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Kiadja VácduKa KÖZSÉG ÖNKORMáNYZaTa

Felelős kiadó: Makkos László polgármester

ANNA BÁL
Hosszú évtizedek óta ismét felelevenedett egy régi hagyomány!

Hosszú évtizedek óta ismét fel-
elevenedett egy régi hagyomány!

A Vácdukai Nyugdíjas Klub és a 
Jézus Szíve kórus jóvoltából sok-
sok év után újra megrendezésre 
került a Búcsúi Anna-bál.

A két korosztály bemutatta, 
hogy igenis van összetartás sze-
retett kis falunkban! Hosszú he-
tek, több órás gyakorlások, beta-
nulások, és sajnálatos módon az 
egyik nyugdíjas balesete miatt is 
megmutatták, hogy igenis tudnak 
együtt élni, együtt dolgozni idő-
sebbek és fiatalabbak!

Akik részt vettek a bálban már a 
belépésnél mosolygós arcok kö-
szöntötték, és finom pogácsával 

és süteménnyel kínálták őket.  A két csoport bevezetésképpen zenei kísérettel egy vidám, vegyes énekcsokor-
ral kezdte a műsort, majd következett egy fergeteges country tánc. Külön köszönet az élő zene szolgáltatóinak, 
akik egész éjjel jobbnál jobb muzsikát szolgáltak, mindezt csak azért, hogy segíthessék a két csoport pici álmá-
nak megvalósulását.

A tombola húzását 9 órára tervezték a szervezők, mivel úgy gondolták a nyugdíjasoknak így is fárasztó lesz, de 
a jó hangulatnak köszönhetően az idősebbek sem vették észre az idő múlását, így csak később került sor a sok-
sok adomány szerencsés nyerteseinek kihúzására.

Bízunk benne, hogy minden 
évben sikerül ismét megrendez-
ni az Anna-Bált, ezzel is bőví-
teni kicsiny falunk összetartá-
sát, hagyományőrzését. Köszö-
net érte az összes résztvevő-
nek, akik mindezt létrehozták, 
és azoknak is, akik át bírták tán-
colni az éjszakát, és nem hagy-
ták egy pillanatra sem pihenni a 
zenészeket!

Reméljük megvalósultak a 
Szervezők álmai, s jövőre új ál-
mokban támogathatjuk őket!

H.E.

2016. ősz
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Tisztelt Vácdukaiak!

A Vácdukai Kisbíró ötödik, 2016 őszi lapszámát tart-
ja a kezében. Helyi kiadványunk negyedéves megje-
lenését tűztük ki célul a lakosság teljesebb tájékoz-
tatása érdekében és azon dolgozunk, hogy ez meg-
valósuljon. Szerencsére tartalomban, változatosság-
ban mindig tudunk meríteni a helyi eseményekből és 
egyes lakosok írásaiból. Sokuktól dicsérő szavakat és 
biztatást kapunk. Remélem ez a jövőben is így lesz.

Az Önkormányzat ebben az évben sem tétlenke-
dett. Sok testületi ülést tartott a képviselőtestület, 
amelyről a honlapon megtalálható jegyzőkönyvek is 
tanúskodnak. Az üléseken megjelenő lakosok véle-
ményét a testület mindig meghallgatta, és ha lehe-
tősége volt rá döntéseinél figyelembe vette. Biztatok 
mindenkit, hogy jöjjön el az ülésekre, hallgassa meg 
az előterjesztéseket és ha véleménye van, ossza meg 
a testülettel.

A képviselőtestület kora tavaszi döntése értelmé-
ben idén elkezdtük a rossz állapotú utak rendbeté-
telét. Mivel nincs egyszerre elég költségvetési forrá-
sunk arra, hogy mindegyikkel foglalkozni tudjunk, így 
fontossági sorrendet és időbeli ütemezést állítottunk 
fel. Sok tárgyalás és egyeztetés után a Kikelet utca 
teljes hossza, valamint a Nyár utca és Hársfasor Ba-
csahegyi és Kővágó utca közötti szakasza újult meg. 
Felújítási, pormentesítési munkálatok után emulziós 
mart aszfaltos borítást kaptak az útfelületek, megfe-
lelő útpadka kialakítással együtt. Az utcákban lakók-
nak lehetőségük volt saját költségen személygépjár-
mű bejáratukat is kialakíttatni, rendbe hozatni. Előre 

nem várt események hátráltatták az útépítést, de a 
felújítást végző vállalkozó szeptember 9-re elkészült a 
munkálatokkal. Jövőre folytatódik a program, várha-
tóan ismét kora tavasszal fog dönteni a képviselőtes-
tület a 2017-es útfelújításokról.

