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Az idei Szent István napi megemlékezés igazán megható volt, hiszen most ünnepelhettünk először együtt a jár-
vány jelenléte óta. Pontosan a március 15-i ünnepi műsor napján léptek életbe azok a korlátozások, melyek nem 
tették lehetővé a gyülekezést. Ezért különösen örömteli, hogy most sokan eljöttek és szinte megtöltötték a Műve-
lődési Ház felújított nagytermét, természetesen a másfél méteres távolság betartásával.

  A Himnusz közös eléneklése után Makkos László polgár-
mester mondott ünnepi beszédet. Hagyományosan ezen az 
ünnepen adják át a „Vácdukáért” díjat, melyet idén dr. Zöld 
Antal – idén tavasszal nyugalomba vonuló háziorvosunk – 
vehetett át. A doktor úr meghatottan beszélt 60 éven át foly-
tatott gyógyító tevékenységéről, melyből 25 évet itt, Vácdu-
kán végzett.

Ezután megismerked-
hettünk a község új plé-
bánosával, Görbe Jó-
zseffel, aki megszentelte 
az ünnepi kenyeret. Eb-
ből a megszentelt új ke-
nyérből minden jelenlé-
vő kapott egy szeletet.

A Jézus szíve kórus idén is színvonalas koncertet adott. Műsorukban szerepeltek da-
lok az István, a király rockoperából, a Kormorán együttestől és a Kiss Kata zenekartól va-
lamint az Ima a hazáért megzenésített változata.

Majd Ruzicska László 
színész irodalmi műso-
ra következett, aki saját 
bevallása szerint ezen a 
színpadon kezdte 20 év-

vel ezelőtt a pályafutását. Előadásában hallhattunk Koszto-
lányi és Radnóti verset, valamint részleteket Szent István ki-
rály intelmeiből és Bakay Kornél: A magyarság történetéből. 
Idézett Juhász Zsolt írásából a magyar nyelvről és szerep-
lését Makovecz Imre gondolataival zárta a magyarság meg-
maradásáról.

Üde színfolt volt az idei műsorban a község két fiatal tehet-
ségének, Racs Adriánának és Makkos Rozinak dal-duettje, 
ők Oláh Ibolya Magyarország című dalát adták elő nagy si-
kerrel.

Az ünnepi megemlékezés a Szózat közös eléneklésével 
zárult. 

Aki utólag megnézné a műsort, az megtalálja a község fa-
cebook oldalon: Vácduka-ahol élni jó.

Reméljük, hamarosan újra találkozunk!

Augusztus 20. – Államalapításunk ünnepe
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Tisztelt Vácdukaiak!
Az elmúlt hónapok eseményei új szemléletet és viselkedést hoztak életünkben. A járványveszély által be-

vezetett és azóta enyhített intézkedések napi munkánkat, vásárlásainkat, szabadidőnket alapvetően meg-
változtatta. Sajnos még nem zárult le ez az időszak, így felkészülhetünk az újabb, ismételten szigorúbb sza-
bályok bevezetésére.

Mi is – a magunk korlátozott eszközeivel - segíteni próbáltuk ebben az idő-
szakban a megelőzést, valamint a szabadidő eltöltését. Nagy örömünkre ér-
kezett szájmaszk felajánlás, így a saját beszerzéseinkkel együtt először a 65 
éven, majd a 60 éven felülieknek is eljuttattunk több darabot belőlük. Azok-
nak az időseknek, akik jelentkeztek felhívásunkra, önkéntes segítőkön keresz-
tül biztosítottuk az ellátást. A kb. 3000 Ft értékű vetőmagcsomaggal megpró-
báltuk a tavaszi időtöltést hasznosabbá tenni, mikor nem mozdulhattunk ki 
házunkból, telkünkből. Elsősorban az iskolásokat céloztuk meg ezzel a prog-
rammal, de jó volt látni, hogy mások is szívesen éltek ezzel a lehetőséggel. 
A buszmegállókat és a sportparkot rendszeresen, kétnaponta fertőtlenítet-
tük. Ez utóbbi azért is volt fontos, hiszen több aktív sportoló is rendszeresen 
igénybe vette a kültéri sporteszközöket a szervezett edzések elmaradása mi-
att. Az óvoda-bölcsőde intézményünket nem zártuk be, így aki igényelte volna 
gyermeke napközbeni elhelyezését, biztonságos, egészséges körülmények 

között megtehette volna. 
Természetes, hogy a ví-
rus terjedése miatt ez nem 
következett be. Az óvónők 
online módon is segítették 
a szülőket gyermekük ott-
honi foglalkoztatásában. 
Az iskola is távoktatásban 
működött és a pedagógu-
sok az online órák megtar-
tásával próbálták fejleszte-
ni a diákok tudását. Nagy 
segítség volt itt is a szülők 
aktív részvétele és együtt-
működése.

Összefoglalva szeret-
ném kiemelni, hogy véleményem szerint mi, vácdukaiak jól vizsgáztunk ebben a különös helyzetben. Az egymás se-
gítése, odafigyelése példaértékű volt. Bebizonyosodott, hogy együtt, összefogva minden helyzethez jól tudunk alkal-
mazkodni, erős a mi közösségünk.

Közben az önkormányzati munka sem állt meg. Igaz, hogy képviselő-testületi üléseket nem lehetett tartani, de pol-
gármesteri határozatokkal vittük tovább a folyamatban lévő projekteket. Nagyon örülök, hogy minden határozat ki-
adása előtt a testülettel online módon tudtam egyeztetni, így nem a megszokott módon, de együtt hoztuk meg a dön-
téseket.

