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December 16-án, vasárnap 
délután két tartalmas program-
ban is részt vehettek az érdek-
lődők. A 15:30-kor a Művelődési 
Házban kezdődő Adventi Hang-
versenyen karácsonyi dalokkal 
vártak minden zenekedvelőt az 
óvodás és iskolás hittanosok, a 
Családos Közösség tagjai és a 
Jézus Szíve Kórus. Az ünnephez 
méltó dallamokhoz, énekekhez 
hangszeres kíséret is párosult. A 
hangverseny végén a nézőtéren 
helyet foglalókat kis angyalkák-
nak beöltözött gyerekek mézes-
kalácsokkal kínálták.

A hangverseny után a Béke té-
ren felállított falu karácsonyfájánál folytatódtak a programok. 17 órakor az adventi koszorún meggyújtottuk a gyertyákat 
miután meghallgattuk az óvodások és iskolások adventi műsorát. A melegről a tűzkasok, a forralt bor és a forró tea gon-
doskodott. Akinek kedve támadt valami kis ajándékot vásárolni az megtehette a helyi kézműves vásáron. Sós és édes sü-
teményeket a rendezvényre ellátogatók hoztak, a zsíros kenyeret mi biztosítottuk. Míg a felnőttek felhőtlenül beszélget-
tek, nevetgéltek, addig a gyerekek a rendelő melletti lankát birtokba véve szánkóztak, csúszkáltak.

Hangulatosan, jókedvűen ünnepeltük meg együtt advent harmadik vasárnapját, az örömvasárnapot, így készülve ka-
rácsony ünnepére.

Köszönjük, hogy sokan megtiszteltek bennünket, hoztak díszeket a fára és együtt ünnepeltek velünk!

Karácsonyfa állítás, Adventi Hangverseny
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Tisztelt Vácdukaiak!

Mozgalmas évet hagyunk magunk mögött, sok minden történt kis falunkban.
Sikeresen megvalósítottuk a nyertes önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére kiírt pályázatot, melynek 

során hőszigetelést végeztünk továbbá napelemeket telepítettünk, a régi nyílászárókat kicseréltük és a tető is meg-
újult. 

Mini bölcsödét létesítettünk, ezáltal hosszú idő után egy új intézménnyel gazdagodott Vácduka. A bölcsőde az 
óvoda keretében működik.

Rendezvényeink sikeresek voltak és segítettünk a helyi civil szervezeteknek, hogy saját eseményeiket továbbra is 
eredményesen, nagy látogatottság mellett megrendezzék.

Nagy próbára tesz és folyamatos intézkedésekre késztet bennünket rendeleteink betartatása. Ki-ki vérmérsékleté-
től függően tett fel kérdéseket elsősorban facebookon keresztül, amelyben sokszor sok igazság is lakozott. Nagyon 
nehéz kérdés ez, hiszen ezek a hozzászólások a közösségi együttélés kereteit feszegetik, illetve hogy embertársa-
inkhoz milyen módon viszonyulunk. A zöldhulladék gyűjtőpontnál kialakult helyzet sokszor borzalmas volt. Néhány 
lakos még akkor sem volt hajlandó a konténerbe behelyezni a zsákjait, ha az üresen vagy alig megpakoltan állt a he-
lyén. Remélem, hogy ez jövőre megváltozik, hiszen a Zöld Híd egyoldalú szolgáltatás csökkentése eredményezte, 
hogy mi itt egymással kerültünk konfliktusba.

A másik fő probléma az égetés. Az erről szóló rendeletet többször is kiküldtük, a rendelet alkotásánál akkor saj-
nos nagyon kevés hozzászólás érkezett. Égetés és égetés között különbség van. Sokan vannak akik tudnak éget-
ni, így náluk füst alig keletkezik, viszont vannak páran – és ez a látványos –, hogy inkább füstölnek, mintsem égetné-
nek. Kérjük a kedves lakosokat, hogy figyeljenek a rendelet betartására és arra,hogy minél kevesebb konfliktus ala-
kuljon ki az égetés kapcsán.

A település fejlődése, fejlesztése érdekében összközműves önkormányzati telkeket kínálunk eladásra a Kővágó te-
rületen. Az értékesítés folyamatos, a közművek bevezetése jól halad.

A szeptemberi heves esőzések miatt a Petőfi köz útja 
olyan mértékben megrongálódott, hogy Vis Major pályá-
zatra jogosult lett az utca. A dokumentumok elkészültek 
a pályázatot beadtuk. Előre láthatólag jövő tavasszal vár-
ható döntés. A képviselőtestület döntése alapján a hely-
reállítási munkálatokat megrendeltük, amelyek megtör-
téntek.

Az önkormányzat támogatásával csütörtök reggelen-
ként az Egészségházban orvosi beutaló ellenében vér-
vételi lehetőséget biztosítunk. Nagy könnyebbség, hogy 
helyben történik a vérvétel, így nem kell beutazni Vácra 
kivárni a hosszú sort a ren-
delőben.

Felkészülvén a télre a 
Bartók-Erdődomb-Széche-
nyi utca, Csokonai-Kos-
suth valamint a Bacsahe-
gyi-Kossuth Lajos utca ke-
reszteződésében sárga 
műanyag tárolókat helyez-
tünk ki, amelyben csúszás-
mentesítő anyag található. 

Kérjük a lakosokat, hogy 
segítség munkánkat és csúszós idő esetén főleg hétvégén és az esti órákban használ-
ják a kihelyezett láda tartalmát a biztonságos közlekedés érdekében.

