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VÁCDUKAI

KISBÍRÓ
KIADJA VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felelős kiadó: Makkos László polgármester

Hársfaültetés – „TE SZEDD”
Március 23-án, szombaton két program keretében sokat tettünk környezetünk szépítéséért, védelméért.
9 órától a tavalyi Kisnémedi-Vácduka jótékonysági futóversenyen befolyt támogatást felhasználva a Hársfa sor
hársfáinak pótlásaként fákat ültettek el a Vácdukáért Alapítvány megjelent tagjai, a futóversenyt támogatók és településünk lakói. A jókedvű akció keretében egy „emléksziklát” is elhelyeztünk.

A faültetés után folytatódott a délelőtt szemétszedéssel
a TE SZEDD országos akció keretében. Immár ötödik éve
szervezzük a szemétszedést falunkban, amely során a településünkre vezető utak mentén és a falun belül is öszszeszedjük az eldobált és illegálisan kidobott szemetet.

Idén mindössze két-két és
fél óra kellett, és 120-130
TE SZEDD zsák hulladék
összegyűlt. Eredményként
jó látni, hogy eltűntek a
szemétkupacok a bevezető utak mellől és szép, tiszta környezetben érkezünk
haza.
Köszönjük mindenkinek,
aki részt vett vagy a faültetésen vagy a szemétszedésen vagy mindkettőn,
valamint azoknak, akik bár
most nem tudtak eljönni,
de környezetüket tudatosan óvják és védik.
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Tisztelt Vácdukaiak!

Az idei év is változatos és eseménydús lesz. Programjainkat a korábbi évekhez hűen megtartjuk, illetve támogatjuk a civil szervezetek által rendezetteket. Pályázati forrásból nemcsak felújítjuk a Bacsahegyi utca teljes szakaszát,
csapadék vízelvezetését megoldjuk, hanem ahol engedik az ingatlanhatárok, ki is szélesítjük. A Kővágó településrészen, az értékesítés alatt álló építési telkeknél a közműberuházások hamarosan befejeződnek, így a víz, szennyvíz,
földgáz és áram csatlakozások elérhetővé válnak az ingatlantulajdonosoknak. A közművek lefektetése után az érintett útszakaszokon valamint a Kővágó utcán útkarbantartást végzünk. Terveink közt szerepel további útfelújítás, útszélesítés megvalósítása.
Szintén pályázati forrásból újul meg a Béke tér és Óvoda közti járdaszakasz. Ezt kiegészítve az Óvoda közelében gyalogátkelőhely létesül, valamint a Béke téri buszmegálló áthelyezésre kerül, így a Béke
tér és a Kossuth Lajos úti kereszteződés szélesebb lesz. A Béke tér
fenyő és tuja kisparkját szeretnénk rendezettebbé tenni, igazi pihenőhellyé kialakítani.
A Művelődési Háznál a nyílászárók cseréjét önerőből valósítjuk
meg, a belső átalakítások finanszírozására a Magyar Falu Program
pályázati kiírásától remélünk segítséget. A focipálya megvilágításának kivitelezési munkálatai hamarosan elindulnak. A világítás kiépítésének lehetősége TAO-s támogatáson keresztül jöhetett létre.
Környezetvédelem terén is folyamatosan keressük azokat az irányokat és megoldásokat, amelyekkel védhetjük településünk környezetét. Az avar és kerti hulladék belterületi égetését sokadszor tárgyaljuk. A legutóbbi döntés értelmében akkor is tilos péntek délután égetni, ha Pest megyére vonatkoztatva felsőbb szerv általános tűzgyújtási tilalmat rendel el. Idén
is megrendeztük - immár ötödik alkalommal - a Tavaszi Nagytakarítás programsorozatot. A gallybegyűjtés helyett a
lakosoknak házhoz menő ágdarálási lehetőséget biztosítottunk. Annyira sikeres volt ez az akció, hogy a vállalkozónak több pótnapot kellett és kell beiktatnia, hogy mindenhova el tudjon jutni. Vácduka ingatlanjainak ötödét regisztrálták erre a szolgáltatásra. Az elektronikai hulladékgyűjtés keretében kétszer annyi hulladékot hoztak a település lakói, mint a korábbi években.
Örömmel tapasztaljuk immár negyedik éve a lakossági visszajelzésekből, hogy egyre többen kihasználják a környezetünk védelméért szervezett akcióinkat, egyre többen várják s vesznek aktívan részt benne. Érdemes ezen az
úton továbbhaladni, hiszen érezhető a változás a lakosság hozzáállásában, cselekedeteiből.
Jó hírt kaptunk a Zöld Hídtól, hogy idén megvalósítják a lomtalanítást. Ne feledjenek el rá jelentkezni közvetlenül a
Zöld Híd elérhetőségein. A regisztráció fontos, kizárólag regisztrált címekre fognak kimenni. Amennyiben a regisztrációban segítségre lenne szükségük, keressenek bennünket telefonon vagy személyesen. Ha kommunális és egyéb
szemételszállítással kapcsolatos kérdésük van, mindenképpen a Zöld Híddal vegyék fel a kapcsolatot, mivel illetékesség hiánya miatt az Önkormányzat ebben nem tud érdemben segíteni.
Vácduka a korábbi évekhez hasonlóan töretlenül gyarapodik. Mi továbbra is azon vagyunk, hogy településünk fejlődését segítsük, a felmerülő új helyzetekre, új kihívásokra válaszokat, megoldásokat találjunk és adjunk.
Mindenkinek Szép Tavaszt, Boldog és Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánok magam és a Képviselőtestület nevében:
Makkos László
polgármester