A Művelődési Ház részleges felújítása időközben befe-
jeződött. Még azok a munkák is elkészültek, amelyeket 
menet közben kértünk, mert előre nem lehetett látni őket. 
Hangsúlyozom, hogy ez csak részleges felújítás, így ha 
valaki belép az épületbe látni fogja, hogy meddig jutot-
tunk, mennyire volt elég a költségvetés. Településünk or-
szággyűlési képviselője, Rétvári Bence is megtekintette 
az elvégzett munkát és elismerően nyilatkozott. A foly-
tatásra szintén a Magyar Falu program keretében nyer-
tünk forrást. Jelenleg a közbeszerzés folyik, amely lezá-
rultával elindulnak a munkálatok. Reményeink szerint a 
Művelődési Ház csapadékvíz elvezetése is megoldódik 
a felújítás keretén belül. 

Röviden, felsorolásszerűen a többi projekt. Az útfelújítások elkészültek, befejeződtek. A Mini Bölcsőde második 
ütemének kialakítási, bővítési munkálatai elkezdődtek. A Mini Bölcsőde épülete mögé egy ovi-focipálya fog épülni az 
Irány a Pálya program keretén belül, a terep kialakítása megvalósult. A konstrukció hasonló a sportparkéhoz, nekünk 
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a vízszintes területet kell biztosítani, a többit a program kivitelezői végzik. Az 
iskolabővítés tervezése is elkezdődött, sőt lassan be is fejeződik. A tervek-
ben nemcsak tantermek, hanem tornaterem is szerepel. Elkészült az óvoda 
parkolójának aszfaltozása. A buszvárókat – mind a 10 darabot – átfestettük. 
Remélem a következő 5-10 évben nem kell majd hozzányúlnunk. Mindeze-
ken kívül több apróbb javítás, karbantartás történt.

A Tavaszi Nagytakarítási programsorozatunkból az elektronikus és papír-
hulladék gyűjtést megszerveztük. A lomtalanításra augusztusban volt lehe-
tőség a Zöld Híd segítségével hasonlóan a tavalyi szervezéshez.

Nagy öröm, hogy elindult a Vácduka Régi Képeken facebook oldal, ahol 
sok fényképet láthatnak Vácduka régi életéből. Köszönjük a szervezőknek 
és azoknak a lakosoknak, akik felkutatják régi képeiket és közrebocsátják. 
Jó látni, ahogy az egyre növekvő anyagból egyre jobban megismerhetővé 
válik a régi Vácduka. A képgyűjteményből első összeállítást, videót az ön-
kormányzat You Tube csatornáján is megtekinthetik. Mindezek kiegészíté-
seként, a szervezőkkel egyeztetve szeretnénk rendezni több estét a Művelő-
dési Házba, ahol az összegyűlt kép és videóanyagból bemutatókat, ismer-
tetőket tartanánk.

A vacduka.hu oldalon bárki feliratkozhat hírlevelünkre, amelyet heti, kétheti rendszerességgel küldünk ki. Minden-
ki arra buzdítok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, mivel friss, aktuális híreket ebben a formában is szerezhet a hon-
lap és a facebook oldalunkon kívül.

A képviselőtestület tervei között szerepel, a korábbi elhatározásunkhoz híven, a település csapadékvíz-elvezető 
árok rendszerének felülvizsgálata és ahol kell, nagyobb mértékű karbantartása. Az elmúlt időszakban hirtelen jött, 
nagy mennyiségű csapadék megmutatta, hogy hol kell elkezdenünk a munkát. Természetesen szakemberek véle-
ményét, munkáját igénybe fogjuk venni.

Nagy megtiszteltetés részünkre, hogy a Nemzeti Vágta Igazgatósága megkereste Vácdukát azzal a céllal, hogy ná-
lunk rendezzék meg az egyik Elővágta futamot. Egyeztetések után megszületett nemcsak a mi részünkről, hanem az 
Igazgatóság részéről a támogatói döntés. Eredményeként szeptember 26-án Vácdukán, a Nemzeti Vágta Vácdukai 
Elővágtája megrendezésre kerül a Kővágó településrészen.

Mindenkit sok szeretettel várunk a rendezvényen!

Vácduka képviselő-testülete nevében Makkos László polgármester

Anyakönyvi hírek
Születtek: 

• Hegyesi-Joó Bernadett és Hegyesi Dávid gyermeke 
Lilien, 2020.03.01.

• Márton Zoltánné és Márton Zoltán gyermeke 
Norbert, 2020.03.22.

• Rabi Sándor Péterné és Rabi Sándor Péter gyermeke 
Eliza Luca, 2020.03.30.

• Nagy Mária gyermeke Dzsesszika Mária, 2020.06.17.
• Szigetvári Fanni Alexandra és Szigetvári Zoltán gyer-

meke Zsombor Ferenc, 2020.06.24.
• Magosin-Orosz Anita és Magosin Márk gyermeke 

Maja, 2020.06.24.

• Gyuricáné Tóth Gabriella és Gyurica Gábor gyermeke 
Erik, 2020.06.29. 
 
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:
Répás Béláné, élt 86 évet
Csányi Dezsőné, élt 95 évet
id.Major József, élt 87 évet
Molnár Gábor, élt 64 évet
Nagy Jolán, élt 59 évet
Burik Csaba, élt 60 évet

                 

  Nyugodjanak békében!

NE MARADJON LE FRISS HÍREINKRŐL!
2020. június hónaptól Vácduka Község Önkormányzata hírlevelein keresz-
tül rendszeresen tájékozódhat aktuális híreinkről, eseményeinkről. A hírlevél-
re való feliratkozáshoz a következőket kell tennie: írja be az emailcímét a vac-
duka.hu  nyitóoldalán, kattintson a »Feliratkozás« gombra, majd az e-mail fi-
ókjában kattintson az általunk küldött megerősítő linkre. Bármikor leiratkoz-
hat hírlevél szolgáltatásunkról. 
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Boldog Új Évet Kívánunk!
Friss lendülettel kezdtük meg óvodánkban az új esz-

tendőt. Örömünkre szolgált, hogy óvodánk harmad-
szor is elnyerte a ZÖLD ÓVODA címet, melyet a kis-
gyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevé-
kenységért kaptunk. A címet büszkén viseljünk.