Befejezésül két, jövőre megvalósítandó pályázati beruházásról szólnék. Sikeres volt a Bacsahegyi utca felújítására 
beadott pályázatunk, így terveink szerint március-áprilisban elindulhatnak a munkálatok. Szintén jövő évben valósít-
juk meg a Béke tér és az Óvoda közötti járdaszakasz felújítását. Ígéretet itt most nem teszek – hiszen bármi közbe jö-
het -, de célunk, hogy ezzel a felújítással egybekötve a régóta tervezett gyalogátkelőt is megvalósítsuk.

Nagyon szépen köszönöm minden vácdukai lakosnak ezt az évet a képviselőtestület nevében. Kinek úgy, hogy 
észrevételével felhívta a figyelmünket egyes problémára, kinek úgy, hogy ennek a megoldásában segédkezett, ki-
nek úgy, hogy önzetlenül támogatott bennünket, kinek úgy, hogy közösen meg tudtuk valósítani a rendezvényeinket. 

Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kíván
Vácduka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében

Makkos László polgármester
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Vácdukán immár sok-sok éven át az Október 23-i 
emlékműsort az Önkormányzat a helyi általános isko-
la 7. osztályos tanulóival együtt tartja meg. A diákok 
minden évben, idén is színvonalas, színjátszással egy-
bekötött műsort adnak elő. Az ünnepségen résztvevők 
a gyerekek előadásában felidézik az 1956-os esemé-
nyeket, azok előzményeit és a tragikus lezárását.

A megemlékezés során Makkos László polgármes-
ter beszédében a példamutató összefogásra hívta fel 
a figyelmet, amely nemcsak a tüntetéseknél, tömeg-
megmozdulásoknál, hanem már a családoknál is je-
len volt. Továbbá azon értékekre, amelyek szintén a 
hagyományos család alapját jelentette akkor és a mai 
korban is.

Köszönjük az iskolásoknak a műsort és a résztve-
vőknek, akik megtiszteltek és eljöttek az ünnepségre!

Október 23-i emlékműsor
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A Vácdukai temetőben, a bejárattal szemben 
áll a temetői kereszt hosszú ideje már. Átfogó 
felújítása, karbantartása régen volt már – a ta-
lapzata is megdőlt, itt-ott vaspántokkal kellett 
megerősíteni - , így szükségessé vált a megújí-
tása. A fakereszten pléhkrisztus látható, amely 
manapság már egyre ritkábbnak számít, hi-
szen sok helyütt az ilyen típusú kereszteket kő-
kereszttel vagy egyéb keményebb anyagból 
készülttel váltják fel.

A Vácdukai Önkormányzat kikérve a helyi ka-
tolikus egyháztanács véleményét arra a dön-
tésre jutott, hogy felújítja ebben a formában és 
lehetőleg minél több eredeti elemet átment az 
új keresztre. A keresztfát teljesen ki kellett cse-
rélni – vigyázva arra, hogy az új keresztre is 
ugyanazok a vésetek, díszítőelemek rákerülje-
nek, mint amelyek a régin voltak. A pléhkrisz-
tus restaurátor keze alá került, úgy mint a bá-
dogból készült díszítés is. A kereszt környéke 
is megújult, szép környezet került kialakításra 
körülötte, amelybe továbbra is elhelyezhetőek 
a virágcsokrok, mécsesek.

Halottak napja, Mindenszentek ünnepére ké-
szült el az új kereszt, amelyet dr. Varga Lajos 
segédpüspök úr felszentelt.

A keresztről érdekességként annyi kiderült, 
hogy mikor lebontottuk a régi keresztet a vas-
pántok alól előkerült az 1933-as évszám. Va-
lószínűsíthető, hogy abban az évben állították 
fel, készült el, de egyes idős vácdukaiak szerint 

a kereszt még régebbi, csak a mostani helyére 
akkor került illetve egy állagmegóvásként hoz-
zányúltak a kereszt egyes részeihez.

Köszönet a Király Endre Ipari Szakközépis-
kola tanárainak, diákjainak a kereszt elkészíté-
séért, Murányi Sándornak, aki a restaurációs 
munkálatokat fogta össze és mindenkinek, aki 
jó szóval, ötlettel támogatta a temetői kereszt 
megújhodását.

A temetői kereszt megújhodása

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

Fogorvosi Szolgálat
2164 Váchartyán, Fő út 110.

(Községünk lakóit a váchartyáni fogorvos látja el.)

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
A nem állandó lakcímmel rendelkező betegeket csak 
sürgősségi ellátás keretében van módunk ellátni.
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A Vácdukán megvalósított energetikai felújítások 
azon túl, hogy érzékelhetően csökkentik az önkor-
mányzat energetikai felhasználásra fordított kiadása-
it, a megszépült épületek, az igényesebb környezet ér-
zékelhetően növeli a település vonzerejét, javítja az itt 
elő emberek közérzetét – fogalmazott az országgyűlé-
si képviselő. 

A kormány az elmúlt években jelentős figyelmet for-
dított a kis települések támogatására, hogy mindenhol 
érezhető és látható legyen a fejlődés – mondta dr. Rét-
vári Bence, aki hozzátette: - Fontosnak tartjuk, hogy ne 
csak a makró számok szintjén legyen látható Magyaror-
szág erősödése, hanem a kis falvakban is. 

Példaként említette, hogy a vácdukai egészségház 
felújításán kívül az országgyűlési választókerület 34 te-
lepülése közül tizenhárom helyen újult meg, vagy a kö-
zeljövőben korszerűsítik az egészségházat. – Bízom 
benne, hogy önök, és Pest megye valamennyi telepü-
lésén élők érzékelik, hogy lakóhelyükön olyan mérté-
kű fejlesztések valósulnak meg, melyekre emberemlé-
kezet óta nem volt példa – jelentette ki az Emmi minisz-
terhelyettese. – Meggyőződésem, ez a fejlődési ütem 
folytatódik, hiszen a kormány 80 milliárd forint plusz fej-
lesztési keretet biztosít Pest megyének, hogy a közszol-
gáltatások szintje minél jobb legyen – hangsúlyozta dr. 
Rétvári Bence, aki szerint a fejlesztések erősítik a tele-
pülések megtartó erejét.  

