nyert. Mindenkinek ajánlom a hasonló rendezvényeket, mert nagyon jó szórakozás.
Kozma Lili 5. osztály

Anyák napja
2018.05.10-én anyák napját tartottunk. Remekül sikerült, mert mi is és a szülők is jól éreztük magunkat. Sok
szép verset mondtunk, és még többet énekeltünk. Voltak, akik játékokkal készültek. Az osztály pedig sok-sok finomságot készített az anyukáknak.
Akale Henrik Olushegun 5. o.

Első Tudásbajnokságom
2018. 04. 13-án volt az első Tudásbajnokságom. Budapestre mentünk. Babett néni volt a kísérő tanár. Mikor
megérkeztünk, vártunk egy picit, majd megnéztük a termeket.
Örültem, mert az első Tudásbajnokságomon az iskolánkból három diákkal voltam egy teremben: Imreh Vincével, Jakab Emmával és Vácy Sárival. Elkezdtük a feladatokat, amik egyébként nem volt nehezek, de nem
is voltak egyszerűek. Mikor kijöttünk, láttunk valamit: egy kviddics pályát. Nagyon tetszett nekünk, és meg is
kérdeztük Babett nénit, hogy hadd nézzük még meg egyszer.
Pár hét után megtudtuk az eredményeket. Én a 10. helyen zártam. Szerintem nagyon jó volt. Gratulálok minden résztvevőnek.
Danics Mihály 4. osztály
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDIK A VÁCI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE
A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós finanszírozással valósul meg a "Szennyvíztisztító
telep fejlesztése Vácon" című projekt, amelynek köszönhetően 2020-ra megújul és korszerűbbé válik
a jelenleg már túlterhelt és technológiai szempontból elavult szennyvíztisztító telep. A beruházás
hozzájárul az érintett környezet megóvásához, a talajvíz szennyezettség jelentős csökkenéséhez, az
ivóvízbázisok veszélyezettségének a megszűntetéséhez, valamint a környező felszíni és felszín alatti
vízminőség védelméhez. A projektet a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programon belül,
a KEHOP-2.2.2 pályázati konstrukció keretében, 4,485 milliárd forint európai uniós, vissza nem
térítendő támogatásból a DMRV Zrt. valósítja meg.
A Váci Szennyvíztisztító telep regionális feladatokat lát el, Csörög, Dömös, Kismaros, Kosd, Nagymaros,
Őrbottyán, Pilismarót, Szendehely, Szokolya, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Verőce,
Visegrád települések csatornázott területein keletkező, összegyűjtött és átemelt, valamint a gödi SAMSUNG
gyár előkezelt ipari szennyvizét fogadja, illetve tisztítja eleveniszapos biológiai tisztítási technológiával. Az
utóbbi két évtizedben a szennyvíztisztítás körülményei megváltoztak. A szennyvizek a vízfogyasztás
visszaszorulásával töményebbé váltak, a szennyvíztisztító terhelése így szennyezőanyagok tekintetében
növekedett, ezzel párhuzamosan a tisztítási követelmények azonban szigorodtak. A telepnek teljes biológiai
szervesanyag eltávolításon kívül a 28/2004 (XII. 25) KvVM rendelet szerint a telep vízjogi üzemeltetési
engedélyében meghatározott határérték szerinti nitrogén és foszforeltávolítást kell megvalósítania. Ehhez a
reaktorterek és a technológiai egységek fejlesztésre szorulnak. A fejlesztésnek köszönhetően a
szennyvíztisztító telep az előírásoknak és a derogációs kötelezettségeknek megfelelően üzemelhet.
A projekt keretében megvalósul a meglévő és üzemelő szennyvíztisztító telep fejlesztése és korszerűsítése a
meglévő hálózati átemelők rekonstrukciója. A korszerűsítés magában foglalja a szennyvíztisztító telep
technológiai fejlesztését, az előmechanikai tisztítósor gépészeti és építészeti átalakítását. Új műtárgy kerül
elhelyezésre a biológiai tisztítás elvégzésére, illetve új lesz a csatornaiszap fogadó műtárgy is a szükséges
gépészeti berendezésekkel egyetemben. A beruházás kitér továbbá az agglomeráció hálózatában található
szennyvízátemelők rekonstrukciójára is. A projekt keretében megvalósul 25 db hálózati átemelő
irányítástechnikai rekonstrukciója, valamint a Vác, Attila utcai egyesített rendszerű csatorna szétválasztása.
A kivitelezési munkák várhatóan 2020. augusztus végéig tartanak majd, amelyet követően a projekt lezárására
2020. november közepén kerül sor.
A projektről további információkat a www.dmrvzrt.hu weboldalon érhetnek el.

Tisztelt Ügyfeleink!
A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Okmányirodai Osztályán
(Vác, Dr. Csányi L. krt. 45.) az ügyfélfogadás – kormányablakká történő átalakítás okán –
2018. június 22-től várhatóan 4-5 hónapon keresztül szünetel.
Az átalakítási munkálatok idején 2018. július 2-től az Okmányirodai Osztály ideiglenes helyszínen
2600 Vác, Dr. Csányi L.krt. 52. szám alatt (Vörösház elnevezésű ingatlan) fogadja az ügyfeleket.
Ügyfeleinket további két váci helyszínen fogadjuk, változatlan ügyfélfogadási időben.
• Kormányablak Osztály I. (2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 16.)
• Kormányablak Osztály II. (2600 Vác, Dr. Széchenyi u. 42.)
Az ügyfeleink szíves megértését kérjük!
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