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VÁCDUKAI

KISBÍRÓ
KIADJA VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felelős kiadó: Makkos László polgármester

Szüreti Felvonulás
Kérem fogadják sok szeretettel a 2019. október 5-i, huszadik alkalommal megrendezett
szüreti felvonulásunkon készült képeinket.
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Vácdukai Kisbíró – 2019. ősz
Tisztelt Vácdukaiak!

A legutóbbi szám óta egy izgalmakkal, feszültséggel teli időszakot éltünk át együtt, egészen az önkormányzati választás napjáig. Október 13-án Önök eldöntötték kik fognak a következő 5 évben a településsel, annak fejlődésével foglalkozni. Felelősségteljes döntést kellett hozniuk az olykor megtévesztő hírek és álinformációk sokasága közt.
Nagyon köszönjük ismételten a bizalmat, hogy úgy
gondolták nálunk, továbbra is jó kezekben marad
Vácduka sorsa. Biztosíthatom magam és a képviselőtestület nevében mindnyájukat, hogy úgy ahogy a
korábbi 5 évben, a mostani időszakban is dolgozunk
falunk, közösségünk fejlődéséért.
A munka természetesen folytatódott. Elkezdődtek
és hamarosan végéhez érnek az útfelújítások. Az elnyert pályázatok megvalósulásai és előkészítő munkái is folyamatban vannak. A Művelődési Ház részleges felújítása február 1. után, a mini bölcsőde második ütemének kialakítása jövő tavasztól várható. A játszótér bővítéssel kapcsolatban továbbra is várjuk a tájékoztatást konzorciumi partnerünktől, hogy mikor kezdhetjük el az előkészítő munkálatokat.
Az adventi időszakban több közösségi program várja a kedves lakosságot. November 30-án, az Adventi készülődés, december 6-án a Mikulás ünnepség, december 15-én a Karácsonyfaállítás és az időközben kigyúló fények is
fokozzák az ünnepi hangulatot. Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők.
Magam és a képviselőtestület nevében áldott, békés ünnepeket kívánunk minden kedves vácdukai lakosnak!
Makkos László polgármester és a képviselőtestület tagjai:
Fézler Zsoltné, Csepreginé Nagy Gizella Ildikó, Rákóczi Istvánné,
Kalkó Gedeon, Kucsera Csaba, Válóczy Dániel

Brunszvik Teréz Emlékünnepség

Szeptember 23-án ünnepeltük meg Brunszvik Teréz halálának évfordulóját. Az óvoda és mini bölcsőde névadója 1861. szeptember 23-án halt meg 86 évesen a vácdukai kastélyban. Brunszvik Teréz hozta létre az első óvodát Magyarországon és vezette be azt a
szemléletet, hogy a gyermekeket gyermekként kell kezelni és olyan pedagógia módszer kell alkalmazni nevelésükkor, amely a helyzetüket figyelembe veszi. Úttörő tevékenysége nemcsak a gyermeknevelésben,
hanem a reformkor szellemi áramlataiban is jelentős
volt, Széchenyi Istvánhoz hasonlóan.
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„Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz”
A Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde szeptemberben megkezdte a 20019/2020 nevelési évet.
A nagycsoportban 30, a vegyes csoportban 27, a
kis-középső csoportban 23, a bölcsődében pedig 7
gyermek játszik, tanul, okosodik nap, mint nap.
Programjaink a település rendezvényeihez igazodva, hagyományaink őrzésével zajlanak.

ton napi lámpás felvonuláson a nagycsoportos gyermekek hangulatos műsora után világító lámpácskákkal, énekszóval körbesétáltuk az óvodát.

Névadónk, Brunszvik Teréz halálának évfordulóján
méltó megemlékezést tartottunk az óvodában a nagycsoportosok műsorával, koszorúzással.