Befejezésül a község országgyűlési képviselője kö-
szönetet mondott a sikeresen megvalósított projekt va-
lamennyi közreműködőjének.  

Makkos László, Vácduka polgármestere örömét fejez-
te, hogy a három közintézmény energetikai felújítása – 
a nyáron átadott mini bölcsődéhez hasonlóan – közös 
összefogással valósult meg. Kiemelte; a kormány által 
kiírt sikeres pályázaton elnyert 80,3 millió forint uniós tá-
mogatást két közintézménynél kiegészítette a helyi ön-
kormányzat, míg az iskola felújításánál a Váci Tankerü-
let pótolta ki a pályázati forrást.   

Törtei Sándor, a helyi iskola igazgatója a diákok és 
a tantestület nevében érzelem gazdag gondolatok tol-

Sikeres közintézményi energetikai felújítások Vácdukán
A Pest megyei település három közintézményében 

közel kilencven millió forint értékű energetikai felújí-
tás valósult meg, melynek projektzáró ünnepségét 
november 23-án tartották. A községháza, az általá-
nos iskola és az egészségház energetikai felújításá-
ra, korszerűsítésére 80,3 millió forint uniós pályáza-
ti forrást nyert az önkormányzat, melyet kiegészített 
saját pénzügyi forrásából és a Váci Tankerület támo-
gatásával. Dr. Rétvári Bence, az Emmi miniszterhe-
lyettese, a térség országgyűlési képviselője ünne-
pi beszédében kiemelte, hogy a kormány 80 milliárd 
forint plusz fejlesztési támogatást biztosít Pest me-
gyének – többek között – a közszolgáltatások minő-
ségének emelése érdekében.
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2018.11.30.  
Vácduka Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT VÁCDUKA ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEINEK ENERGETI-
KAI KORSZERŰSÍTÉSE

Európai Uniós forrás igénybevételével valósulhatott meg az önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése a Pest megyei Vácdukán. A beruházásra a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programban meghirdetésre került KEHOP-5.2.9 felhívás keretén belül 
volt lehetőség. A Széchenyi 2020 program „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyaror-
szági régió települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra benyújtott projekt 80,30 mil-
lió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Vácdukai Általános Iskola, Egészségház és a Polgármesteri Hivatal épülete több évtizede épült, több ütem-
ben, többféle technológiával. Napjainkra aktuálissá vált ezen középületek korszerűsítése.
A beruházásra 80.301.200,- forint uniós támogatást nyert az Önkormányzat, mely során a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelően 90.789.222,- Ft összköltségvetésből megvalósult az épületek homlokzat-, lábazat- és 
padlásfödém szigetelése, valamint ezen felül az Általános Iskola nyílászáróinak cseréje, mely elősegíti a hő-
veszteség csökkentését.  
A Vácdukai Benedek Általános Iskola és az Polgármesteri Hivatal épületének tetőire napelemek kerültek el-
helyezésre, amelyek a villamosenergia ellátását segítik a jövőben elő.
A felújítások nagymértékben javítják az energia megtakarítást. A beruházások után az épületek energetikai 
minőségi besorolása nagymértékben javul.
Az Önkormányzat a projekt megvalósításával hozzájárult az érintett épületek épületenergetikai fejlesztési cél-
jának eléréséhez, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
A kivitelezési munkák 2018.10.31-én fejeződtek be.
A projektről bővebb információk a vacduka.hu oldalon találhatók.

mácsolásával fejezte ki köszönetét, hogy oktatási intéz-
ményük megújult, megszépült. Mint fogalmazott igazá-
ból azzal tudják kifejezni hálájukat, ha az eddig elért – 
megyei és országos összevetésben is dicséretes – ta-
nulmányi eredményeiket tovább javítja öregbítik Vácdu-
ka jó hírét. 

Mint megtudtuk a projekt kivitelezése során – töb-
bek között - kicserélték az általános iskola nyílászáró-
it, szigetelést kapott az épület homlokzata, lábazata 
és a padlásfödém, miként az egészségház homlokza-
ta és a födém is. A hőveszteség csökkentése érdeké-
ben ugyancsak szigetelést kapott a polgármesteri hi-
vatal épületének homlokzata, lábazata, és a födém is. 
Az iskola és a polgármesteri hivatal épületének tetői-
re napelemeket helyeztek el, amelyek nemcsak a villa-

mosenergia ellátását segítik elő, hanem a HMV terme-
lés kiváltására is lehetőséget adnak. A villamosenergia 
megtakarítása energiatakarékos fényforrások beépíté-
sével valósul meg.

A projektzáró ünnepségen -, melyen a környező tele-
pülések polgármesterei mellett jelen volt Tatai Laura, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályveze-
tője, és dr. Maruszki Gábor, a Váci Járási Hivatal veze-
tője – nagy sikerű kulturális műsort adtak az iskola ta-
nulói. 

Vetési Imre
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Az idén november 24-én került megrendezésre az 
Egészségnap a Vácdukai Benedek Elek Általános Is-
kolában önkormányzati támogatással, amelyen közel 
100 érdeklődő vett részt. 

A falu lakosai a már megszokott vércukorszint, vér-
nyomás, testzsír, koleszterin, érszűkület, csontritku-
lás, bőrgyógyászati-, szemészeti-, hallásvizsgálat, és 
biorezonanciás allergiateszt mellett műszeres testálla-
pot felmérésen vehettek részt. 

Az egészséges életmó-
dot a Pest Megyei Nyug-
díjasok Egészségmegőr-
ző Egyesülete és önkén-
tes segítőink népszerűsí-
tették. A különböző teák 
és gyümölcsfalatkák mel-
lett pástétomokat lehetett 
kóstolni.  Az egészségto-
tót helyesen kitöltők kö-
zött díjakat sorsoltunk ki.  