Az évszakhoz képest enyhe időben sokat játszot-
tunk a szabadban.

A fánksütő versenyen a SzMK és néhány szülő is 
képviselte óvodánkat.

Február közepén már úgy gondoltuk, ideje a télűzés-
nek. Hangszereinket és hangszálainkat is segítségül 
hívtuk ehhez. Az óvodai farsangi mulatságon vidám 
táncolással, énekléssel tetőzött a hangulat. Mindany-
nyian jelmezbe bújva vigadtunk. A délelőtti hangulatot 
emelte a Lóca együttes zenés interaktív műsora.  Bol-
dogan fogyasztották a lurkók az otthonról hozott fán-
kot, süteményt, szörpöt.

Már vártuk a jó időt, a virágzást, a természet zöldü-
lését…

Az elkövetkezendő időszak mégis mást hozott…
A COVID19 (koronavírus) világjárvány felülírta mind-

annyiunk életét, a mindennapok rutinját.

Megváltozott minden.
A március 15-ei megemlékezés már csak csoporton 

belül zajlott (aminek azért megvolt a sajátos varázsa 
), ezután pedig mintha megállt volna az élet…

Bár intézményünk folyamatosan nyitva volt, a gyer-
mekek mégsem töltötték meg a megszokott „nyüzsi-
vel”…

Az ügyeletet  -érthető okokból- nem vették igénybe 
a szülők.

 Az intézmény dolgozói tették a dolgukat. 
Fertőtlenítettük a legapróbb játékokat is, online igye-

keztünk a szülőknek ötleteket adni a hirtelen jött 0-24 
órás együttléthez, folyamatosan végeztük az írásbe-
li feladatainkat.

Nem tudhatjuk, hogy ideiglenesen vagy véglegesen 
örülhetünk-e az újbóli együttlétnek, de nagy örömünk-
re szolgál, hogy az óvoda újra ÉL 

A gyermekek jönnek…hiányoltak minket, a társai-
kat…JÓ ÚJRA EGYÜTT!!!

Tanuljunk mindebből!
Értékeljük egymást, a hétköznapinak, természetes-

nek tűnő apró gesztusokat, tetteket…

Az újév, új jót hozzon, régi jóktól meg ne fosszon, 
de ha az új jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat!
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A 2019/2020-as tanévet a Vácdukai Benedek Elek Álta-
lános Iskola sikeresen zárta. Az eddigi legmagasabb ta-
nulói létszámmal, 170 fővel kezdtük a tanévet. Minden-
ki, ahogy szokott, nagy lendülettel állt neki a tanévnek. 
Öröm volt végigmenni a folyosón, hisz régen láttuk egy-
mást Szeptemberben még senki sem gondolta, hogy 
márciusban hirtelen minden megváltozik…

Szeptemberben beindultak az iskolai programok, 
versenyek és események. 

Őszi iskolai kirándulás, amit minden évben nagy izga-
lommal vár mindenki. A felsősök Vác nevezetességeivel 
ismerkedtek meg, melyet osztályprogrammal egészítet-
tek ki. 

Az alsósok Budapestre mentek a Normafához, ahol 
kisvasútra ültek és elmentek a játszótérre.

Október 4-én, immár harmadik alkalommal rendeztük 
meg a pályaorientációs napot. A szülők segítségével kü-
lönböző szakmák képviselőivel találkozhattak a gyere-
kek.

A nemzeti ünnepekről a hagyományokhoz híven em-
lékeztünk meg. Október 6-ról a nyolcadikosok ad-
tak műsort az iskola udvarán, október 23. alkalmá-
ból az iskolai és a közösségi ünnepségen a 7. osz-
tályosok szerepeltek egy fantasztikus műsorral. 
A Bolyai csapatversenyeken eddig matematika és magyar 
nyelv tantágyból képviselte magát az iskola. A körzeti for-
dulóban matematikából a 3. osztályosok /Tamás Ákos, 
Glázer Ádám, Hárs Benjamin, Kertész Andor Móric/ 4. 
helyezést, a 4. osztályosok /Korbel Szilárd, Jakab Noel, 
Kiss Benjamin, Pusztai Zoltán/ 12. helyezést érték el. 
November 8-án a Diákönkormányzat szervezte meg a 
Márton –napi felvonulásunkat, melyen a csapatoknak ál-
lomásonként különböző feladatokat kellett megoldaniuk.

November 14-én -a magyar nyelv napjáról való meg-
emlékezéssel összekötve- hirdettük ki a Benedek 
Elek Rajzverseny eredményét a résztvevő iskoláknak.  
Ezen a napon 4 fős felsős csapatunk Arany János és 
kora témában komplex versenyen vett részt Kosdon, 
ahol a gyerekek /Tolokán Balázs Márton, Kucsera Ger-
gő, Szívós Blanka Zsuzsanna , Kertész Mózes/ III. he-
lyen végeztek. 

A IV. korcsoport versenyzői a Futsal Diákolimpián Vác-
rátóton III. helyezést ért el.

November 18-án a MATEGYE megyei matematika ver-
seny körzeti fordulóját idén első alkalommal iskolánk 

rendezte meg. A megyei rangsorban elért eredménye-
ink: Glázer Ádám 2. hely, Hárs Benjamin 4. hely, Ku-
csera Gergő 6. hely, Kucsere Máté 3. hely.