Hamar eltelt az ősz…..A kellemes időben sokat vagyunk a szabadban, és várakozással tekintünk a közelgő ünnepek elé. Hamarosan érkezik kicsik és nagyok kedvence, a Mikulás.
Az Advent időszakban is követjük hagyományainkat.
Minden nap meglepjük a gyermekeket egy kis csemegével, amit az adventi kiscsizmákból húzunk elő.
Várjuk nagyon a nyílt napot, ahol a szülőkkel együtt

A nagycsoportosok köszöntötték mindannyiunk nevében az Idősek Napján összegyűlt néniket, bácsikat.
A Szüreti Felvonulást is a nagyok indították-nyitották
meg. Az óvoda apraja, nagyja vonult, mulatozott, táncolt ezen az őszi délutánon.
A „Tök jó Nap”-on szüleikkel együtt faragtak a gyermekek szebbnél szebb töklámpásokat, amikkel hos�szú ideig díszítettük az óvodát.
A Márton Napi felvonulásra mindenki saját készítésű lámpással érkezett, amit a gyerekek szüleikkel
együtt készítettek az óvodai munkadélutánon. A Már-

örülhetnek a „csemeték” az óvodában a karácsonyfának, az alatta lévő új játékoknak. A nap a nagycsoportosok hangulatteremtő műsorával indul majd.
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Iskolai hírek
A 2019-2020-as tanévet az eddigi legmagasabb tanulói létszámmal, 170 fővel kezdtük. Az első osztályosok 29-en fogtak hozzá iskolai tanulmányaikhoz.
Új pedagógusokat is üdvözölhettünk körünkben:
Pervainé Nagy Éva a 3. osztályos napközis csoport
vezetője, Kovácsné Galambos Éva a 4. osztályban
angol nyelvet tanít és a napközis csoportot vezeti,
Ábrányi Tibor pedig óraadóként az ének-zene tantárgyat oktatja a felső tagozaton.
Szeptember 26-án tartottuk meg őszi iskolai kirándulásunkat. A felsősök Vác nevezetességeivel ismerkedtek, melyet osztályprogramokkal egészítettek ki.
Az alsósok Budapestre tervezték az utazásukat, mely
a kisvasútra és a játszótérre terjedt ki a Normafánál.
Október 1-én, az idősek világnapján a 3. osztályosok előadással lepték meg az idős, nyugdíjas embereket Vácdukán.
Október 4-én immár 3. alkalommal rendeztünk pályaorientációs napot. A szülők segítségével forgószínpadszerűen különböző szakmák képviselőivel találkozhattak a gyerekek.
Október 15-én a nyolcadikosok még jobban elmélyülhettek a témában, hiszen pályaválasztási kiállításon vettek részt Vácon.
Nemzeti ünnepeinkről a hagyományokhoz híven emlékeztünk meg. Október 6-ról a nyolcadikosok adtak
műsort az iskola udvarán, október 23. alkalmából az
iskolai és a községi ünnepségen is a 7. osztályosok
szerepeltek az évfordulót megelőző napon.
November 8-án a Diákönkormányzat szervezte meg
Márton-napi lámpás felvonulásunkat, melyen a csapatoknak állomásonként különböző feladatokat kellett
megoldaniuk.