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

Ügyfélfogadás

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

Képviselőtestület

fogadóóra: minden hónap második hétfőjén
17 -18 óra között

Makkos László, polgármester
fogadóóra: hétfőnként 17 -18 óráig
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Ünnepi megemlékezés

A nemzeti ünnepet megelőző napon tartottuk a március 15-i megemlékezést Vácdukán. A Himnusz után
Makkos László polgármester feleleveníttette az 1848
előtti időszak jellemző folyamatait, gondolatait.

Kitért arra, hogy milyen tényezők, belpolitikai és külpolitikai események váltották ki és segítették elő a
március 15-i történéseket. Kiemelte, hogy mindez nem
tudott volna létrejönni azon sok magyar és magyarnak valló ember nélkül, akik a márciusi ifjak, majd a reformkor és forradalom vezetői hívószavára részt vettek a független Magyarország megalakulásáért folytatott harcokban. Nélkülük, az ő jelenlétük, összefogásuk nélkül a forradalomból nem alakult volna ki igazi
szabadságharc, függetlenségi harc. Ennek a harcnak
olyan nagy ereje volt, hogy csak két nagyhatalom – a
Habsburg Birodalom és a Cári Oroszország – együttesen tudott felülkerekedni a magyar csapatokon.
A Benedek Elek Általános Iskola 4. osztályos tanulói
(Fazekas-Takács Zsuzsa felkészítésével) zenés drámai
műsort adtak elő. A diákok versekkel, dalokkal, táncmozdulatokkal elevenítették fel a korabeli eseményeket. Az est zárásaként együtt énekeltük a Szózatot.
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Az újév, új jót hozzon, régi jóktól meg ne fosszon,
de ha az új jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat!

Új lendülettel kezdtük meg óvodánkban az új esztendőt.

hangulat. Mindannyian jelmezbe bújva vigadtunk. A
délelőtti hangulatot emelte egy alkalomhoz illő, zenés
műsor megtekintése Boldogan fogyasztották a lurkók az otthonról hozott fánkot, süteményt, szörpöt.
Nagycsoportosainknak a Zöld Híd kft. munkatársai
szemléletes előadást tartottak a szelektív hulladékgyűjtésről március elején.
Tavaszváró hangulatunkat emelkedettebbé tette a
Március 15-ei megemlékezés. A tornateremben gyűltünk össze, ahol a nagycsoportosok műsorát néztük
meg.
Már várjuk a jó időt, a virágzást, a természet zöldülését.