Oktatási intézményeinkben egyre növekvő létszá-
mú gyerekkel foglalkoznak a pedagógusok. Az óvo-
dába jelenleg 80 fő, az iskolába 122 fő jár, azonban 
évközben várható még a létszám emelkedése. A kö-
vetkező évekre előre tekintve szerencsére ez a ten-
dencia megmarad. A gyerekek ellátásának biztosí-
tása érdekében folyamatos fejlesztéseket valósítunk 
meg. A melegítő konyhára ipari mosogatógépet és ét-
készleteket vásároltunk. Mindkét beszerzés csökkenti 
a sorbanállást, lerövidíti a várakozási időt az óvodai, 
iskolai étkeztetésben.

Az ősz változatos programokat tartogat. Megren-
dezzük a Szüreti Felvonulást és Bált, az Idősek Nap-
ját, valamint egy 1956-os programsorozatot. Az 1956-
os emlékévvel kapcsolatos Sinkovits Imre pályázat 
keretében 3 millió forintos támogatást nyertünk. A tá-
mogatási összegből sokszínű programkínálatot tu-
dunk összeállítani, biztosítani a település lakói szá-
mára. A múzeumlátogatások izgalmasnak, a hétvégi, 
vasárnap délutáni programok érdekesnek, hasznos-
nak ígérkeznek. Bátorítok mindenkit, hogy jöjjön el és 
vegyen részt velünk együtt ezeken az eseményeken.

Ha kérdésük, észrevételük, véleményük van, keres-
senek engem vagy a képviselőtestület bármelyik tag-
ját, szívesen válaszolunk Önöknek.

Makkos László
polgármester

Előszó helyett

avar- és kerti hulladék égetésének szabályai
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vácduka Község Önkormányzatának 8/2008 (VII. 07.) számú, a helyi 

környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendelete alapján: 
Minden év szeptember 1. és május 31. közötti időszakban az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetése a 

következő időpontokban engedélyezett:
derült égbolt és szélmentes idő esetén kedden 8.00-20.00-ig; pénteken 8.00-18.00-ig.
A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Kérjük a rendeletben foglaltak betartását!
Továbbá felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a nyílt téri égetés helyett komposztálás útján illetve zöld 

hulladékos zsák használatával is megszabadulhatnak a kertben képződött avartól és hulladéktól.
Köszönjük!

Papírgyűjtés
A Benedek Elek Általános Iskola szervezésében 2016. október 14-18. között papírgyűjtés lesz. A házak elé ki-

helyezett kötegelt papírt az iskolások viszik el a gyűjtőpontra (várhatóan október 15-én), illetve a lakosság a ki-
helyezett papírgyűjtő konténerben helyezheti el. 

A programok sikeres megvalósításához számítunk a lakosság részvételére!
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Házszámtáblák kihelyezése
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A nyáron történt helyszíni bejárások alkalmával több esetben azt tapasztaltuk, hogy az ingatlanokra nem ke-
rültek kihelyezésre a házszámtáblák.

Ez a feladat „A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól” szóló 6/2014. (X. 01.) Ök. rendelet 
15.0 (1) bekezdése alapján minden ingatlantulajdonos kötelezettsége és feladata.

A házszámtáblák kihelyezése megkönnyíti az ingatlan egyértelmű beazonosíthatóságát, adott esetben a men-
tők, tűzoltók, rendőrség könnyebben megtalálják a keresett ingatlant, hamarabb érkezhet a segítség.

