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Tisztelt Vácdukaiak!
Nagy öröm az számunkra, hogy 2018. szeptembertől a mini bölcsőde megnyitotta kapuit és töretlenül telt 

házzal működik. Az utóbbi években történt és az azóta folyamatos lakosságszám növekedése, amely első-
sorban a kisgyermekes családok beköltözését jelentette, egyre nagyobb igényként fogalmazta meg az óvo-
da előtti, három éves kor alatti gyermekek ellátásának a biztosítását. A képviselőtestület szem előtt tartva ezt 
a tendenciát, az első pályázati lehetőségnél beadta pályázati anyagát mini bölcsőde létesítésére. A támoga-
tási összeg megnyerése után rövidesen elkezdődött az Ifjúság utca 5. szám alatti önkormányzati épület átala-
kítása. A teljeskörű felújítási munkákat követően, mely a kert egy részének megújítását is jelentette, megkap-
tuk a hatósági engedélyeket, így szeptembertől elindulhatott a bölcsődei ellátás.

Megtisztelő volt számunkra, hogy a Mini Bölcsőde átadóra Rétvári Bence országgyűlési képviselőnk, állam-
titkár úr ellátogatott hozzánk és néhány szóban megosztotta velünk gondolatait. A köszöntők és a kis előadá-
sok valamint az épület felszentelése  után az átadón megjelentek megnézhették belülről is a bölcsőde épüle-
tét.

Jóleső érzéssel tölt el bennünket, hogy Vácdukán oly sok év óta először egy új intézmény nyithatta meg ka-
puit. Büszkék vagyunk arra, hogy az állam és az önkormányzat közös finanszírozásában létrejöhetett a mini 
bölcsőde. Köszönjük ezt a lehetőséget egyrészt Magyarország Kormányának másrészt az itt lakóknak, a sok 
Vácdukára költöző családnak.
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Szeptember első szombatján került sor a Vácduká-
ért Alapítvány által rendezett második terepfutó ver-
senyre. A verseny kellemes, napos időben zajlott.

A négy versenyszám közül az elsősorban gyerekek-
nek szervezett 1 km-es távon nemcsak gyermekek, 
hanem szülők is részt vettek. Sokan közülük 4 km-en 
is megmérettették magukat. Kisnémediből rajtolt el a 
két hosszú táv, a 8 kilométert 36 perc, a 15 kilométert 
1 óra 10 perc alatt teljesítették a leggyorsabb futók. 

A célban frissítőcsomaggal várták a befutókat a szer-
vezők. Minden korcsoportból férfi és női győztest hir-
dettünk, a díjakat támogató cégek ajánlották fel.  Sze-

retnénk köszönetet mon-
dani az önkénteseknek, 
akik az egyes szakaszo-
kon útba igazították, vagy 
a frissítőpontokon várták a versenyzőket. Gratulálunk 
minden résztvevőnek, reméljük jövőre újra találko-
zunk! A Korido.hu által mért eredményeket a vacduka.
hu/futas/ honlapon olvashatják. 

A Vácdukáért Alapítvány javára beérkezett adomá-
nyokat, 78.000 Ft-ot a vácdukai Hársfa sor fáinak pót-
lására, felújítására fogjuk fordítani. Köszönjük a fel-
ajánlásokat!

Kisnémedi – Vácduka terepfutó verseny
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Szeptember 1-én megtréfált bennünket az időjárás. 
Míg a délelőtti programokhoz szép napsütéses időt 
biztosított, addig a Falunapi programok kezdésekor 
egy záport küldött nekünk. Mindennek ellenére egy 
kis programváltozás után elindultak a meghirdetett 
műsorok, előadások.

A Művelődési Házban a Kisnémedi Faluvédő Egye-
sület és a Vácrátóti Hagyományőrző Néptánccsoport 
adta elő énekes, táncos műsorát. Ezúton köszönjük 
nekik, hogy elfogadták meghívásunkat.

A Királyi Kalamajka gyerekeknek szóló műsor már 
kint, szabadtéren a színpadon volt látható. Közben 
megérkeztek a Ragadozómadarak is, akik sokszor a 
közönség vállát, fejét érintve szálltak gondozójuk hí-
vószavára a tér egyik oldaláról a másikra. A Pesti Ze-

nés Színpad előadásában bepillantást nyerhettünk az 
operett varázslatos világába. A Vácdukáért Díjat 2018-
ban Zsiros Lászlóné kapta, aki évtizedekig volt Vác-
dukán védőnő. A díjátadók után a Vácdukai Nyugdíjas 
Klub és a Jézus Szíve Kórus következett, majd a Mas-
ter Dance tánciskola mutatta be produkcióját.