Az évszakhoz képest
enyhe időben sokat játszottunk a szabadban,
de február közepén már
úgy gondoltuk, ideje a
télűzésnek. Hangszereinket és hangszálainkat is
segítségül hívtuk ehhez.
Az óvodai farsangi mulatságon vidám táncolással, énekléssel tetőzött a
Kiss Béla: Nyitnikék
Szőlővessző venyige,
rászállott egy cinege
Egy icinke-picinke
dalos csőrű kis cinke.
Dalrafakadt nyitnikék
Nyitni kéne, nyitni már
legyen szép zöld,
piros, kék
Erdő-mező rét határ.
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Iskolai események, eredmények

Röplabda

Berg Judit írónő
Művelődés, kultúra:
Január 23-án alsó tagozatos diákjaink író-olvasó találkozó keretében megismerkedtek Berg Judit írónővel. A
rendezvény sikeres volt, nagyon tetszett a tanulóknak.
A 2-3. osztályosok Mesél az ég! Karnyújtásnyira az univerzum! című előadáson vettek részt a váci Madách Imre
Művelődési Központban.
Március 14-én a 4. osztályosok közreműködésével ünnepi megemlékezést tartottunk az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról.
Február 18-án továbbítottuk a nyolcadikosok jelentkezési lapját a középiskolákba.
22-én az alsó tagozattal megemlékeztünk A víz világnapjáról, a felsősök csapatversenyére márc. 27-én került
sor.
Tanulmányi versenyek:
Február 15-én iskolánk tanulói a Zrínyi Ilona Matematikaverseny észak Pest-megyei területi fordulóján vettek
részt, ahol Kucsera Máté 14. helyezést ért el.
Részt vettünk a szövegértő versenyen Váchartyánban,
melyen a 2. osztályból Molnár Hanna 1., Tabajdi Julianna 4., Tabajdi Blanka 5. helyezést ért el. Tolokán Márton 4. helyen végzett.
Több kategóriában is indultunk az őrbottyáni Kvassay tanulmányi versenyeken. Olvasásból Tolokán Ákos
Bercel (1. oszt.) 4., Hárs Benjámin Gábor (2. oszt.) 2.,
Burján Boglárka Maria-Isabel (3 oszt.) 3., Tolokán Balázs Márton (4. oszt.) 4. helyezést ért el. Helyesírásból Kovács Róza (2. oszt.) 4. és matematikából Fekete Nikolett (3. oszt.) 4., Kucsera Máté (7. oszt.) 1. helyen végzett.
Az Orchidea-Pangea Matematikaversenyen Mókus
Balázs (8. oszt.) továbbjutott az országos fordulóra.

Farsang

A Kecske Kupán mértük össze matematikatudásunkat.
A 2. területi fordulóban továbbjutott 7. osztályos csapatunk. 26-án a 8. osztályos futóink csapatban 13. helyezést értek el.
Először próbáltuk ki a Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt.
Sport versenyek:
Röplabdásaink folyamatosan szerepelnek a Vollé!2020
– Röpsuli Program keretében megrendezett bajnokságokon. Egyre többen barátkoznak ezzel a sportággal. Február 26-án a III. korcsoportos lányok Röplabda Diákolimpiára utaztak Szentendrére, ahol III. helyen végeztek.
29-én Röplabda Diákolimpián szerepelünk Szentendrén.
Rádon a Kisiskolák Labdarúgó Diákolimpiáján szerepeltünk, melyen a IV. korcsoportosok II. helyen végeztek.
Márciusban a III. korcsoportos labdarúgóink a Diákolimpia körzeti döntőjében II. helyezést értek el.
A körzeti Kispályás Labdarúgó Diákolimpián a IV. korcsoport I. helyezést ért, mellyel továbbjutottak a területi döntőre.
Diákolimpia területi mezei futóversenyére utaztunk Dunakeszire. 8. osztályos futóink csapatban 13. helyezést
értek el.
7. osztályos lányok focimeccset játszottak Kosd csapatával.
Március 29-én Röplabda Diákolimpián szerepelünk
Szentendrén.