November 21-én a penci körzeti versmondó versenyen 
több dobogós helyezést szereztünk: Tolokán Ákos 1. 
hely, Tabajdi Julianna 1. hely, Magyar Kamilla 1. hely, 
Pokorny Sára 1. hely, Bálint Boglárka 3. hely, Makkos 
Rozi Lujza 1. hely. 

November 19-én a Kecske Kupa 1 fordulóján Balla 
Eszter, Garai Nándor, Kalkó Vince, Kucsera Máté 1. 
helyen végzett. A 8. osztályosok eredménye az összesí-
tett országos rangsorban a 16. helynek felel meg.

Január 10-én a Madách Imre Gimnázium által szer-
vezett Matematika felvételi előkészítő levelezős verseny 
döntőjében Kucsera Máté 1. helyen végzett.

Január 17-én Vácdukán a művelődési házban koncer-
tet adott a ROMANO GLASZO együttes Lakatos György 
vezetésével.

Január 22-én író-olvasó találkozót rendeztünk, melyen 
Nyulász Péter előadást tartott.

Február 14-én tartottuk meg iskolánk farsangi bálját, 
melyen a nyolcadikosok újra előadták a keringő táncu-

Iskolai események, eredmények

Romano Glaszo koncert

Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel

Jótékonysági bálBallagás
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kat, melyet először az SZMK farsangi jótékonysági bál-
ján táncolták el, február 1-jén.

Március 13-án megváltozott minden. A Kormány beje-
lentése alapján március 16-tól az iskoláknak át kellett tér-
ni a digitális oktatásra.

Ez egy nagyon nehéz időszak volt mindenki számá-
ra. Tanárainknak két napja volt arra, hogy megtalál-
ják és kialakítsák azt a felületet, ahol elkezdődhet a di-
gitális oktatás. Éjjel –nappal azon dolgoztunk, hogy si-
kerüljön az anyagot átadni a gyerekeknek. Nagy ki-
hívás volt ez, hiszen eddig az osztályteremben láttuk 
egymás reakcióit, tudtunk kérdezni, tudtunk beszélget-
ni, egy problémát több oldalról körbejárni. Ez hirtelen 
megszűnt, s helyette mindent online kellett megoldani.  
A gyerekeknek is nehéz volt az átállás, mert nem tud-
tak kérdezni, s személyes kapcsolatot kialakítani a taná-
rokkal. Nem is beszélve a szülőkről, akik munka után áll-
tak neki a gyerekekkel tanulni, s ez sokakat próbára tett. 
Ám elmondhatom, hogy végül sikeresen zártuk az évet! 
Köszönet érte minden szülőnek, gyermeknek s kollégá-
nak!

Minden nehézség ellenér nagyon eredményes évet 
zártunk: 

1. év végén 59 kitűnő és 15 jeles bizonyítványt osztot-
tunk ki.

2.  A nyolcadikosok felvételi eredményei is kimagasló-
ak voltak: a 18 főből 14 gyermeknek sikerült az első he-
lyen megjelölt iskolába felvételt nyernie.

Felvételi eredmények iskolák szerint:
Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedel-

mi és Vendéglátóipari Szakgimnázium: 3 fő
Bolyai János Műszaki Szakgimnázium: 1 fő
Boronkay György Szakgimnázium és Gimnázium: 7 fő
Fóti Népművészeti Szakgimnázium: 1 fő
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola: 3 fő
Király Endre Szakiskola: 1 fő
Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakgimnázium: 1 fő
Táncsics Mihály Szakiskola :  1 fő
S hogy még miért kell megemlítenünk ezt az osz-

tály?
Országos hírnevet szereztek iskolánknak, települé-

sünknek a tablójukkal!
Több közösségi oldalon, hírportálon is megjelent tab-

lójuk, az egyik tévécsatorna még riportot is készített az 
egyik diákunkkal, s tanárunkkal 

Megszervezték és lebonyolították iskolánk első „karan-
ténballagását”

Végezetül elmondhatom, hogy pályám legfurcsább 
tanévén vagyok túl. 

Ennek ellenére büszke vagyok az iskolámra, a tanárok-
ra, a gyerekekre és a szülőkre. Mivel mindenki összefo-
gott, így egy nagyon sikeres évet zártunk!

Farsang

Farsang

Bölcsődei, óvodai, iskolai étkezési térítési díjak befizetése 
A térítési díjak befizetését a gyermekük nevére kiállított számla alapján a Vácduka Község Önkormányzat által ve-
zetett 11742094-15441867 számú önkormányzati költségvetési számlára történő átutalással, vagy a postán fel-
adott csekk befizetésével teljesíthetik. Kérjük Önöket, hogy amennyiben a banki átutalás lehetőségét választják, 
a számlán található „fizetendő összeg”-et pontosan adják meg, mivel a pár forintos eltérés is nehézséget, kevere-
dést okoz a lekönyvelésnél. Fontos, hogy a befizetés a költségvetési számlánkra kerüljön és ne más alszámlánk-
ra, mint pld. az adó számlákra. Az adószámláról történő vissza/átutalás (törvényi előírások miatt) csak plusz ad-
minisztrációval (kérelem stb.) oldható meg. 
Kérjük azon szülőket, hogy akiknek még van étkezési díj elmaradásuk erre a tanévre, azt mielőbb rendezzék. Az 
intézmények koronavírus miatti bezárása nyomán keletkezett márciusi túlfizetést a soron következő, gyermek ne-
vére kiállított számlán fogjuk jóváírni.
Köszönjük együttműködésüket!
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Tisztelt Lakosok!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a közétkeztetést biztosító Vác és Vidéke Vendéglátó Közhasznú 
Kft. módosítja az árait. Ezért a közétkeztetési térítési díjak 2020. szeptember 1-től az alábbiak szerint mó-
dosulnak.

(Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete az 
élelmezési normákról és térítési díjakról szóló 13/2016 (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról. 1. sz. melléklet)

Étkezés típusa Térítési díj (Ft/adag)
Iskola tízórai 120

ebéd 335
uzsonna 110

összesen 565
Óvoda tízórai 110

ebéd 320
uzsonna 95

összesen 525
Külsős felnőtt ebéd 730
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Tájékoztató a zöld hulladék elhelyezéséről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. az április 
1-től november 30-ig terjedő időszakban lehetővé teszi a zöldhulladék 
gyűjtőpontokra való szállítását. A zöld gyűjtőponton továbbra is megtalálják 
a megfelelő konténert, amelyeket a Társaság a telítettség fényében ürít.

•	 A zöldhulladék elsősorban zöld felületeken, kertekben képződő biológi-
ailag lebomló hulladék (például a falevél, elpusztult növényi maradványok, 
gyomok, gallyak, nyesedékek, illetve a fűkaszálék.)
•	 Kérjük a lakosságot, hogy a kertjükben keletkező zöld hulladékot lehe-
tőleg helyben kezeljék. A kerti hulladék könnyen komposztálható, azaz a 
benne lévő szerves anyagok termőfölddé alakíthatók.
•	 A zöldhulladékot a lakosok az Önkormányzat által kijelölt zöldhulladék 
gyűjtési pontra tudják vinni. A zöldhulladék gyűjtőpont Vácdukán a Foci-
pálya mögött található.

Nyitvatartás:
•	 hétfő, kedd, szerda: zárva
•	 csütörtök: 8-17 h
•	 péntek: 8-17 h
•	 szombat 8-17 h 
•	 vasárnap 9-14 h

•	 Az elhelyezés módja: kizárólag a Zöld Híd Kft. által forgalmazott speciális biológiailag lebomló 110 
l-es hulladékgyűjtő zsák. Szelektív hulladékgyűjtő, vagy egyéb szemeteszsák nem alkalmazható, de az 
ilyen zsákokban helyszínre szállított zöld hulladékot közvetlenül a konténerbe bele lehet üríteni és a zsákot 
a következő alkalommal újra felhasználni.

•	 A lebomló zsákok 180 Ft/zsák áron vásárolhatók meg. Értékesítési pont: Vácduka Község Önkormányzata 
(Béke tér 1.) hétfőn 8-18 és szerdán 8-16 óráig. FIGYELEM! A lebomló zsákok felhasználhatósági ideje 
megfelelő tárolás esetén a gyártástól számított 16 hét. A gyártás időpontja minden zsákon feltüntetésre kerül 
(év/hét.) A készletek feltöltése folyamatos, ezért kérjük, korlátozott mennyiségben vásároljanak.

•	 Kérjük ügyeljenek arra, hogy a lebomló zsákba és a gyűjtőpontokon található konténerbe kizárólag zöldhul-
ladék kerüljön!

Együttműködésüket köszönjük!
Vácduka Község Önkormányzata

Tájékoztató a kutak fennmaradási engedélyezéséről
Az Országgyűlés 2020. május 19-én a 2020. évi XXXI. tv-el elfogadta az illegálisan kialakított kutak bírságmen-
tes fennmaradására korábban 2018. december 31-ig szóló időpont 2023. december 31-ig történő meghosszab-
bítását.

A moratórium 2023 végéig történő meghosszabbítása alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól 
az a személy, aki az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített, vízkivételt biztosító vízi létesítmények – 
többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló kutak – vízjogi fennmaradási en-
gedélyezési eljárását 2023. december 31-ig kérelmezi.

A fent említett jogszabály a Magyar Közlöny 2020. évi. 125. számában jelent meg.
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Felhívás
Legyen rendezett a házak előtti közterület és járdaszakasz! 

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) 
ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§-a alapján a tulajdonos köteles gondoskodni:
• az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) tisztántartásáról, gyommentesítéséről;
• a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, továbbá
• a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok (pl. fűnyesedék) és más hulladékok eltá-

volításáról.

A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő haszná-
lata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. A he-
lyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 20/2017. 
(XII. 14.) önkormányzati rendelete alapján az ingatlan tulajdonosának kötelessége a járda mellett növő 
gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 

Védekezzünk a parlagfű ellen! 

A parlagfű-mentesítést június 30-ig kellett elvégeznie minden kert- és földtulajdonosnak, azt kö-
vetően pedig egészen őszig fenn kell azt tartania. A parlagfű a műveletlen területeken hamar felüti a fe-
jét. Legjobb gyomirtóval elpusztítani, és haszon- vagy kultúrnövényekkel beültetni a területet, ugyan-
is kaszálás vagy nyírás után nagyon hamar újranő, és akár már öt centiméteres száron is képes virágot 
hozni. A nyár folyamán külterületeken a körzeti földhivatal, belterületeken  pedig az önkormányzat végez 
ellenőrzéseket. A közérdekű védekezés elmulasztása esetén a parlagfűvel fertőzött kertek, földek 
tulajdonosai a földterület nagyságának és a gyomnövénnyel való szennyezettség mértékének ará-
nyában kiszabott bírságra számíthatnak. 

A kertek rendben tartásával védekezhetünk az allergia ellen!

A családi házakhoz tartozó kertekben és a földeken nem csupán a parlagfüvet kell irtani egész nyá-
ron át. Sok más gyomnövény pollenjei is allergiát okoznak, ezért az ingatlantulajdonosoknak folyamato-
san gondoskodniuk kell arról, hogy kertjük, földjük ne gazosodjon el. Az önkormányzat munkatársai el-
lenőrzéseket végeznek a településen. Az elhanyagolt, gazos kertek tulajdonosai először felszólítás-
ra, majd önkormányzati hatáskörben kiszabott pénzbüntetésre számíthatnak, ha nem rendezik in-
gatlanuk állapotát. A kertek, a földek és a házak előtti területek rendben tartása településképi szempont-
ból is fontos.