Ezért kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akiknek hiányzik ingatlanukról a házszám, hogy mielőbb pótolják 
ezt a hiányosságot.

Köszönet
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazon ingatlantulajdonosoknak, ingatlan használóknak, akik 

mindeddig figyelmet fordítottak az ingatlanuk és az ingatlan előtti közterület rendbetételére, a fű nyírására, az 
árkok-átereszek tisztántartására, ezzel is hozzájárulva a település képének javításához.

Köszönettel:                                                                                                    Vácduka Község Önkormányzata

Elektronikus hulladékgyűjtés
Környezetünk védelme érdekében fontos a háztartásokban keletkező elektronikai hulladékok begyűjtése. Ezért 

2016. október 24-26. között elektromos hulladékgyűjtést szervezünk. A gyűjtőponton leadhatók a háztartásban 
működésképtelenné vált, vagy használaton kívüli, árammal, elemmel vagy akkumulátorral működő eszközök. 

Gyűjtőpont: a Benedek Elek Általános Iskolával szemben, Vácduka Ifjúság utca 3.

Ebzárlat és legeltetési tilalom
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vörös rókák veszettség elleni immunizálása miatt a járási főállator-

vos 2016. október 01. és 2016. október 25. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el. 
Az ebzárlat ideje alatt:

•  a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más ál-
lattal, vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását, vagy megkötését mellőzni lehet, ha 
azok onnan ki nem szökhetnek.

•  a kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
•  a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát, vagy macskát a ható-

sági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
•  az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők, vagy fegyveres testületek 

ebei, a katasztrófa-mentők ebei, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendel-
tetési céljuknak megfelelő használatuk idejére, mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól. 

•  az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
•  az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható. 

Kérjük, a fenti szabályok betartását!

iskolakezdési utalványok kiosztása
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szülők terheinek csökkentése ér-

dekében úgy döntött, hogy az 1-8. évfolyamon tanuló diákok számára 5.000 Ft-os támo-
gatást biztosít utalvány formájában.  Az utalványok kiosztására augusztus végén a tan-
könyvosztással egyidőben került sor. A támogatásra minden vácdukai lakcímmel rendel-
kező, a Vácdukai Benedek Elek Általános Iskolába járó tanuló jogosult. Az utalvány 2016. 
december 31-ig használható fel tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására.   
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2015 őszén költöztem Vácdukára a férjemmel. Már ko-
rábban is tetszett nekünk a dombok között megbújó falu 
a különleges természeti adottságaival, a rendezettségé-
vel együtt, de amióta itt élünk, a falusi élet még vonzób-
bá vált számunkra. A befogadó, barátságos közeg, az 
emberek kedvessége, összetartozásra törekvése min-
den nap megmutatkozik, és még erőteljesebb a közös-
ségi együttlétek során, ahogy ezt augusztus 20-án is ta-
pasztaltuk. 

A Szent István-napi programok a polgármester nyitó-
beszédével kezdődtek, Makkos László köszöntőjében 
a nemzettudat került előtérbe. Mint mondta: Szent Ist-
ván megalapozta azt, hogy a magyarság és a magyar 
tudat évszázadokon keresztül fennmaradhasson. Az el-
múlt 1016 évben sok minden történt a magyar néppel, de 
mi még mindig itt vagyunk, mert azon népek közé tarto-
zunk, akik tudják, hogy hol van az itt, vagyis, hogy hol az 
otthonuk. Én ebben a faluban találtam meg 
ezt, mert bár nagyon sok helyen éltem már, 
mégis most érzem először úgy, hogy a há-
zikónk a falu szívében nemcsak egy házat, 
hanem igazi otthont is jelent. 

A polgármester beszélt még a magyarok 
elhíresült pesszimizmusáról is, de rámuta-
tott: a magyarok borúlátása egyben hajtó-
erőt is jelent, mert mindig azon vagyunk, 
hogy amit rossznak látunk, vagy keveslünk, 
azt jobbá, többé tegyük. Úgy érzem, ez a 
dukaiakban kivétel nélkül megvan, hiszen 
nemcsak saját házukban, hanem láthatóan 
a falu szépítésében, és a szervezett progra-
mokban is aktívan részt vesznek.