Futsal csapat
Szórakozás:
A hagyományos farsangi mulatságunkat is megtartottuk. Az osztályok színvonalas műsorral készültek. Ötletes jelmezeket mutattak be.
Március 1-én farsangi diszkót tartottunk a felső tagozatos diákoknak.
Nagyon mozgalmas és eredményes három hónap áll
mögöttünk. Reméljük a tanév végéig tartó időszak is hasonlóan sikeres lesz.
Vácduka, 2019. március 26.
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Fánksütő és forraltbor főző verseny
Február
első
szombatján ötödik alkalommal
került megrendezésre a községi
fánksütő és forraltbor főző verseny.
Az idén
sem volt könynyű dolga az ötfős zsűrinek, hiszen az indulók majdnem harmincféle
fánkot neveztek be a versenyre. A hagyományos szalagos fánkok mellett vaníliás, csokis, fahéjas, túrós, málnás-fehércsokis, almás, aszaltszilvás és pálinkás fánkokat is lehetett kóstolni. Némely fánkok a különleges formájukkal is kitűntek a többi közül, ilyenek voltak például a tyúkláb-, a jojó, a rózsa-, a hattyú-,
vagy a gyűrűfánk. A
művelődési ház színpadán felléptek a 2.
osztály tanulói és Nokedli Bohóc, a vállalkozó kedvű gyerekek
ügyességi játékokon
vehettek részt. A forralt borokat az idén is
az épület mellett felállított sátrakban kínálták a csapatok. Újdonságként frissen sült fánkokat lehetett vásárolni, az iskolás csapatok
folyamatosan sütötték a finomságokat a verseny ideje
alatt. A szervezők örömére ebben az évben is sok érdeklődőt vonzott a rendezvény, a látogatók a kóstolójegyek
megvásárlásával az iskolaudvar rendbetételéhez járultak
hozzá.
Győztesek, helyezések:
Egyéni indulók
I.
L. L. fánk – hagyományos szalagos fánk
II.
Szalai Viktória – túrófánk
III.
Sztraka Zsuzsanna – fitness fánk
Csapatok
I.
Konyhatündérek – vaníliával töltött szalagos fánk
II.
4. osztály – Szuper picúr
III.
Funky Girl – lángos fánk
A forraltbor főző verseny győztese: a Borbarátok csapata

L. L. fánk
Hozzávalók:
- 1 kg liszt
- 10 dkg kristálycukor
- 10 dkg zsír
- 5 dl tej

- 3 egész tojás
- 3 dkg élesztő
- 1 csipet só
- a sütéshez olaj.

Elkészítése:
Felfuttatom az élesztőt egy deci tejben egy evőkanál
cukorral. Meglangyosítom a zsírt. Kelesztőtálba teszem
a lisztet, a maradék kristálycukrot, hozzáadom a 3 egész
tojást, a felfuttatott élesztőt és a folyós zsírt, valamint egy
csipet sót. A tejjel lágy tésztát készítek. Megkelesztem,
majd átgyúrom, újra hagyom megkelni. Gyúródeszkára
borítom, kinyújtom, kiszaggatom, majd a fánkokat ismét
kelni hagyom. Ezután olajban kisütöm, lekvárral, porcukorral tálalom.