Avar és kerti hulladék égetése

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 
20/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete rendelkezik az avar és kerti hulladék égetésének szabályai-
ról. Ez alapján június 1-től augusztus 31-ig az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése tilos!

Házszámtáblák kihelyezése

Házszámtáblák kihelyezése „A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól” szóló 
6/2014. (X. 01.) Ök. rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján minden ingatlantulajdonos kötelezettsége és 
feladata. A házszámtáblák kihelyezése megkönnyíti az ingatlan egyértelmű beazonosíthatóságát, adott 
esetben a mentők, a tűzoltók, vagy a rendőrség könnyebben megtalálja a keresett ingatlant, hamarabb 
érkezhet a segítség. Ezért kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akiknek hiányzik ingatlanukról a ház-
szám, hogy mielőbb pótolják ezt a hiányosságot.

Felhívjuk az ingatlanok tulajdonosainak figyelmét, hogy amennyiben egy ingatlannak két bejárata van, 
abban az esetben mindkét utcára vonatkozó házszámot kötelesek kitenni. Amennyiben nem ismerik va-
lamelyik bejárathoz tartozó házszámot, kérjenek felvilágosítást az Önkormányzati Hivatalban, mert az a 
nyilvántartásunkban „nyugvó házszámként” szerepel.

A cél az, hogy szép, rendezett településen élhessük a mindennapjainkat, és ez mindannyiunk kö-
zös érdeke. Segítő közreműködésüket köszönjük.
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Fábián Janka: Emma évszázada

Nagyon kedvelem Fábián 
Janka írásait. Mióta megis-
mertem az írónő stílusát, kivé-
tel nélkül mindegyik könyvét 
elolvastam. Az „Emma évszá-
zada” valójában trilógia, me-
lyet Fábián Janka egy regény-
ciklusban foglal össze. A triló-
gia három része: Emma sze-
relme, Emma fiai, Emma lá-
nya. Így együtt valójában a 20. 
század regénye – a Millenni-
ummal kezdődik és 2000-ben 
az ezredfordulón ér véget. 

Az írói ambíciókat dédelgető, tizennégy éves Vallay 
Emma 1907 nyarán tér vissza Kanadából Magyaror-
szágra súlyosan beteg édesapjával, aki a fiatal Emma 
nevelését rábízza gyerekkori szerelmére, Kóthay Évára. 
Emma ebben a családban nő fel és az álomszép ba-
laton-felvidéki kisvárosban válik igazán felnőtté, itt ta-

pasztalja meg mindazt, ami az életben a legfontosabb: 
a szerelmet, a megbocsátást és hogy néha súlyos áldo-
zatokat kell hoznunk.

A 20. század történelmi viharai a családját sem kímé-
lik: első világháború, Tanácsköztársaság, fehérterror, 
második világháború, 1956, 1968, 1989 – a történelem 
mérföldkövei kíméletlenül jelölik ki Emma életében is a 
fordulópontokat. Emma alakja valójában nem egy fia-
tal lány, ő a megtestesült Magyarország emberi alak-
ban. Mindent kibír, mindent elvisel, mindennek aktívan 
részese, együtt él, lélegzik a történelemmel. A különle-
ges, erős asszony szerettei szerteszéjjel szóródnak a vi-
lágban, hogy aztán egy boldog-szomorú esemény kap-
csán ismét egybegyűljenek a balatonkörtvélyesi öreg 
házban. Mert bárhová veti is őket a sors, Emma öröksé-
ge eltéphetetlen kapocs közöttük.

Fábián Janka trilógiája csodálatos családregény, szó-
rakoztat és tanít is egyszerre.

Kellemesebb történelemórát nem is tudnék elképzel-
ni.

A könyv kikölcsönözhető a Községi Könyvtárból!
Szeretettel várjuk régi és új tagjainkat!

A könyvtár nyitvatartása
Kedd: 16.30-18.00 • Péntek: 15.00-18.00

Könyvajánló

Felhívás ebtartók részére
Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B § (1) bekezdése előírja, hogy az eb tartó-
ja köteles 3 évente adatot szolgáltatni a tulajdonában lévő eb kötelező veszettség elleni oltásáról, ezért 2020. 
augusztus-szeptember hónapokban ismételt ebösszeírást végzünk. 

Az ebösszeíró adatlapokat ebenként kitöltve az alábbi módon lehet benyújtani:
• Az E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁL weboldalon keresztül,
• az Önkormányzati Hivatal előterében elhelyezett gyűjtőládába dobva,
• postai úton (2167 Vácduka, Béke tér 1.)

A nyomtatvány letölthető a http://vacduka.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/  “Egyéb nyomtatványok” ol-
dalról.

Felhívom figyelmüket arra, hogy amennyiben a fenti jogszabályban előírt kötelezettségének nem tesznek 
eleget, úgy kénytelen leszek a jogszabályi kötelezettséget megszegő ebtartót állatvédelmi bírsággal sújtani, 
melynek összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének d) 
pontja alapján 30.000 Ft.

Az ebek tartói, tulajdonosai az ebösszeírás időszakán túl is kötelesek az ebnyilvántartás részére a válto-
zásokról (eb elhullása, eb tulajdonosának, tartási helyének változása, új eb háztartásba kerülése, szaporu-
lat) folyamatosan adatot szolgáltatni az „Ebösszeíró adatlap” vagy „Változás-bejelentő adatlap” kitöltésével 
és benyújtásával!