Köszönjük a szervezők 
és segítők munkáját!

EGÉSZSÉG -TOTÓ
1. MELYEK A MAGAS VÉRNYOMÁS LEGSÚLYOSABB 

SZÖVŐDMÉNYEI?
1. Ízületi gyulladás
2. Agyvérzés szívinfarktus 
X. Hasmenés 

2. MI A TESTTÖMEG INDEX?
1. A testtömeg index röviden BMI, a kor és a nem által 

meghatározott érték, amely jó útmutatót ad az ideá-
lis testsúlyról

2. A testtömeg index egy emésztőszervért felelős érték
X. A testtömeg index a folyadékbevitel mértékét jelzi

3. KIKET ÉRINT A CSONTRITKULÁS?
1. Csak férfiakat érint
2. Csak nőket érint
X. A csontritkulás a csonttömeg csökkenése, ezáltal a 

csonttörés fokozott kockázatával jár , mindenkit érint-
het

4. MIT JELEZHET AZ A-VITAMIN HIÁNY?
1. Farkasvakság, bőr és hajproblémák, hajlam a fertőzé-

sekre
2. Szív és érrendszeri problémák
X. Magas vérnyomás

5. MILYEN VITAMIN ELŐÁLLÍTÁSÁT SEGÍTI ELŐ A 
NAPFÉNY?

1. B
2. C
X. D

6. MI A LEGEGÉSZSÉGESEBB ITAL?
1. A szénsavas üdítő
2. A víz
X. A gyümölcslé

7. MIVEL KEZELENDŐ A MAGAS KOLESZTERSZINT?
1. Diétával és gyógyszerrel

2. Természetgyógyászati készítményekkel
X. Nem kell kezelni

8. HASZNÁL-E A MOZGÁS A STRESSZ OLDÁSÁBAN?
1. igen
2. nem
X. nem bizonyított

9. MI AZ EGÉSZSÉG?
1. Betegség hiánya
2. Testi lelki, szociális jólét állapota
X. Elégedettség érzése

10. MI A SZŰRŐVIZSGÁLATOK JELENTŐSÉGE?
1. Betegségek korai felismerése
2. Egészségügyi terhek csökkentése
X. Gyógyszerszedés elhagyása

11. MIKOR MARAD A LEGTÖBB C-VITAMIN A CITRO-
MOS TEÁBAN?

1. Ha nem forró teába tesszük a citromot 
2. Ha mézzel isszuk
X. Ha lehűtjük a hűtőben

12. HOGYAN VÉDEKEZZÜNK AZ INFLUENZA ELLEN?
1. Együnk minél több csípős, fűszeres ételt 
2. Szedjünk minél több gyógyszert
X. Együnk sok gyümölcsöt, zöldséget és gyakran mos-

sunk kezet

13. MELY SZERVET KÁROSÍTJA LEGINKÁBB A DO-
HÁNYZÁS?

1. Csontok és ízület
2. Tüdő
X. Vese és máj 

13+1. MELY SZÁMOT KELL HÍVNI, HA BAJ VAN?
1. A 112 egységes európai segélyhívószám, amivel nem-

csak mentőt, de tűzoltót és rendőrt is lehet hívni
2. 122 
X. 211

Egészségnap Vácdukán
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A Karácsonyi várakozás közben tekintsünk vissza egy 
kicsit az idei óvodai nevelési év kezdetére.

     Most is magas létszámú csoportokkal indult a mun-
ka. Homogén nagycsoportunk és két, kis-középső ve-
gyes életkorú csapat nevetésétől, énekétől hangos az 
intézmény. Nagy örömünkre Mini Bölcsődével bővül-
tünk, ahol 7 pici lurkó játszik a csodálatos, új épületben.

    Programjaink a település rendezvényeihez igazod-
va, hagyományaink őrzésével zajlottak.

Névadón, Brunszvik Teréz halálának évfordulóján 
méltó megemlékezést tartottunk az óvoda udvarán rö-
vid műsorral, koszorúzással.

A nagycsoportosok köszöntötték mindannyiunk ne-
vében az Idősek Napján összegyűlt néniket, bácsikat.

A Szüreti Felvonulást is a nagyok indították-nyitották 
meg. Az óvoda apraja, nagyja vonult, mulatozott, tán-
colt ezen a szép őszi napon.

A Szülői Munkaközösség Süteménysütő verseny ren-
dezésével gyűjtött pénzt a gyerekeknek.

     Hamar eltelt az ősz…..A kellemes időben sokat vol-
tunk a szabadban, szinte egy pillanat alatt érkezett a tél 

és vele a Mikulás. Énekszótól zengett az óvoda, nagy 
volt a várakozás, a boldogság.

     Az Advent időszaka már meghittebb, a karácsony 
békés hangulatát idézi. Minden nap meglepjük a gyer-
mekeket egy kis csemegével, amit az adventi kiscsiz-
mákból húzunk elő.

Várjuk nagyon a nyílt napot, ahol a szülőkkel együtt 
örülhetnek a gyerekek az óvodában a karácsonyfának, 
az alatta lévő új játékoknak. A nap a nagycsoportosok 
hangulatteremtő műsorával indul majd.

MINDENKINEK BÉKÉS, 
BOLDOG,

SZERETETTELJES
KARÁCSONYT és

SIKERES
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN 
AZ ÓVODA APRAJA, 

NAGYJA!!!