REJTVÉNY

Vácdukai Kisbíró – 2019. tavasz

Virágvasárnap
Az elhúzódó tél örömszerző mulatozásait, a zsíros ételekkel, fánksütéssel és egyéb kulináris élvezetekkel telített farsangi mámort a nagyböjt váltja föl, hogy a húshagyó keddel (március 5.) kezdődő hosszú, áldozatos
önmérséklet után, húsvétkor majd újra bőséggel terített
asztal várja a jóakaratú embereket.
Farsang után új világ indul. Kezdetét veszi a nagyböjt,
amelynek negyvenedik napja, a virágvasárnap — egyik
legszebb nevű egyházi ünnepünk — ami az idén április
14 re esik. Jézus Jeruzsálembe történt bevonulásának
napjára emlékezünk ekkor, amelyet a katolikus egyház
szentelt ünnepnappá. A hagyomány szerint Jézus szamárháton érkezett a városba, ahol a nép ruhaneműkkel
és frissen letört pálmaágakkal borította előtte az utat. Ennek emlékére ezt a napot a mediterrán térségekben pálmavasárnapnak nevezik, és a helyi egyház ebből az alkalomból pálmaágakat szokott megszentelni.
Kontinentális éghajlaton nem nő pálmafa, így az itt élő
keresztények az ilyenkor éppen fakadó barkaágakkal
pótolták a bibliai pálmacsokrot. A barkát a pap a nagymise előtt megszentelte, majd szétosztotta a hívek között. A szentelt barkát a mi népünk a még lappangó ősi
hite szerint — pogány módra — felhasználta rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés vagy villámlás elhárítására is. Sokfelé úgy vélték, hogy a szentelt barkát nem szabad bevinni a házba, mert elszaporodnak a legyek és a
bolhák. Volt ahol az istálló eresze alá tették, míg másutt
bátran bevitték a szobába is, a szentkép vagy a gerenda alá.
A barka a fűzfa rügye, amely a tavasz, a kikelet megidézőjeként a legkorábban mutatkozik, amikor a növényvilág még fázós télvégi dermedésben rejtőzik. A legmutatósabb barkát a kecskefűz (Salix caprea) adja, amiből a kertészek látványos kerti díszfaféléket nemesítettek napjainkra.

Barka
A barkát termő fűzfafélék vízkedvelő növények, amelyek mindenütt előfordulnak a folyók, patakok mentén,
vízjárta nedves réteken. Egy télvégi, kora-tavaszi kirándulás alkalmával a Gombás-patak mentén is gyűjthetünk barkás fűzfaágat, amit frissiben földbe dugva kön�nyen kihajtathatunk akár otthon is a kertben. Télen szedett csupasz vesszői vízbe, vázába téve szépen kibarkásodnak a szobában.
Ugyanebben az időben, a tavasz kezdetén jönnek világra a kisbárányok is, a barikák, amelyek külsőre nagyon hasonlítanak a szőrcsomót utánzó kinyílott barkához. Ezért — elterjedt nézet szerint — a barka a kisbárányról kapta a nevét.
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A barka neve ugyanakkor hasonlít a bárkához is (idegen nyelvekben: ark, bark = bárka), ami azért is érthető, mert a legkorábbi bárkákat fűzfavesszőből, vagyis
a barkafűz vesszőjéből fonták, illetve fűzték. A bárkáról
tudni kell, hogy az nem hajó, hanem a halászok ősidők
óta használatos haltartó eszköze, amiben a kifogott halat tartották. Ez egy hosszúkás szivar alakú zárt kosár,
amelynek a tetejére ajtó van szerelve. A csónak után kötött fűzfabárka félig merült a víz alá, így az abban lévő
halak folyamatosan el voltak látva friss vízzel. Emlékezzünk a népdalra:
„Hát a keszeg mit eszik,
Ha a bárkába teszik?
Nem eszik az egyebet,
Csak szerelem-gyökeret.”
A vesszőbárka későbbi változata a fából készült, csónak formájú bárka, amelynek az oldalára lyukakat fúrtak,
hogy azt a víz átjárja.

Haltartó bárkák
A bibliai Noé is bárkában (nem hajóban!) menekítette az élővilágot a vízözön idején, aminek köszönhetően
nem csak a szárazföldi, de a vízi lényeknek is biztosíthatta a túlélést.