Köszönöm az együttműködésüket!

Vácduka, 2020. 07. 24.                                                                                    Jónásné Héder Hedvig aljegyző

A rejtvény megfejtése: NAGYBÖRZSÖNY, KIRÁLYRÉT
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Tisztelt Olvasók!

Figyelmükbe szeretnénk ajánlani egy olyan közös-
ségi oldalt, amely Vácduka régmúltjába tekint vissza. 
Sok-sok Vácdukával kapcsolatos kérdésre kaphatnak 
itt választ olvasóink: hol van a Vác-dukai török vízmű, 
hogyan éltek régen a dukai emberek, kik koptatták is-
kolánk padjait, kik voltak tűzoltócsapatunk tagjai. Utá-
najárunk majd annak, hogy Vácdukának milyen hiva-
talos pecsétjei voltak 1733-tól, ki volt gróf Rudnyánsz-
ky József, miért és hogyan szabályozták a Vácdukán 
keresztülfolyó Gombás patakot. 

A Vácduka Régi Képeken szeretettel várja a törté-
nelmünkre kíváncsi olvasót, nem csak cikkekkel, ha-
nem régi képekkel is. A legnagyobb képgyűjtemény a 
800 éves VÁCDUKA című könyv szerzőjének, Táborosi 
Sándornak köszönhető, amelyből videót készítettünk. 

Örömünkre szolgál, hogy megoszthatjuk Önökkel 
szépen gyarapodó gyűjteményünket, így azok is meg-
ismerhetik elődeink életét, akik a közelmúltban költöz-
tek Vácdukára. 

A Vácduka Régi Képeken elérhetősége: www.face-
book.com/regikepeken.vacduka

Köszönetet szeretnénk mondani a hozzánk eljutta-
tott fényképekért, kortörténeti dokumentumokért. 

Köszönjük Vácduka Község Önkormányzatának és 
a Vácdukáért Alapítványnak, hogy gyűjtésünket és an-
nak méltó bemutatását támogatják.

A Vácduka Régi Képeken két szerkesztője: 

Laczkóné Tóth Ágnes, Csepregi Csaba
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Néhány madárfaj szívesen él az ember közvetlen kör-
nyezetében, ami számukra valamiféle biztonságot je-
lent, nekünk, embereknek pedig – a nyilvánvaló hasz-
non kívül, amit a madarak a kerti kártevők szorgalmas 
ritkításával tesznek cserében – valódi lélekemelő él-
ményt nyújtanak mindenütt megjelenő tarka sokféle-
ségükkel, mindenfelől hallható ezerféle énekükkel.

A falvakban a gólyamadár szívesen fészkel a ké-
ményre, biztosítva a gyakori gyermekáldást. Az istál-
lók környékén fecskék fogdossák a legyeket, fészkük 
alig magasodik fejünk fölé. Van házi rozsdafarkú, házi 
veréb, és van kerti sármány és –poszáta is, hogy a töb-
bit ne is említsük, jól mutatva, hogy az együttélés már 
emberemlékezet óta folyamatos. A feketerigó is elma-
radhatatlan látogatója kertünknek, udvarunknak. Ré-
gen megszoktuk őket, jelenlétük föl sem tűnik már. 

Annál meglepőbb, ha olyan madárfajjal találkozunk, 
amiről úgy tudtuk, kerüli az ember közelségét. Mosta-
nában egy énekes rigópár látogatja a kerti csobogót, 
nagyokat fürdőzve, tollászkodva benne. Ez, az erdő-
lakó madártól szokatlan viselkedés, az egyre mérhe-
tetlenebb emberi terjeszkedés következménye; hova-
tovább nem lesz hely számukra a szabad természet-
ben. A nagy erdőségek lakói végül a házi-kertekben 
találnak menedéket. De ha már így alakult, és elfog-
laltuk életterüket, próbáljunk meg segíteni nekik, leg-
alább azzal, hogy fölismerjük őket.

A feketerigó (Turdus merula) a legismertebb közü-
lük. A hím markáns feketeségét csupán aranysárga 
csőre, és ugyanilyen színű szemkarikája színesíti. A 
tojó a legtöbb madárfajra jellemzően rejtőbb színhatá-

sú tollazatot visel. A fűben, bokrok alatt kotorászik táp-
lálék után, ami lehet bármiféle féreg, bogár, giliszta, 
vagy kisebb gyíkféle is. A hím szeret kiülni a háztetőre, 
vagy a villanyoszlopra pihenni, fütyörészni. Hajnalha-
sadáskor és napszentületkor hallhatjuk egyszerű, stró-
fikus énekét, amelynek végére saját nevét is odabigy-
gyeszti: „ rigóó-fütty”. 

A sárgarigó (Oriolus oriolus) igazi trópusi szépség, 
ami érthető, hiszen az év nagy részét Afrikában tölti; 
onnan jár hozzánk fészkelni, költeni. Rejtőzködő élet-
módja miatt ritkán kerül szemünk elé, inkább csak az 
énekét hallhatjuk, ami jellegzetes tilinkózásával jól el-
különül az általános csivitelés-csiripolástól („flüareó-

ió”). Ez a dallam a madár latin nevében is pontosan 
felidéződik. Egy időben nálunk aranymálinkó volt a 
neve, ami nem csak a madár szép színére, de énekére 
is utal csakúgy, mint a valamikor közismert „kell-e dió 
fiú” hangutánzó rigmus. Ezt az egy strófát ismételge-
ti a gyönyörű madár unos-untalan, aminél a feketeri-
gó dallamkincse is jóval gazdagabb. (Sokan tévesen a 
„huncut a bíró” formulával illetik énekét, pedig az nem 
a sárga-, hanem a feketerigó sajátja!) 