A köszöntőt követően Perecsényi Sándor 
volt polgármestert tüntették ki, majd követ-
kezett az új búzából készült kenyér megál-
dása. A kenyeret aztán jóízűen el is fogyasz-
tottuk a népdalokat, illetve különböző nem-
zeti vonatkozású dalokat tartalmazó elő-
adás ideje alatt.

A délutánt már a programok kavalkádja 
jellemezte: az emberek vígan szkandereztek 

a Béke térnél, a büfé a meleg időre való tekintettel hűsítőt 
biztosított, a focipályán pedig hagyományőrző népi játé-
kok várták a gyerekeket és a felnőtteket. A színpadi elő-
adások alatt a pogácsasütő verseny résztvevőinek friss 
süteményeit kóstolgattuk, és reméltük, hogy nyerünk a 
vácdukai totón. 

Bár bennünket még alig ismernek a falu lakói, kivétel nél-
kül meleg szívvel, jókedvvel fogadtak minket. Sokan meg-
állítottak bennünket egy-egy szó erejéig, megízleltük a há-
romféle húsból készített pörköltet is, a vadhúsból készí-
tett gulyáshoz is odainvitáltak. Ahogy teltek az órák, egyre 
többen lettünk, fiatal családok, idősebbek egyaránt össze-
gyűltek itt, a vacsora már igazi közösségben telt.

Mi hagyományőrző programokat és ízeket, valamint 
családias, jó hangulatot vittünk haza erről a napról. Kö-
szönjük Vácduka, szerintünk is ez az a hely, ahol élni jó!

Márton Zoltánné

Vácdukai Szent istván-napi programok egy fiatal pár szemével
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Augusztus 20-án, Szent István napján idén is 
megünnepeltük a magyar államalapítást és meg-
rendezésre került a hagyományos falunap is.

Az ünnepélyes megemlékezés Makkos László 
polgármester köszöntőjével kezdődött a Művelődé-
si Házban, majd a Vácdukáért Díj átadása követke-
zett. Az ezeréves hagyományt követő kenyérszente-
lés, az ünnep elmaradhatatlan része most is meg-
hatotta a közönséget, miközben mindenki megízlel-
hette az „új kenyeret”. A műsort az Örök Ifjak Nyug-
díjas Klub és a Jézus Szíve Kórus zenés előadása 
zárta.

Ezután vette kezdetét a falunapi kavalkád, amely 
idén kibővített helyszínen, nagyszínpaddal várta az 
érdeklődőket. A nyitóprogram a „Lovagi 7 próba” 
című zenés interaktív gyermekműsor volt, melyben 

az előadók saját szerzeményei csendültek fel lovagkori díszletek között, miközben vállalkozó kedvű gyerekeket 
is bevontak az előadásba, akik korabeli jelmezeket öltve részeseivé válhattak a történetnek, melynek során szel-
lemi és ügyességi párbajban állták ki a 7 próbát.

Ezt követően a Silverstar Társulat Tánckara és a Karakter Társulat közös produkciója a „Nevetni kell, ennyi az 
egész!” volt látható a nagyszínpadon, melynek során vidám kabaré jelenetek között közismert operett, musical, 
örökzöld tánczene és mai pop slágereket hallhattunk. A táncosok közreműködése különböző táncstílusok vilá-
gába kalauzolta a nézőket.

Sor került a várva várt ragadozó madár bemutatóra is, melyet a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidék-
fejlesztési Társaság tagjainak köszönhettünk. A műsor két főszereplője Helka, a vörösfarkú ölyv és Lidérc, az 
észak-amerikai uhu volt. A legizgalmasabb rész akkor következett, amikor a színpadon fekvő mintegy 15 gyerek 
felett szabadon repült át a bagoly. A műsor után minden bátor érdeklődő a karjára vehette az ölyvet és az uhut 
önkéntes fotósok körgyűrűjében állva.

A színpadi műsorokkal párhuzamosan a focipályán a gyerekek részt vehettek hagyományőrző népi játékok-
ban, kézműves foglalkozásokon, kipróbálhatták ügyességüket az ugráló várban, a mászófalon és a háromdi-
menziós karikán.