A közben elkészült vadgulyással és sertéspörkölttel 
megvendégeltük a kilátogató lakosokat.

A gyerekeket ugrálóvár, léghoki, rodeóbika várta a 
focipályán, valamint arcfestés és gyereklovagoltatás. 
Megrendeztük a már hagyománynak számító pogá-
csasütő versenyt, a legfinomabb pogácsákat a közön-
ség szavazatai alapján választottuk ki. A játékos ked-
vű vendégek totó kitöltésével tesztelhették a falu hely-
történetéhez, mindennapi életéhez kapcsolódó isme-
reteiket.

A vacsora után a Jump Rock Band zenekar szóra-
koztatott minket. Látványos tűzijáték zárta a rendez-
vényt.

FALUNAP
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A Falunap szeptember 1-én került megrendezés-
re. Szép hagyományként ezen a napon adjuk át a 
„Vácdukáért Díjat”. Idén Zsíros Lászlóné, Terike néni 
vehette át ezt a kitüntetést, aki a faluban évtizedekig 
dolgozott védőnőként. 

Elsősorban az újszülötteket és a várandós kismamá-
kat gondozta, de gondozása alatt álltak az óvodások 
és az általános iskolások is. Szervezte a különböző 
szűréseket, védőoltásokat. Családtervezéssel, szop-
tatással, életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcso-
latos programokat, tanácsadásokat tartott, mind a fia-
talság, mind a felnőtt lakosság körében. Látogatta az 
oktatási intézményeket, óvodát, iskolát. Az iskolában 
egészségügyi szakköröket tartott: elsősegélynyújtást 
és csecsemőgondozást. A háziversenyek győztesei-
vel a járási fordulókon vett részt és gyakran a legjobb 
eredményt érték el, a megyei versenyeken is sikere-
sen szerepelt tanítványaival. A vácdukai közéletben és 
társadalmi életben aktívan részt vett.

Most örömmel látja, hogy Vácduka ma milyen népes 
falu, milyen sok kisgyermek szaladgál az óvoda, az is-
kola, sőt már az új bölcsőde udvarán is.

További sok egészséget kívánunk neki!

Vácdukárt Díj – Zsíros Lászlóné
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Gyermekkora nagy ré-
szét Kemencén töltötte, a 
kis börzsönyi falu idillikus 
környezetében, melyhez 
élete végéig, sokat visz-
szaemlékezve, nagyon ra-
gaszkodott. A háború vi-
szontagságos évei után 
mint az iskola kiemelt ösz-
töndíjas tanulója a váci Pi-
arista Gimnázium közép-
iskolás hallgatója lett. Az 
itt töltött piarista gimnázi-
umi évek meghatározóak 
voltak további életében, 

jellemének formálásában. A piaristákhoz való hozzá-
tartozása élete végéig elkísérte.

Gimnáziumi tanulmányait befejezve a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem általános orvostudományi 
karán folytatta tanulmányait, hogy elérje élete célját és 
orvos legyen. Egyetemi tanulmányait kiváló eredmény-
nyel, “Summa cum laude” fejezte be és így lehetősé-
ge lett volna az egyetem tudományos intézeteiben ku-
tató orvosként működni. Számára fontosabb cél nem 
az egyetemi karrier, hanem a beteg ember gyógyítá-
sa volt.

Orvosi tevékenységének első éveit Zala megyében, 
Szentpéterúron töltötte, megismerve az akkori zalai 
telek viszontagságos körülményeit. Azt követően cél-
ja a főváros közelében folytatni orvosi tevékenységét, 
gondolva gyermekei jobb továbbtanulási lehetősége-
ire. Így került 1966-ban Vácrátótra és lett a következő 
27 évre egészen nyugdíjas koráig Vácrátót és Vácduka 
körzeti orvosa, beleértve a környező falvakat is helyet-
tesítések alkalmával. Különös gondot fordított a vác-
dukai beteg és a Gyermekotthon pácienseinek ellátá-
sára. A szokásos vácdukai heti kétszeri rendelés mel-
lett, szinte éjjel-nappal, mint orvos fáradtságot nem kí-
mélve a betegek rendelkezésére állt. A zord és viszon-
tagságos téli időkben, még az éjszakai órákban is, ha 
kellett akár kétszer is autóba szállt, hogy legyőzve a 
dukai domb téli friss havas közlekedési nehézségeit, 
minél előbb elérje az orvosi segítségre váró betegét.