2018. szeptember 21-én iskolánk tanulói az óvoda 
Brunszvik Teréz emléknapjának műsorán vettek részt. 
Szeptember 28-án tartottuk meg őszi iskolai kirándulá-
sunkat, melynek során Nagymarosról átkeltünk a Duna 
alatt Visegrádra. Ott megtekintettük a királyi palotát, a 
Salamon-tornyot és a várat. Szeptember 30-án a Kajak-
Kenu Diákolimpián Szívós Márton Vidor (8. osztály) K1 
fiú U14 2000m-en III. helyen végzett.

Október 1., az idősek világnapja alkalmából a 3. osz-
tályosok műsort adtak. A zene világnapjára énekver-
senyt hirdettünk az iskolában. Október 6-án tanulóink 
szüreti felvonuláson vettek részt. Aradi vértanúinkról a 
nyolcadikosok közreműködésével emlékeztünk meg, 
az 56-os forradalomról a 7. osztályosok készítettek ün-
nepi műsort. Október 12-én a Bolyai Matematika Csa-
patverseny területi (Észak-Pest megyei) fordulóján a 7. 
osztályosok I. helyezést értek el. Október 13-án (szom-
baton) pályaorientációs napot tartottunk, melyen külön-
böző szakmák képviselői mutatkoztak be. Október 16-

án a nyolcadikosok Pályaválasztási kiállításra utaztak 
Vácra, utána az érdeklődők megtekinthették A padlás 
című előadást a Parlando Társulat előadásában.

November 9-én délután Bolyai anyanyelvi csapatver-
senyen, majd Márton-napi lámpás felvonuláson vettünk 
részt. November 10-én (szombaton) diákjaink papírt 
gyűjtöttek. November 12-én a III-IV. korcsoportban Fut-
sal Diákolimpián a Vác vonzáskörzete fordulóban Vác-
rátóton 1. helyen végeztünk, és továbbjutottunk a terü-
leti döntőre, ahol IV. helyezést értünk el. 21-én szavaló-
versenyre utaztunk Pencre, melyen Fekete Viktória (1. 
osztály) 1., Csermák Balázs (1. osztály) 2., Tabajdi Juli-
anna (2. osztály) 4., Bálint Boglárka (4. osztály) 3., Kiss 
Námán (5. osztály) 1. , Makkos Tamás (8. osztály) 2. he-
lyen végzett. 23-án Budapesten részt vettünk a Kecske 
Kupa 1. fordulóján. November 24-én 7. osztályos csa-
patunk (Garai Nándor, Kalkó Vince, Kucsera Máté, Ta-
más Botond) a Bolyai Matematika Csapatverseny or-
szágos fordulóján 17. helyezést ért el. November 30-

Óvodai hírek

Iskolai események
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ától két-két osztály négy héten át rövid adventi műsort 
adott elő a többieknek.

December 5-én fényképezkedésre nyílt lehető-
ség az iskolában, másnap a Mikulást üdvözölhet-
tük a körünkben.15-én (szombaton) zsibvásárt tartot-
tunk. December 16-án a Vollé 2020! röpsuli program-
ban szervezett bajnokságon 3-8. osztályos gyermeke-
ink vettek részt. December 20-án rendeztük meg ha-

gyományos karácsonyi műsorunkat. A téli szünet előtti 
utolsó tanítási napon tanulóink korcsolyázni mehettek a 
Budapesti Műjégpályára.

A mögöttünk lévő 4 hónap is mozgalmas és sikeres 
volt. 

A Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola közössé-
ge Áldott Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új Évet Kíván 
mindenkinek.

Kecske Kupa Csapatverseny
Iskolánkból idén négy csapat indult a Kecske Kupa matematika versenyen. A felső tagozatból minden osztály-

ból egy-egy csapat vett részt.
 Akik még nem tudnák, mi az a kecske kupa, azoknak itt egy kis tájékoztató.: Ez egy olyan matematika verseny, 

ahol minden csapatnak van egy QR kódja. Ez arra szolgál, hogy a feladatok megoldását elektronikusan tudják fel-
vinni a rendszerbe. Négy szín van, és mind a négy színen más-más témájú feladatok vannak. Az elején mind a 
négy színből megkaptuk az elsőt. Minden csapatban van egy futó ember, aki a megoldásokat elviszi az adott színű 
asztalhoz. Egy telefonnal beolvassák a QR kódot és a megoldást, ha helyes a válasz, akkor automatikusan meg-
kapják az adott szín következő feladatát. Amennyiben rossz, akkor van arra lehetőség, hogy elpasszolják, viszont 
olyankor mínusz pontot kap az adott csapat. Minden színből 8 feladvány volt. Elég lassan ment a feladatok ellen-
őrzése, és egyszerre csak egy színnél lehetett sorba állni.

Idén először megrendezésre került Budapesten is. Mi oda mentünk, mivel az közelebb volt, így nem olyan későn 
értünk haza. Amikor odaértünk az iskolába akkor megnéztük ki melyik teremben lesz, és elfoglaltuk a helyünket. 
Az első fél órában leállt a rendszer, így a másfél órából csak egy óra állt rendelkezésünkre, hogy megoldjuk a fel-
adatokat. Sajnos volt olyan, hogy már nem volt megoldatlan feladványunk, így mindenki beállt egy adott szín sorá-
ba, és egy ember futott és nézte, hogy kinek adja oda a QR kódot, és hogy hol végeznek gyorsabban, hogy meg-
kaphassák a következőt. Nagyon látszott, hogy itt idén került először megrendezésre ez a verseny, még elég ta-
pasztalatlanok voltak. Reméljük, a második fordulóban már zökkentőmentes lesz.

A verseny után jutalomként bementünk a Mc’Donalds-ba, majd hazafelé vettük az irányt. Összeségiben nem volt 
annyira rossz, mivel nagyon jó volt a hangulat, nemcsak a buszon, de a versenyen is.

Balla Eszter 7.o.