A Bolyai csapatversenyeken eddig matematika és
magyar nyelv tantárgyból képviseltük iskolánkat. A
körzeti fordulóban matematika tantárgyból a 3. osztályosok (Tamás Ákos, Glázer Ádám, Hárs Benjámin Gábor, Kertész Andor Móric) 4. helyezést, a 4. osztályosok (Korbel Szilárd, Jakab Noel, Kiss Benjámin, Pusztai Zoltán) 12. helyezést értek el.
November 14-én - a magyar nyelv napjáról való megemlékezéssel összekötve - hirdettük ki a Benedek Elek
Rajzverseny eredményét a résztvevő iskoláknak. Helyezéseink:
az I. korcsoportban Pokorny Enikő Zorka (2. oszt.)
1. hely, Pénzes Dóra (2. o.) 2. hely, Glázer András (1.
o.) különdíj, a II. korcsoportban Burján Boglárka Maria-Isabel (4. o.) 3. hely, Csepregi Áron (3. o.) és Barnoki Viktória (4. o.) különdíj, a III. korcsoportban Kónya Zsófia (5. o.) 1. hely, Uracs Gergely Máté (6.o.) 3.
hely, Pokorny Sára Zsófia (5. o.) és Vácy Sára Veronika (6.o.) különdíj, a IV. korcsoportban Juhász Orsolya
(8. o.) 3. hely.
Ezen a napon 4 fős felsős csapatunk Arany János és
kora témában (rajz, történelem, angol nyelv, irodalom,
matematika tantárgyakból) komplex versenyen vett
részt Kosdon, ahol a gyerekek (Tolokán Balázs Márton, Kucsera Gergő, Szívós Blanka Zsuzsánna, Kertész
Mózes) III. helyen végeztek.
November 15-én az alsó tagozatosok színházlátogatást szerveztek Budapestre az Újszínházba, A Nagy
Ho-ho-ho-horgász télen-nyáron című előadásra. A IV.
korcsoport versenyzői a Futsal Diákolimpián Vácrátóton III. helyezést értek el.
A múlt tanévben csatlakoztunk a Boldogságóra programhoz, a TreeDependent – Fákkal felelősen program
keretén belül pedig éppen faültetést szervezünk.
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Terepfutó-verseny
Kérem fogadják sok szeretettel a 2019. szeptember 7-én, a harmadik alkalommal
megrendezett terepfutóversenyen készült képeinket.
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Falunap
Kérem fogadják sok szeretettel a 2019. szeptember 7-én
megrendezett Falunapon készült képeinket.
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Tájékoztatás a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás igényléséről
Fontos tudnivalók:
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, a 30/1988 (IV.24.) MT rendelet alapján a helyi közutat, járdát
és zöldterületet érintő bármilyen beavatkozásokhoz a helyi közút tulajdonosának és kezelőjének hozzájárulása szükséges.
A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges:
- belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban,
vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, vagy
- amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.
- reklámcélú tárgy vagy berendezés elhelyezéséhez közterületen, vagy közterületről látható helyen
- a közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást megjelenítő jelzéshordozók elhelyezéséhez
- minden egyéb tárgy közterületre ideiglenesen vagy tartósan történő kihelyezéséhez
- a közút részbeni vagy teljes lezárásához
- A közlekedésért felelős miniszter által megállapított össztömeg-, tengelyterhelés- vagy mérethatárokat meghaladó és a lánctalpas jármű a közúti forgalomban való részvételéhez
- járda kiépítéséhez, meglévő járda felújításához, útcsatlakozás (gépkocsi beálló) kiépítéséhez, csapadékvíz
elvezető rendszer kiépítéséhez, módosításához,
- egyéb a közterületet érintő beavatkozáshoz, közterület korlátozásához (rendezvény, árusítás)
Benyújtandó kérelem tartalma:
- Az igénybevétel helye, célja		 - Az elfoglalni kívánt terület nagysága
- Az igénybevétel időpontja		 - A kezelői hozzájárulásban foglalt feltételek betartásáért felelős személy
- Az igénybevételt feltüntető terv, helyszínrajz, műszaki leírás
- Az igénybevétel miatt szükséges forgalom szabályozás, korlátozás, forgalom elterelés terve.
A benyújtott iratok alapján a közút kezelője engedélyezi, vagy megtiltja az út, járda, zöldfelület használatát, rendelkezik a használat befejezését követő helyreállítás módjáról. A hozzájárulásban foglaltak kötelező erejűek, attól eltérni nem lehet.
Ha a közterületet nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelme alapján – az igénybe vevőt
az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi.
Vácduka Község területén a Kossuth Lajos úton és a Rákóczi utcán a közút kezelője a Magyar Közút, a többi
utca tekintetében Vácduka Község Önkormányzata.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
• Kiss Renáta és Stadler Ádám gyermeke
Olívia 2019.02.16
• Gyöngyösi Dóra és Fekete Zsolt gyermeke
Lázár Zsolt 2019.05.10
• Gombos Rita és Kiss Zoltán gyermeke
Korinna Nara 2019.05.27
• Berla Barbara és Berla Zoltán gyermeke
Olivér 2019.07.23
• Győrfi Judit és Győrfi Emmánuel
Lilien 2019.08.29.
• Beri Viktória és Nagy József gyermeke
József 2019.09.17