Még annál is szebben cifrázza azonban az énekes 
rigó (Turdus philomelos), aki szerényebb megjelené-
sét azzal ellensúlyozza, hogy gyönyörűen énekel. Erre 
utal neve is, és annak latin változata: rigó-fülemüle. Ha 
csak az énekét halljuk, nehéz eldönteni, hogy ő dalol, 
vagy a fülemüle éppen az ő énekét utánozza. Csak ha 
sötétben hallatszik, akkor tudhatjuk biztosan, hogy a 
fülemüle szól.

Az énekes rigó életmódja a többi rigóféléhez hason-
ló, csupán fészkelési szokásában mutatkozik eltérés. 
A bokrok ágvillájába rakott fészkét belülről kitapaszt-
ja, amihez sarat kever saját nyálához. Ezt a vakolatot 
azután tollaival hozzádörgölőzve fényesre kikoptatja, 
így nagy szilárdságú biztos menedéket alakít ki fiókái-
nak. S ha ezzel elkészült, jöhet a gondtalan, vidám fü-
työrészés.

Kozák József

Rigók a kertben
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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!

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 harmadik hétfőjén 
                           1730 -18 óra között

Makkos László, polgármester
fogadóóra: minden hónap harmadik hétfőjén
                                 17 -18 óráig

Laborvizsgálati tájékoztató
Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-

ságot, hogy Vácdukán hét-
főnként 5:30-6:00 óra kö-
zött, akár előzetes bejelentke-
zés nélkül is elérhető a vérvé-
teli szolgáltatás. A vérvételhez 
vácdukai lakcím és orvosi be-
utaló szükséges.

A lakosság által fizetendő laborvizsgálati díj 
1.000 Ft.

További információ és bejelentkezés:
06-30/962-9149.  

A Jávorszky Ödön Kórház Laboratóriumában a 
fennálló járványveszély miatt, a beutalt betegek 
számára az időpontfoglalás - a sürgősségi eseteket 
kivéve – kötelező. Hozott minta 7:00-9:00 óra között 
adható le – ha a minta levétele nem a laboratórium-
ban történik, időpontfoglalás nem szükséges.

Az időpontfoglalás módjai:
• Online időpontfoglalás a https://www.synlab.

hu/booking/locations/119/services/8/opening-
hours  címen lehetséges. Az időpontok többsége 
csak online érhető el.

• Telefonos időpontfoglalás munkanapon 11:00 – 
13:30 óra között, a 06 30 498 5115 számon le-
hetséges (a járóbeteg szakellátás központi előjegy-
zési telefonszámain nem tudnak időpontot adni, 
csak a laboratórium által megadott elérhetőségen). 
Csak telefonon lehet bejelentkezni terheléses vizs-
gálatokra. A telefonos bejelentkezés a vonal zsú-
foltsága miatt korlátozott.

A laboratórium nevében, az együttműködésüket és 
megértésüket ezúton is köszönjük!

Vácduka körzeti megbízottja:
Czutor Emil r. ftörm. 

tel.: 06-70/502-0552
email: czutorej@pest.police.hu

Fogadóóra:
Minden hónap 2. szerdáján 9-10 óráig
a Vácdukai Önkormányzati Hivatalban
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Egészségház

2167 Vácduka, Béke tér 4.

Háziorvos: Dr. Jakab László
         Dr. Tatai Orsolya
Telefon:
• rendelő: 27/366–510

Körzeti nővér: Vágó Sándorné
Telefon:
• rendelő: 27/ 366 – 510
• mobil: 06 – 20 – 980 – 5430

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.

Szeptembertől változik a
háziorvosi rendelés időpontja
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. szeptember 
1-től megváltozik a háziorvosi rendelés időpontja.
Háziorvosok: Dr. Jakab László és Dr. Tatai Orsolya
Rendelési idő:
 • Hétfő: 13-16 óráig Dr. Tatai Orsolya
 • Kedd: 16-18 óráig receptírás, adminisztráció
 • Szerda: 13-15 óráig Dr. Jakab László György
 • Csütörtök: 14-17 óráig Dr. Tatai Orsolya
 • Péntek: 9-11 óráig receptírás, adminisztráció
Minden harmadik szerdán az orvosi rendelés elma-
rad.
Kérjük a receptírásra az igényüket a vezetékes tele-
fonszámon szíveskedjenek jelezni: 27-366-510.

Felhívás a
VÁCDUKAI VÁGTA rendezvény

kézműves, kirakodó vásárra
Vácduka Község Önkormányzata kézműves ter-
mékek értékesítésével foglalkozók jelentkezését 
várja, a 2020. szeptember 26-án 10-18 óra között 
megrendezésre kerülő Vácdukai Vágta rendez-
vény kirakodó vásárára.
A jelentkezéseket a vacdukavagta@gmail.com 
e-mail címre kérjük elküldeni. A részvételi lehető-
ségről minden esetben visszaigazolást küldünk.
A részvétellel kapcsolatban felvilágosítást kap-
hatnak a 06-27-566-610 
telefonszámon.
A településen a közterü-
let-foglalási díj: 3.000 Ft/
fm.
Jelentkezési határidő: 
szeptember 23.

Vácduka Község Önkormányzata

VÁCDUKAI VÁGTA rendezvény

Hulladékgyűjtési rend 2020
OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök

1. KOMMUNÁLIS 5. KOMMUNÁLIS 3. KOMMUNÁLIS

8. KOMMUNÁLIS 12. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 10. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

15. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 19. KOMMUNÁLIS 17. KOMMUNÁLIS

22. KOMMUNÁLIS 26. KOMMUNÁLIS 24. KOMMUNÁLIS

29. KOMMUNÁLIS KOMMUNÁLIS 31. KOMMUNÁLIS