Noé bárkája
A vallások az örökkévalóságot hirdetik, amelynek központi ünnepe a téli napforduló (Jézus születése, újév),
ahol a nappali világosság addigi folytonos csökkenését
emberi érzékkel észlelhetetlenül váltja föl a fényhosszabbodás, az örök körforgás állandó újraismétlődés időtlen
rendje szerint. Ezt a láthatatlan változást, az elmúlás és
újjászületés misztériumát idézi meg a húsvéti ünnepkör
Jézus kereszthalálával és három nap utáni föltámadásával, és ezt ismétli a természet tavasszal, amikor jól látható módon indul újra a vegetáció a halott, téli táj helyén.
A növényvilág újult erővel tör elő a hibernált létből, csírák duzzadnak és kelnek új életre, és ekkor megjelenik
a barka, ami a sivár kietlenségben ugyanúgy virágozza
az élet reményét, mint valamikor, az emberiség ősidején
az özönvízi bárkás fehér galambjának csőrében az üde
zöld olajág.
Kozák József
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Könyvajánló
Új könyvek a Községi Könyvtárban
Örömmel tájékoztatjuk meglévő és leendő könyvtártagjainkat, hogy az év elején mintegy 50 izgalmas új
könyv érkezett könyvtárunkba. A kínálat nagyon változatos, szinte mindenki találhat a kedvére való olvasmányt.

A klasszikus szépirodalom kedvelői Robert Merle könyvei közül válogathatnak, a romantikus írásokat szeretőknek Fábián Janka újabb 3 regénye érkezett. Az izgalmakat kedvelőknek ajánlom Dan Brown és Steve Berry sikerkönyveit.

MEGFEJTÉS

A klasszikus krimi
kedvelői Agatha Christie regényei közül válogathatnak. A 83 és ¼
éves Hendrik Groen titkos naplója, valamint a
85 éves Hendrik Groen újabb titkos naplója sem ismeretlen számunkra, hiszen főhőse a „100 éves ember, aki kimászott
az ablakon és eltűnt”. Aki ismeri ezt a szórakoztató történetet, ebben a két újabb könyvben sem fog csalódni.
A magyarok királynéja, Sissi életéről Allison Pataki, a
magyar származású írónő jelentetett meg 2 szép könyvet „Az ifjú császárné”
és „A birodalom úrnője” címmel. A könnyedebb regények kedvelőinek ajánlom Fejős
Éva legújabb 3 írását.
Kaptunk még Stephen King, George R.
R. Martin, Berg Judit,
Nógrádi Gergely, Fa Nándor, Kondor Vilmos és Lőrincz
L. László könyveket is.
Látogassanak el a Községi Könyvtárba és válasszanak kedvük szerint olvasnivalót!
A könyvtár nyitvatartása
Kedd: 16.30-18.00
Péntek: 15.00-18.00

Vácdukai Kisbíró – 2019. tavasz
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FELHÍVÁS

Avar- és kerti hulladék
égetésének szabályai

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 44/C-44/J §-ai, valamint Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelete alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szen�nyvíz begyűjtését 2019. február 1-től már csak az
Önkormányzattal közszolgálatói szerződést kötött
vállalkozóval lehet elvégeztetni.
A közszolgáltató adatai:
Pócsi György egyéni vállalkozó
Székhely: 2151 Fót, Balassa B. u. 74/c,
Ev.:943814, KÜJ.: 101740957, KTJ.: 101548723,
reg.sz.: D346, adószám: 50527146-2-33,
Tel.szám: 20/9214755
A rendelet alapján a szállítása díja: 2300 Ft/m3+ÁFA
Tájékoztatom továbbá, hogy ettől az időponttól
kezdve a talajterhelési díjat csak a fenti vállalkozó
által kiállított számla alapján lehetséges csökkenteni.
Tisztelettel:

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Vácduka Község
Önkormányzata 20/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének 14.§-a alapján a település belterületén az avar és kerti hulladék nyílt térben történő
égetése
2019. március 16-tól 2019. május 31-ig,
valamint 2019. szeptember 1-től november 30-ig
pénteki napon 12-19 óra között lehetséges.
Ezen időszakok alatt szeles időben és esős időt követő 5 napig az avar és kerti hulladék nyílt térben
történő égetése tilos!
valamint
A hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási
tilalom esetén – annak teljes időtartama alatt –
belterületi avar és kerti hulladék égetése tilos.
Kérem a hivatkozott rendelet szabályainak betartását.
Makkos László
polgármester