Könyv vs. film
A könyvek miben jobbak a filmnél? Ez egy igen fontos kérdés, ám a válasz még fontosabb.
Az őszi szünetben elkezdtem olvasni egy könyvet (az Alkonyatot), mert már meguntam újra és újra végignézni. 

Amikor kinyitottam a művet, már a harmadik oldalnál megdöbbentem:

Mizujs – válogatás a vácdukai általános iskolás diákok tollából
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 „ Ez meg mi? ” – kérdeztem magamtól.  – „ Ilyen a filmben nem volt! ” Letettem a könyvet, és gondolkodtam egy 
ideig. Eldöntöttem, hogy megnézem, még mit nem tettek bele a filmbe. Mikor tovább olvastam, a hetedik oldalon 
ismét meghökkentem. Megbeszéltem magammal, hogy elfelejtem, mit láttam a tévében, és csak a könyvre kon-
centrálok.

Mielőtt olvastam volna a regényt, nem tudtam, mit szeretnek annyira Edward Cullenben. Aztán engem is meg-
nyert a stílusa.

         Amikor a 200. oldalon tartottam, már nagyon bántam, hogy megnéztem a filmet. Nem tudtam megszeretni 
a könyvbeli karaktereket, mert a film teljesen máshogy mutatta be őket.

 De ha már a könyvről így áradozok, több hangsúlyt fektetek a filmre is. Amit jobban szeretek a lejátszott törté-
netben, mint a megírtban, az az, hogy a film többet mutat a mellékszereplőkből. Például Garrett, aki a 4. rész má-
sodik filmjében szerepel, egy sármos fickót alakít, aki Kate Denali-be szeretett bele. Azzal, hogy ezt a film megmu-
tatja nekünk, elindít egy mellékszálat is. Az is tetszik, hogy ezt a szálat is rendkívül jól kidolgozták.

 A 4. részben egy szemet szúró különbség is feltűnik: a csatajelenet, ami a könyvben nincs. Rendkívül ötletes, 
habár szerintem kicsit sok az elhalálozás benne.

Általánosságban én azt tudom elmondani, hogy sokkal jobb, ha először a könyvet olvassuk, ugyanis ahhoz, 
hogy egy történetet megfilmesítsenek, sok dolgot kell kihagyni, hogy ne 2x24 órát töltsünk a tv előtt.

HAJRÁ, OLVASSUNK!
Bea Kata 6. osztály

Október 23-ai megemlékezés
Egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk október 23-a. Ezen az ünnepen minden évben a 7. osztályosok adnak elő 

egy kisebb műsort.
Az előadás ,,főpróbáján” minden tanulónak kötelező volt a részvétel, ahol mindenkinek ünneplőben kellett meg-

jelennie. Az előadásban sok volt a zenés, táncos rész, így a kisebbeket és nagyobbakat egyaránt lekötötte.
Szerintem nagyon színvonalas előadás volt.

Csóri Zoé 5.o.
Márton-napi hagyományok
Szent Márton napját minden évben november 11-én tartjuk. Mint minden más ünnepnek, ennek is megvannak 

a maga hagyományai, szokásai.
Márton-napi időjóslás: Tapasztalatok szerin Márton-napra mindig elromlott az idő. A hagyomány szerint, ha ezen 

a napon esik a hó, Szent Márton „fehér lovon érkezik”, akkor a tél enyhe lesz. Ha Szent Márton „barna lovon érke-
zik”, akkor a tél fagyos, hideg lesz.

Szent Márton vesszeje: A pásztorok ezen a napon rengeteg vesszőt ajándékoztak el azoknak a gazdáknak, akik-
nek a barmai kijártak csordákban a mezőre. Márton vesszeje több ágú volt, és úgy tartották, minél több ágú a vesz-
sző, annál többet malacozik a disznó. Tavasszal ezzel a vesszővel hajtották ki az állatokat.

 Márton-napi lakomák: A hiedelem szerint ezen a napon aki nem eszik libát, egész évben szegény lesz. A liba 
mellé általában frissen forrt bort ittak.

Márton-napi vers:

Gazdag Erzsi: Jóbarátaink

Libám lábán sárga csizma, Liba-bálban, vízi bálban,
gúnár-varga rámán varrta. csupa-csupa vízi tánc van.
Abban megy a liba bálba. Ott forognak, ott sürögnek,
Harminchárom liba várja. ha megunják, megfürödnek.
 

Pervai Adrienn 7.o.

Márton-napi kalandtúra
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy Márton-nap alkalmából egy kalandtúrát szerveznek. Erre a rendez-

vényre kisebb csoportokban kellett nevezni. (Volt olyan csapat is, melyet iskolánk volt tanulói alkottak. )
Az iskolában lehetőség volt lámpás készítésére. Sötétedés után vette kezdetét a túra. Az elején volt egy kis eliga-

zítás, aztán minden csapatból egy ember kihúzott egy számot, ami azt mutatta meg, hogy az adott személy csa-
pata hányadiknak fog indulni. Tanárok voltak egy-egy állomásnál, ahol valami Márton-nappal kapcsolatos felada-
tokat kellett végrehajtani. Az állomások a faluban voltak szétszórva úgy, hogy a végén mindenki a kultúrházba ér-
kezett. Akik az elsők között indultak, azoknak a csoportoknak a kultúrházban kellett megírniuk egymesét. Amíg 
mi a feladatokat csináltuk addig a segítők a kultúrházban főztek meleg teát, és csináltak zsíros kenyeret különfé-
le zöldségekkel.

A végén még sokáig ott maradt mindenki, beszélgetni, játszani. Nagyon jó volt ez a rendezvény. Remélem, jövő-
re is megrendezésre kerül.