A Művelődési Házban felállították az Utazó Planetá-
riumot, ahol csillagászok tolmácsolásában megeleve-
nedett az éjszaki égbolt. Ugyanitt hangszerkiállítást is 
meg lehetett tekinteni, az egyik tárlóban magyar népi 
hangszerek, a másikban egzotikus hangszerek kerül-
tek bemutatásra.

Idén is meghirdettük a Pogácsasütő versenyt, mely-
re saját készítésű pogácsákkal lehetett nevezni és a fa-
lunap résztvevői kóstolás után szavazhattak az általuk 
legfinomabbnak ítéltre. A versenyt Papp Istvánné „sza-
kállas” pogácsája nyerte.

Ismét volt Vácduka Totó, melyben helyismereti kérdé-
sek szerepeltek. A 10 telitalálatos megfejtésből sorso-
lás útján húzták ki a 3 szerencsés nyertest, akik a „Pa-
pírangyal” Irodaszer angyalszárnyakon (Scelta Angeli-
co Kft.) által felajánlott ajándékcsomagot kaptak. 

Az eredményhirdetések alatt már érezhettük az üs-
tökben készülő vacsora illatát.  A Vácdukai Szikra Va-
dásztársaság vaddisznó gulyással, az Önkormányzat 
csülökpörkölttel vendégelte meg a falu lakóit az Ady 
csemege támogatásával.

A vacsorát követő utcabálon a váci Man-Diner zene-
kar muzsikájára szórakozhattunk. Az ünnepséget ki-
csik és nagyok örömére színpompás tűzijáték zárta.

Végh Mária

Szent istván napi megemlékezés és falunapi kavalkád
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Hulladékgyűjtési rend 2016
OKTÓBER NOVEMBER dEcEMBER

Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök

6. KOMMuNáLiS SZELEKTÍV 3. KOMMuNáLiS SZELEKTÍV 1. KOMMuNáLiS SZELEKTÍV

13. KOMMuNáLiS ZÖLd 10. KOMMuNáLiS ZÖLd 8. KOMMuNáLiS

20. KOMMuNáLiS SZELEKTÍV 17. KOMMuNáLiS SZELEKTÍV 15. KOMMuNáLiS SZELEKTÍV

27. KOMMuNáLiS ZÖLd 24. KOMMuNáLiS ZÖLd 22. KOMMuNáLiS

29. KOMMuNáLiS SZELEKTÍV

a nyertes pogácsa receptje

Szakállas pogácsa
a tésztához a tészta kenéséhez a krémhez  
• 500 g búzaliszt (BL55) • 1 db tojás • 250 ml tej  
• 250 g vaj  • 40 g búzaliszt (BL55)
• 2 db tojássárgája a hempergetéshez • 40 g trappista sajt (reszelt)
• 3 evőkanál tejföl • 150 g trappista sajt (reszelt) • 1 db tojás
• 1 csapott kávéskanál só  • só
  • 50 g vaj

Elkészítés:

• A lisztet elmorzsoljuk a vajjal, majd hozzáadjuk a tojások sárgáját, a sót és a tejfölt. Összegyúrjuk és betesz-
szük a hűtőbe 1 órát pihenni.

• Lisztezett deszkán vékonyra kb. 4-5 mm vastagságúra kinyújtjuk.

• Egy kb 4 cm átmérőjű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk a pogácsákat.

• Sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, a felvert tojással megkenjük és 180 fokra előmelegített sütőben 8-10 perc 
alatt szép pirosra sütjük.

• Egy lábasba tesszük a tojást, a sót, a lisztet, a reszelt sajtot majd hozzáöntjük lassan adagolva a tejet és cso-
mómentesre keverjük.

• Feltesszük főzni és folyamatos keverés mellett sűrűre főzzük.

• Levesszük a tűzről és a vajat hozzákeverjük, majd kihűtjük.

• pogácsát a krémmel összetapasztunk, nem baj ha kicsit a szélein kikandikál a krém, mert azt reszelt sajtban 
meghempergetjük, így tapad oda a sajt az oldalához.