Vácduka Község Önkormányzata

Anyakönyvi hírek
Születtek:
• Oláh Marianna és Vancsura Zoltán gyermeke:
Ádám Benedek – 2018. november 21-én
• Tóthné Láposi Nikoletta és Tóth Gábor gyermeke:
Perla Panna – 2018. dec. 4-én
• Lestárné Ujvári Márta és Lestár Tamás gyermeke:
Laura Mária – 2018. dec. 12-én
• Makovics-Duló Dalma és Makovics Péter gyermeke:
Domonkos – 2018. dec. 15-én
• Török Gabriella és Nebenführer Máté ikergyermekei:
Lelle Réka és Júlia Lilla – 2019. jan. 9-én
• Matkovicsné Bera Judit és Matkovics István gyermeke:
Luca – 2019. jan. 28-án

• Nádudvari Dorottya és Nádudvari Krisztián gyermeke:
Helga – 2019. febr. 18-án
• Oroszné Erdős Szilvia és Orosz Ferenc gyermeke:
Dániel – 2019. febr. 13-án
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
Elhunytak:
Győrffy Ferenc Gyuláné élt 79 évet
Vágó Ferenc élt 88 évet
Bednárik János élt 59 évet
Bábi Mihályné élt 88 évet
Nyugodjanak békében!

Hulladékgyűjtési rend 2019
ÁPRILIS
Dátum

MÁJUS

Csütörtök

4.

KOMMUNÁLIS

11.

Dátum

Csütörtök

2.

KOMMUNÁLIS

KOMMUNÁLIS

9.

18.

KOMMUNÁLIS

25.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

JÚNIUS
Dátum

Csütörtök

6.

KOMMUNÁLIS

KOMMUNÁLIS

13.

KOMMUNÁLIS

16.

KOMMUNÁLIS

20.

KOMMUNÁLIS

23.

KOMMUNÁLIS

27.

KOMMUNÁLIS

30.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

Vácdukai Kisbíró – 2019. tavasz

Egészségház
2167 Vácduka, Béke tér 4.

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.

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
Sürgősségi ellátás kivételével kérjük, előzetesen
egyeztessen időpontot!
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Óvodai beiratkozás
A 2019/2020-as nevelési évre történő
óvodai beíratás időpontja:
2019. április 29. (hétfő) - 30. (kedd) 8.00 – 16.00 óráig
Helye:
Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde
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 2019. 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 2019. szeptember 1-ig, illetve a nevelési év során betöltik a 2.5 életévüket, és a 2019-2020 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)).
Tisztelettel: Eszenyi-Szabó Marianna
intézményvezető

Tisztelt Szülők! Kedves Érdeklődők!
A bölcsődei ellátásra való igényeket és jelentkezéseket
az óvodai beiratkozással azonos időpontban fogadjuk.
Férőhely kérelem benyújtásának módja: Személyesen
Helye: Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda- Mini Bölcsőde
Címe: 2167 Vácduka Kossuth Lajos u. 1
Időpontja: 2019. április 29. (hétfő) - 30. (kedd)
8.00 – 16.00 óráig
A felvételi kérelem benyújtásakor szükséges iratok:
• Lakcímkártya bemutatása gyermek és egyik szülő állandó lakhelye vagy tartózkodási hely igazolására,
• Gyermek TAJ kártyája
• Egyéb elbíráláshoz lehetséges igazolások.
• Egy hónapon belüli (azonnali) bölcsődei ellátást igénylők esetén munkáltatói igazolás (szándék nyilatkozat)
bemutatása is szükséges.
Szeretettel várjuk a leendő bölcsődéseket!
Bölcsődei felvételről kapcsolatos kérdéseikkel várjuk hívásukat:
Név: Eszenyi-Szabó Marianna - Telefon:27/367-575
Tisztelettel: Eszenyi-Szabó Marianna
intézményvezető
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