• Bozsikné Balázs Cintia és Bozsik Bence gyermeke
Natasa Maja 2019.09.29
• Révész Mónika és Révész László gyermeke
Milla Szófia 2019.10.14
• Kovács Mirjam és Kovács Péter gyermeke
Artúr 2019.11.09
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
Elhunytak:
Sikentáncz Ferencné, élt 81 évet
Brozán István, élt 54 évet
Kollár Ottó, élt 70 évet
Lipták István, élt 71 évet
Nyugodjanak békében!
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Tájékoztatás a 2019. év végi ünnepnapok körüli munkarend változásról
A nemzetgazdasági miniszter 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelete alapján 2019. december 24.,
kedd és december 27., péntek pihenőnap. Illetve december 23-án, hétfőn a Vácdukai Közös
Önkormányzati Hivatal technikai okok miatt zárva tart.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzati Hivatal a december havi szombati munkanapokat december 6-án, 13-án és 20-án pénteken 8:00-16:00 óráig tartó munkarenddel
dolgozza le.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Önkormányzati Hivatal:
• december 6-án,
• december 13-án,
• december 20-án
péntekenként 8:00-16:00 óráig ügyfélfogadási napot tart.
Az Önkormányzati Hivatal 2019. december 23. és 2020. január 1. között zárva tart. Ez idő alatt
kizárólag anyakönyvi ügyekben a megszokott hivatali időben a 70/330-1271-es telefonszámon
vagyunk elérhetőek.
2020. január 6. napjától (hétfő) a szokásos félfogadási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket!
Minden kedves vácdukai lakosnak Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (VII.07.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelete értelmében az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről)
gondoskodni.
A rendelet célja a biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása, valamint a balesetek megakadályozása.
12.§ (4) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(6) Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükségeshez képest naponként többször fel kell hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztán tartásra kötelezettnek kell gondoskodnia.
Ennek érdekében kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést a téli időszak végéig rendszeresen végezzék el.						
Együttműködésüket köszönjük!

Hulladékgyűjtési rend 2019-2020
DECEMBER
Dátum

Csütörtök

JANUÁR
Dátum

Csütörtök

2.

KOMMUNÁLIS

9.

KOMMUNÁLIS

KOMMUNÁLIS

16.

KOMMUNÁLIS

5.

KOMMUNÁLIS

12.

KOMMUNÁLIS

19.
26.

SZELEKTÍV

FEBRUÁR
Dátum

Csütörtök

6.

KOMMUNÁLIS

13.

KOMMUNÁLIS

KOMMUNÁLIS

20.

KOMMUNÁLIS

23.

KOMMUNÁLIS

27.

KOMMUNÁLIS

30.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

A fenyőfák elszállítását 2020. 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.

SZELEKTÍV
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Mizujs – válogatás a vácdukai általános iskolás diákok tollából
A felsősök őszi kirándulása
Mint minden évben, idén is megrendezésre került a Benedek Elek-nap alkalmából az őszi kirándulás. Ebből az
alkalomból a felsősök Vácra mentek tanulmányi kirándulásra.
A kirándulást megelőző héten húztunk egy-egy számot és így bekerültünk egy csapatba. A csapatok Vácon
különváltak, és forgó rendszerrel mentek az egyes megállókhoz, ahol egy-egy tanár várta őket. Minden csapattag felkészült egy-egy nevezetes épületből vagy helyből, s ez alapján a csapatok válaszoltak a kvízkérdésekre.
Miután végeztünk a feladatokkal, az 5. és 6. osztály visszabuszozott Vácdukára, az iskolába, és ha jól tudom,
filmet néztek. A mi osztályunk (a 7.) először elment fagyizni, utána pedig bowlingozni, s csak ezután utaztunk
haza.
Egy igazán izgalmas napot tudhattunk magunk mögött, remélem, jövőre is valami hasonlóan jó programot találnak ki nekünk a tanáraink. :-)
Szívós Blanka 7. o.
A zene világnapja
Október 1-én ünnepeljük a zene világnapját. Az eddigi években a bátor és vállalkozó szellemű diákok énekelhettek társaiknak. Ebben a tanévben viszont „Zenél az iskola” címmel hirdettünk versenyt erre a napra.
A második szünetben az alsó tagozatosok közös éneklésével kezdődött a program. Jókedvűen, teli torokból
énekelték a szürettel kapcsolatos dalokat. A következő szünettől a hangszeres előadásokat hallgathattuk meg.
Volt furulya (Tamás Dorottya, Nebenführer Anna1.o.), zongora (Bálint Boglárka 5.o. , Hárs Benjámin 3.o. ,Tabajdi
Julianna 3.o.), gitár (Kiss Námán 6.o.), oboa (Kalkó Zsófia 4.o.), basszus furulya (Vasas Vivien 8.o.), klarinét (Kalkó Edina 6.o.) és fagott (Vasas Bence 7.o.). Élmény volt ennyi féle hangszert látni és hallani. A nap zárásaként
Makkos Rozi énekelt nekünk egy angol dalt, majd a kacsatáncra együtt ropta az iskola apraja-nagyja.
Igaz, hogy a zene gyógyír a léleknek, mi is mosolygósan, jókedvűen mentünk haza.
Csóri Zoé 6. o.
Egy befejezetlen vers...
Írtam egy verset az iskoláról,
A tanévkezdés alkalmából:
Beleírtam jó pár dolgot,
Sor végére három pontot.
Elmesélem, mit is írtam,
A sok házit összeszidtam…