• Ezután az oldalukat reszelt sajtba hempergetjük.

Hozzávalók:
kb. 50 db pogácsához
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Anyakönyvi hírek 2016.
Születtek: 

• Kiss Glória Virág gyermeke:
Nataniel Márk – 2016. július 01.

• Orosz Ferenc és Erdős Szilvia gyermeke:
Benett – 2016. július 18.

• Borna Tamás és Kővári Linda gyermeke:
Gréta Milla – 2016. augusztus 15.

• Nagy Szilvia gyermeke:
Laura Amira – 2016. augusztus 17.

• Győrfi Emánuel és Müller Judit gyermeke:
Dominik – 2016. augusztus 27.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:

• Kreidli Kálmán 2016. szeptember 09., élt: 70 évet

Nyugodjon békében!



Brunszvik Teréz Emlékünnepség
1861. szeptember 23-án, 155 évvel ezelőtt, a vácdukai kas-

tély falai között hunyt el Brunszvik Teréz grófnő. Őrá emlé-
keztünk halála napján, 
pénteken, a Brunszvik Te-
réz Óvoda udvarán. Az 
időjárás kegyes volt hoz-
zánk, így egy kellemes, napsütéses őszi napon idéztük fel az óvoda névadójának 
életútját, munkásságát. Külön öröm volt, hogy a Brunszvik család településének, 
Martonvásárnak a polgármestere dr. Szabó Tibor is jelen volt ünnepségünkön és 
megosztotta velünk gondolatait. Az óvodások és iskolások műsora kiegészülve a 
Martonvásári Művészeti Iskola előadásával, vidám és kellemes élményt nyújtott a 
résztvevőknek. Az óvoda falán található emléktáblához tiszteletünk jeléül Martonvá-
sár és Vácduka nevében egy-egy koszorút helyeztünk el.

Öröm Vácduka számára, hogy a település nyugodtsága, szépsége, csendessége 
hozzájárult Brunszvik Teréz utolsó éveinek szellemi munkásságához.

1858-ban írt naplófeljegyzésében ez olvasható: „Tegnap este gyönyörű séta! Duka 
környéke vonzó, s évről-évre szebb lesz. Víz is van ezen a vidéken, öt forrás.”

Emlékét őrizzük.
Makkos László polgármester

Erdélyben a képviselőtestület
Rövid, 4 napos kirándulást tett a közelmúltban a képvi-

selőtestület öt tagja Erdélyben. A saját szervezésben meg-
valósult út célja a Madarasi Hargita meglátogatása és az 
ott felállított emlékmű megkoszorúzása volt. A 1843 méter 
magas hegytetőn elhelyezett számtalan kopjafa, emlékhely 

varázslatos élményt nyújtott mindenkinek. Szinte fizikai-
lag is éreztük a magyarságtudatot „Székelyföld szent he-
gyén”. Örömünkre szolgált, hogy Vácdukához közeli te-
lepülésektől származó kopjafákat is találtunk (pl. Őrboty-
tyán, Diósjenő). Ajánljuk mindenkinek, hogy ha lehetősé-
gük lesz rá a jövőben, látogassanak el erre a csúcsra.

Makkos László polgármester

Hazánkban 1939 óta a Magyar Vöröskereszt szervezi 
az önkéntes véradásokat. Naponta mintegy 1800 em-
ber önzetlen segítsége szükséges ahhoz, hogy bizton-
ságos vérkészlet álljon a betegek rendelkezésére. 

2016. augusztus 5-én véradást szervezett Vácdu-
kán a Művelődési Házban a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezete. Összesen 17 véradó jelent meg, a 
rendszeres véradók mellett, több új önkéntes is vállal-
kozott a feladatra.

 A Vöröskereszt munkatársai és a helyi önkormány-
zat üdülési kuponnal, étellel és itallal kedveskedett a 

rendezvény résztvevőinek.
A vér semmi mással nem pótolható. Köszönjük min-

den véradónak, támogatónak és szervezőnek az ön-
zetlen munkáját.

Véradás Vácdukán