Balla Eszter 7.o.
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Vácduka Község Önkormányzat képviselő-testületének 17/2018.
(…………) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló

a14/2016 (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
1.§

A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerin módosul:
1. sz. melléklet

ÁRJEGYZÉK
Sírhely, urnasírhely és kriptahely árai:   Kriptahely:
Urnasírhely 3.000 Ft/10 év   2 személyes 60.000 Ft /60 év
Egyszemélyes sírhely 5.000 Ft /25 év   4 személyes 120.000 Ft /60 év
Kétszemélyes sírhely . 10.000 Ft /25 év   6 személyes 180.000 Ft /60 év
Gyermeksírhely 2.000 Ft /25 év
A temetőben végzett vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó gépjármű behajtási díja: 
bruttó 1000 Ft/1 óra időtartam,
1 óra időtartam felett bruttó 2500 Ft/alkalom
15 óra utáni behajtás esetén bruttó 2500 Ft/alkalom
A temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő villany és vízhasználat díja: bruttó 12.700 Ft/nap
A temetőben végzett vállalkozói tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezésének és elszállításának díja, 
amennyiben az elszállításról a vállalkozó nem gondoskodik: 
bruttó 38.100/5 m3 konténer
A halotthűtés díja: bruttó 1000 Ft/nap

2.§
A rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.
  Makkos László      Hegyi Ágnes
    polgármester             jegyző 

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjáról szóló 
9/2014. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§
A rendelet az alábbi 6/A és 6/B §-okkal egészül ki:

„6/A § 
(1) Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, az általános iskola mellett található műfüves pálya 
bérleti díját 4.000 Ft/óra díjban állapítja meg.
(2) A pálya igénybevételére hétköznap 17-20 óra, hétvégén és tanítási szünet ideje alatt 8-20 óra között van lehe-
tőség.

6/B §
(1) Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, a Brunszvik Teréz Óvoda tornatermének bérleti díját 
a következők szerint állapítja meg:
Vállalkozási céllal összefüggő vagy vállalkozási céllal végzett tevékenységek, nevezetesen 
 oktatási, sport és kulturális tevékenységek céljaira a bérleti díj 1000 –Ft/óra,
 a téli hónapokban (november, december, január február) 1500 – Ft/óra.
(2) A terem igénybevételére hétköznap 17 óra után van lehetőség.”

2.§
A rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.

 Makkos László      Hegyi Ágnes
              polgármester                      jegyző

Temetőrendelet módosítása

Bérleti díj módosításáról szóló rendelet
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Az Egészségtotó megfejtése:    2,1,X, 1, X, 2, 1,1,2,1,1,X,2,1

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kezdeményezésére az Országgyűlés 2018.12.12-én elfogadta az ille-
gálisan kialakított kutak bírságmentes fennmaradására korábban 2018. december 31-ig szóló időpont 2020 vé-
géig történő meghosszabbítását.

A moratórium 2020 végéig történő meghosszabbítása alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése 
alól az a személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmé-
nyek – többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak – vízjogi fennma-
radási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi. 

Felhívjuk a Lakosság figyelmét arra, hogy a fent említett jogszabályt még csak elfogadta az Országgyűlés, an-
nak kihirdetése lapzártáig a Magyar Közlönyben még nem történt meg.

Tájékoztató a kutak fennmaradási engedélyezéséről

Önkormányzati Hivatal ünnepi ügyfélfogadási rendje
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzati Hivatal
2018. december 24. és 2019. január 1. között a hivatal ZÁRVA TART!
Ez idő alatt a megszokott hivatali időben a 70/330-1271-es telefonszámon vagyunk elérhetőek.
2019. január 2. (hétfő) napjától a szokásos félfogadási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket!

Minden kedves vácdukai lakosnak Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog új évet kívánunk!

Anyakönyvi hírek
Születtek: 

• Burger Tímea és Berencsi Gábor gyermeke:
Barbara – 2018. október 10-én

• Hegyesi-Joó Bernadett Zsófia és Hegyesi Dávid gyer-
meke: Milán – 2018. október 23-án

• Juhász Tímea és Barnoki Kornél gyermeke:
Benett – 2018. október 30-án     
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:

Kollár Ferenc élt 78 évet

Nagy József élt 62 évet

Szoó György élt 72 évet

                   Nyugodjanak békében!

Hulladékgyűjtési rend 2019
JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS

Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök

3. KOMMUNÁLIS 7. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 7. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

10. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 14. KOMMUNÁLIS 14. KOMMUNÁLIS

17. KOMMUNÁLIS 21. KOMMUNÁLIS 21. KOMMUNÁLIS

24. KOMMUNÁLIS 28. KOMMUNÁLIS 28. KOMMUNÁLIS

A fenyőfák elszállítását 2019. 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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Boszorkányok a könyvtárban
Az utolsó boszorkány történetei

Fábián Janka az egyik 
legsikeresebb és leg-
ismertebb kortárs női 
szerzője hazánknak. Az 
eddig csupán e-könyv 
formátumban elérhető 
boszorkányos novellái 
most egy kötetben, ke-
mény kötésben, igényes 
kivitelben, néhány új tör-
ténettel kiegészülve ke-
rültek az olvasókhoz.

Jó választás, izgalmas 
és misztikus téma a bo-
szorkányok világa. Sok 
fiatal, új olvasót is vonz 

majd szerintem. Most 1735-ben járunk, az utolsó 
nagy boszorkányüldözések idején. A nyugatról indult 
hullám Magyarországot sem kerülte el. A szegedi bo-
szorkányokról mindenki hallott, ma is emlegetik őket. 
A boszorkányégetések borzalmai közismertek. A jó 
téma adott az izgalmas, kalandos történetekhez.

Az esztergomi pékmester tizenöt éves lánya, Sáro-
si Felícia végignézi, ahogy szeretett nagynénjét meg-
hurcolják, majd kivégzik. Halála előtt a szép Sárosi 
Kata súlyos titkot bíz a lányra a boszorkányok örök-
ségét. Később megkapja a nagymamától a boszorká-
nyok örökségének alapjait: a tudást. Inkább monda-
nám amolyan természetgyógyásznak, mint boszor-
kánynak.