S összevissza üzengetnek,
Kérdésemmel nem törődnek…
Mikor aztán megunom,
Dolgozni kezdek a házimon.
És aztán jönnek az „ősök!”
Észreveszik, hogy csak döglök…

Visszakapod, ha készen vagy,
Ha megy mind a tíz versszak!”
S mondja, máris kiabál,
Válaszoljak? Mire vár..?
Ha válaszolok, megkapja!
A vizet is felkapja!

Miért van a munkafüzet?
Mikor jön már könyörület?
Miért adnak feladatot,
Ha sok van, abba belehalok!
Az órán miért nem ehetek?
Nagyon lassan telnek a hetek…

Kikérdezik, mit tanultam,
Töriből már meg is buktam?
S aztán végül feladom,
A találgatást abbahagyom.
Bevallanám az igazat,
De már eljött a pillanat:

Visszavágnék, szívesen…
De csak várok, csendesen.
Csöndben ülök, hallgatom,
Hangomat mégsem hallatom.
Okosan, csak okosan….
Gondolkozom magamban…

S előkapom a telefonom:
A Messengert megcélozom,
Ráírok a haverokra,
Mi a szépnek a felső foka?
Persze, megy a találgatás,
Butábbaknál az okoskodás…

- Elő a telefont, elviszem!
Azt akarod, elhiggyem,
Hogy a házin gondolkodtál?
Évszámokat is magoltál?
Dehogy hiszem! Adod ide!
Nincs idő már ilyesmire!

Ha kijátszom a régi rendszert,
Megszerzem a legjobb fegyvert.
A kiskapukat kezdem keresni,
A szavaiban van vagy ezernyi.
Kimegy, előkapom füzetem…
Írok, írom a kiskapukat szüntelen.
Utolsó sor, mindjárt megvan!
Hangzik a szobából, de csak halkan.
Bea Kata 7. o.

Pályaorientációs nap
Az október 4-ei péntek igen sűrű napnak bizonyult. Először iskolánk nyolcadikosai adtak elő, egy szerintem
megérintő megemlékezést az aradi vértanúk tiszteletére.
Mikor az előadás lezajlott, a felső és alsó tagozat két részre vált. Az alsó tagozat kutyabemutatót tekinthetett
meg az állatok világnapja alkalmából. A negyedikesek napközise, Kovácsné Galambos Éva, és egyik kolléganője tartották a kutyabemutatót. A kutyák sok érdekes és látványos trükköt mutattak be, a gyerekek alig bírták levenni szemüket a produkcióról.
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A felsősök a hetedik osztály termébe zsúfolódtak be, hogy meghallgathassák egymás előadását ezzel a témával kapcsolatosan.
A nap fénypontjaként egy pályaorientációs nap is kezdetét vette. Erre az alkalomra több felnőtt és régi diák
is megjelent, hogy bemutassák elsajátított mesterségüket, ezzel felkeltve iskolánk tanulóinak érdeklődését az
adott szakma iránt. Itt volt Diósi Péter (volt tanulónk), aki egy szakács mindennapjait mutatta be. A munkálatok
után még meg is ehettük az itt elkészített finomságokat.
Nagyon izgalmas előadásokat, prezentációkat hallhattunk, érdekes szakmákat ismerhettünk meg (lovász, fodrász, fogorvos, erdész, térinformatikus). Ez a nap szerintem nagyban segíti iskolánk azon tanulóit, akik még nem
döntötték el továbbtanulási irányukat, nem tudják, mik szeretnének lenni. Az évek alatt sok ötletet gyűjthetnek
össze azok, akik figyelmes hallgatói ezeknek az előadásoknak.
Ez a nap igazán tartalmas és sokrétegű volt, szinte mindenkinek tetszett, jól meg volt szervezve, jó programokon vehettünk részt.
Bea Kata 7. o.

Könyvajánló
Fedezzük fel újra Robert Merle műveit!
A kellemes szórakozáson túl azért szeretünk olvasni,
mert az fejleszti a kreativitást, formálja a lelket, gyarapítja a szókincset, szélesíti a látókört. Robert Merle könyvei gyakorlatilag korlátlan merítései lehetőséget biztosítanak az olvasást szeretőknek. Ő az a szerző, akit nem
lehet kategóriák szabta szűk keretek közé szorítani. Életműve tematikáját tekintve szerteágazóbb már nem is lehetne, minőségileg azonban meglepően egységes, szinte mindegy, hogy milyen műfajt választott, az adott témát mindig egyedire formálta, ez pedig végérvényesen
a legnagyobbak sajátja. Leírásai olvasmányosak, zökkenőmentesek, párbeszédei pörgősek, történetei pedig az
olykor egészen misztikus szálaknak és hangulatnak köszönhetően kifejezetten érdekesek.
A második világháborúban katonaként harcolt, majd
három évig német hadifogságban volt A dunkerque-i tragédia végakkordjait Két nap az élet című regényében
örökítette meg. A könyv megrázó hitelességgel ábrázolja a tengerparton rekedt francia katonák reményvesztettségét. A regénnyel Merle elnyerte az 1949-es év Goncourt-díját.
1962-ben egy francia hetilap kérésére Kubába utazott
és tudósítóként dolgozott. Erre az időre emlékszik vis�sza a Moncada, Fidel Castro első csatája című riportregényében. A dokumentarista stílusú könyv a kubai forradalom túlélőivel készített interjúkra épül.
Üvegfal mögött című regényében az 1968-as párizsi
diáklázadásokat örökíti meg, egy napba sűrítve a francia egyetemi ifjúság érzés- és gondolatvilágát. Merle ebben az időben tanára volt a nanterre-i egyetemnek, óráról órára feleleveníti a nap eseményeit, az olvasó pedig
együtt él, gondolkodik a sokféle szereplő változó hangulataival, cselekedeteivel, és egyre nagyobb érdeklődéssel követi az izgalmas történetet.
Más műveiben a tudomány felelősségét firtatja s az
emberiség jövőjéért érzett aggodalmait fejezi ki. Az Állati elmék mulatságos, ámde elgondolkodtató könyv. Vajon megmenti-e az emberiség önmagát, vagy sorsunk
csupán a jóindulatú, emberséges delfineken múlik? - te-

szi fel a kérdést lélegzetelállítóan izgalmas és fordulatos regényében.
A Malevil című könyv klasszikus túlélőhistória, melynek hősei arra ocsúdnak egy dél-franciaországi borospincében, hogy pusztító atomkatasztrófát éltek túl. Van-e esélyük a megmaradásra? A téma utópisztikus, némileg
megjósolva a csernobili katasztrófát.
A Védett férfiak szintén utópia, melynek témáját az
1970-es években kialakult feminista mozgalom adja: egy
járvány miatt a férfiak zöme kipusztul, csak a betegséget kutató orvoscsoport marad életben. A nők átveszik a társadalmi szerepüket, és
övék lesz mind a politikai, mind a
gazdasági hatalom. Mint a forradalmak esetében olyan sok esetben,
a szélsőségesek kerekednek felül,
és létrejön egy férfigyűlöletre alapuló társadalom. A téma számos tragikomikus incidenshez vezet, melyeket Merle megértő humorral tár az olvasó elé. Érdemes összevetni a könyvet
Margaret Atwood: A szolgálólány meséjé-vel.
A Madrapur című regény témája eltér az eddigiektől,
nem politikai regény és nem sci-fi. Egy repülőgépen ös�szezárt társaság utazása az ismeretlenbe. Madrapur, az
úticél talán nem is létezik, s ők az elkerülhetetlen végállomás, a halál felé tartanak.
A 12 kötetből álló Francia história
történelmi regénysorozat, melyben
egy család életén keresztül bemutatja a középkori Franciaországot. Akárcsak a legtöbb regényében, a főhőst
saját magáról mintázta és a többi szereplő alakja is ismerősei közül került
ki, volt akinek a nevét sem változtatta
meg. A családfő, Pierre de Siorac gyerekei Merle gyermekeinek neveit kapták.
Remélem, hogy sikerült kedvet csinálni Merle életművéhez, a bemutatott könyvek kikölcsönözhetők a
Községi Könyvtárból.
A könyvtár nyitvatartása
Kedd: 16.30-18.00 • Péntek: 15.00-18.00
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Egészségnap Vácdukán
Vácduka Önkormányzata és a váci Egészségfejlesztési Iroda egészségnapot szervezett november
elején Vácdukán. Az egészségük megőrzése iránt
érdeklődők, tematikusan haladhattak végig a Benedek Elek Általános Iskola tantermein, ahol más-más
szűrővizsgálatokon vehettek részt.
Két teremben gyógytornászok várták az érdeklődőket, ahol egy egyéni mozgásállapot felmérést követően, személyre szabott terápiás javaslatot, illetve
hasznos mozdulatsort sajátíthattak el. Több csoportos mozgásprogram is zajlott (gerinctorna, nyak-váll
torna), amelyekre nagy volt az érdeklődés. Az In-Body készülékkel a teljes test izom, illetve testzsír százalékos eloszlásának felmérésére nyílt lehetőség. Emellett érszűkület vizsgálat, prick allergia-teszt, szemvizsgálat, illetve biorezonancia vizsgálatra is sor került. A
legnépszerűbb szűrővizsgálatok között a vérnyomás,
vércukor, koleszterin, PSA, húgysav- és véroxigénszint
mérések szerepeltek. Itt egy komplex állapotfelmérésre került sor.
A szűrővizsgálatok után életmód kérdőív segítségé-