A Sárosi család Esztergomról Budára költözik egy 
új élet reményében, ahol Felícia hátrahagyva szerel-
mét csodás és rémséges kalandok sorát éli át: ku-
ruzslást tanul a Gellért-hegy titokzatos boszorkányá-
tól, férjével kis kávéházat nyit Bécsben, majd javas-
asszonyként Mária Terézia bizalmasa lesz.

Közben zajlik a háború az osztrák örökségért, ami 
Prága felszabadításával és Mária Terézia cseh király-
nővé koronázásával sem ér véget, és Felícia köteles-

ségének érzi, hogy a maga eszközeivel segíteni pró-
báljon a szenvedőkön még akkor is, ha emiatt gyanú-
ba keveredik, és a királynővel lassan kialakuló barát-
ságát is kis híján elveszíti.

Mágia, bűbáj és bo-
szorkányság – a törté-
net folytatódik „Az utolsó 
boszorkány lánya” című 
könyvben.

1760-ban Zsófia, az 
utolsó bécsi boszorkány 
lánya szomorúan fogadja 
a Habsburg-trónörökös, 
József főherceg közel-
gő házasságának hírét. 
A lány évek óta titokban 
rajong Mária Terézia el-
sőszülött fiáért, és az es-
küvő napján úgy érzi, va-

lamivel fel kell hívnia magára a főrangú ifjú figyelmét. 
Ám ehelyett egy másik fiatalember szeme akad meg 
rajta; a daliás Kolosy Károly, a királynő magyar királyi 
testőrségének tagja még párbajozik is érte…

Zsófia története egy szerelmi dráma súlyos követ-
kezményei miatt Párizsban folytatódik, ahol az ő és 
a családja sorsa akarata ellenére is összekapcsoló-
dik a Habsburgokéval – József császár után Marie 
Antoinette-ével is. A francia forradalom kitörése előt-
ti években a királyi udvar látszólag fényűző élete mö-
gött rejtett tragédiák sora húzódik meg, amelyekről 
csak az uralkodók bizalmasai tudhatnak. Közöttük 
van Zsófia is, aki hiába is próbálna kívülálló maradni, 
az egyre baljósabb események őt is magukkal sodor-
ják, és hamarosan már a saját és a családtagjai életé-
ért kell küzdenie. Felícia sajnálja, hogy lányát nem ér-
dekli az ő titkos tudománya, hiába van érzéke hozzá, 
de szerencsére a sors besegít neki...

Érdemes megismerkedni az írónő mesélős stílusá-
val, a hangulatok jó megjelenítésével és a többi regé-
nyét is elolvasni. Tökéletesen visszaadja a korok han-
gulatát, a történelmet nem bonyolítja túl és van benne 
minden, ami egy szórakoztatóan jó könyvhöz kell. Ér-
zékletes és érzékeny mesélő. Ajánlom mindenkinek!

A könyvtár nyitvatartása
Kedd: 16.30-18.00

Péntek: 15.00-18.00

Könyvajánló

Régi hagyományként – a Gyermekeinkért Közala-
pítvány szervezésében – idén is megrendezésre ke-
rül Vácdukán az adventi készülődés.

Ezen a napon rengeteg ünnepi díszt lehet készíte-
ni: adventi koszorúkat, ajtó- és ablakdíszeket, gipsz- és 
mézeskalács figurákat, mécseseket, stb. A szervezők 
minden évben újdonsággal is várják a látogatókat, ta-
valy például grincsfa készítésére volt lehetőség.

Adventi készülődés
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Az alapanyagok többsége ingyenes, általában a ko-
szorúért és a gyertyáért kell fizetni, ha valaki nem ho-
zott esetleg otthonról. Nagyon fontos hogy itt a gyere-
kek a szüleikkel együtt kézműveskedhetnek, tehát egy 
jó családi program lehet.

Idén december 1-jén délután mindenkit várunk szere-
tettel a megszokott helyen, a kultúrházban.

                                                                                                                                                      
                            Pervai Adrienn 7.o.
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Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2167 Vácduka, Béke tér 1.

Telefon: 27/566 – 610
Email: info@vacduka.hu

A keresztrejtvény megfejtésében Arany János versének címét olvashatjuk

Egészségház
2167 Vácduka, Béke tér 4.

Háziorvos: Dr. Zöld Antal
Telefon:
• rendelő: 27/366–510
• lakás: 27/366–610
• mobil 06 – 30 – 242 – 0213

Körzeti nővér: Vágó Sándorné
Telefon:
• rendelő: 27/ 366 – 510
• mobil: 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 reg-
gel 7 óráig, hétvégén és minden hónap 3. szerdá-
ján egész nap.

Védőnő: Rajkiné Gyetvai Irén
Telefon:
• tanácsadó: 27/366 – 467
• mobil: 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.
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Nálunk járt a Mikulás
A Gyermekeinkért Közalapítvány szervezés-

ében 2018. december 4-én, kedden 17 órától 
a délutáni órákban a vácdukai kultúrházba a 
Katáng együttessel sok-sok kisgyerek várta a 
Mikulást. Az együttes a gyermekek bevonásá-
val megidéztek jópár mesehőst, együtt szur-
koltak, kardoztak, boszorkányokat kergettek. 
A kimerítő nagy utazás után megérkezett a Mi-
kulás mindenki legnagyobb örömére. Az „ősz 
szakállú” látta milyen ügyesek és jók voltak a 
gyerekek, így mindenkinek adott egy-egy kis 
ajándékot.

A rendezvény végén a sokaság jókedvűen, 
mosolyogva tért haza.

Köszönjük a szervezüknek!