vel mérték fel az egyének rizikótényezőit. A kérdőív kitért a dohányzással, táplálkozással, testmozgással,
zöldség- és gyümölcsfogyasztással kapcsolatos szokásokra, ismert krónikus betegségekre, illetve a mentális egészséggel összefüggő kérdésekre.
A mentális egészség kiemelt fontossággal bír,
mondta a helyszínen, dr. Jakab László György pszichiáter. Sok testi tünet mögött mentális probléma húzódik, ezért is fontos a depresszió, a stressz és a szorongást segítő kérdőívek használata a háziorvosi gyakorlatban. A helyszínen lehetőség volt a kérdőív kitöltésére, és szakemberrel történő konzultációra.

Idősek Napja
zon és operett dalokat
elevenítettük fel közösen,
énekléssel, tánccal két
előadóművész közreműködésével. A műsor után

Október 1-én az Idősek világnapján vendégül láttuk
a 65 év feletti vácdukai lakosokat. A délután során az
óvodások és iskolások egy-egy kedves műsorral köszöntötték a megjelenteket. Majd a „friss” 80 éveseket ajándékoztuk meg. Mindezek után régi nóta, san-

beszélgetés, vendéglátás várta a 65 év felettieket. Nagyon örültünk, hogy jókedvvel,
kikapcsolódással tudtunk kedveskedni az
időseknek.
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Október 23-i emlékműsor

Az október 23-i forradalom megemlékezését a Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola 7. osztályos tanu-

lói műsorával ünnepeljük kis településünkön. Az 1956os események felidézése előtt Makkos László polgármester tarott ünnepi beszédet. Nemcsak a 61 évvel
ezelőtti napokról hallhattunk, hanem, hogy mennyire
fontos volt a szabadság érzete, megléte és a szabadság utáni vágy. A forradalmi események bekövetkezésének ez volt az
egyik legfőbb mozgatórugója.
Az iskolások bemutatták, eljátszották, hogy az
56-os történések miként
folytak, folyhattak le egy
résztvevő, csoport személyes átélésén keresztül.
Gratulálunk nekik a
színvonalas előadásért!

KÉPVISELŐINK:
Fézler Zsoltné
alpolgármester

+36 70 / 429 – 1970
Arany János utca
Csokonai utca
Kossuth L. út (Széchenyi köztől felfelé)
Pálya utca
Szabadság tér

Csepreginé Nagy Gizella Ildikó
képviselő
+36 20 / 954 – 7855
Rákóczi F. út
Kossuth L. út (Széchenyi közig)

Kalkó Gedeon
képviselő

+36 30 / 343 – 0007
Ifjúság utca
Petőfi S. utca
Petőfi köz

Rákóczi Istvánné
képviselő
+36 70 / 455 – 2628
Bartók B. utca
Deák F. utca
Erdődomb utca
Hegyalja utca
Széchenyi utca
Széchenyi köz

Kucsera Csaba
képviselő
+36 20 / 424 – 1494
Ady E. utca
Bacsahegyi utca
Szivárvány utca
Tavasz utca

Válóczy Dániel
képviselő

+36 70 / 633 – 8305
Hársfa sor
Kikelet utca
Nyár utca
Napfény utca