A dukai lakossággal szemben, ahogyan a munka-
társakkal, Zsíros Lászlóné Terikével és Gyetvai Pálné 
Katival szemben is, mindig szimpátiáját fejezte ki, így 
megvolt a harmonikus együttműködés orvos és páci-
ens között, ahogyan a munkatársakkal is. Mint orvos 
és ember a vácdukaiaktól megbecsülést kapott és ezt 
a megbecsülést próbálta segítő orvosi munkájával vi-
szonozni. Már 25 év óta nyugdíjasként is igen sokat és 
szívesen emlékezett kedves betegeire.

Fáradságos és becsületes munkájában igen nagy 

szerepet játszott szeretett felesége, aki hosszú évtize-
deken át ott állt mellette, sokszor válláról levéve a ter-
heket önzetlenül támogatta és vígasztalta, különösen 
amikor a járványos időszakokban akár 5 falut is ellátva 
nagyon feszített munkatempóban dolgozott.

Keresztény emberként rendkívül fontos volt számára 
gyermekei katolikus neveltetése akkor is, amikor a ka-
tolikus gimnáziumi érettségi nem éppen előnyt jelen-
tett a továbbtanulhatás szempontjából.

Rendkívül tájékozott és olvasott ember volt, a napi 
politikában percről-percre tudni akarta, hogy mi törté-
nik a világban. Ha ismeretlen fogalom, idegen kifeje-
zés került a szeme elé, azonnal lexikonokhoz nyúlt és 
kereste a magyarázatot.

Humora az emberi kommunikációban fontos szere-
pet játszott, s azzal életvidámságot, pozitív energiát 
sugárzott, sokszor feszült helyzeteknek élét véve.

Gyermekei és unokái rajongtak érte. Egyikük sorai a 
következők: “...nagyon boldog unokáid vagyunk, örü-
lünk, hogy ilyen nagyapánk volt, gondolok a sok szép 
balatoni élményre, horgászásra, motorozásra Rátó-
ton, arra, hogy nekem hányszor magyaráztad meg a 
mogyoróbokor beporzásának fortélyait, még csúzlit is 
csináltál nekem. ...”

A családban nagy tiszteletnek örvendett, mert em-
bersége, jelleme példamutató, a családról való gon-
doskodás és összetartás példaképe volt. Önzetlen 
volt, mert ha tudott,  minden életszituációban segített, 
vígasztalt, felkarolt. Életének fontos eleme volt a csa-
lád, s hogy a családban mindenki jól érezze magát. Vi-
dámságával életerőt adott és mindazért, amit önzetle-
nül, szeretetből tett, adott, azért minden köszönet ke-
vés.

61 év boldog házasság után a halála előtti napok-
ban mégegyszer leült a zongorához és energiku-
san játszotta a neki tetsző dallamokat, mintha ezúton 
közölte volna, most búcsúzom, ez volt az utolsó dalom.

 
Amikor az Úr látta,
hogy az út már túl hosszú neked,
a domboldal már túl meredek,
a lélegzetvétel már oly nehéz,
átölelt és így szólt:
gyere haza.

Rendkívüli ember volt, aki életével, tetteivel bennünk 
kiolthatatlan, mély nyomot hagyott.

Adj Uram örök nyugodalmat neki.

Dr. Mácsik István  családja ez úton mond köszönetet 
mindazoknak, akik részvétüket nyilvánították, együtt-
érzésüket fejezték ki.

Vácduka volt orvosáról - Dr. Mácsik István
 Vácrátót és Vácduka volt körzeti orvosa életének 87. évében 2018. április 23-án elhunyt. Temetésére 2018. 

április 30-án a kemencei temetőben került sor, ahol szerető családja, rokonai és nagy számban megjelent 
barátai, kollégái és páciensei kísérték utolsó útjára.
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Nem csak gyerekeknek – A Gyűrűk Ura szerzőjé-
nek művei a községi könyvtárban

J.R. R. Tolkien meséit elsősorban gyermekeinek 
írta, a dél-afrikai származású író és költő eredetileg 
az angolszász nyelvek professzoraként kezdte pá-
lyafutását. A világhírt számára „A Gyűrűk Ura” hoz-
ta meg, ezután fedezték fel a korábban íródott  „A 
hobbit” és „A szilmarilok” című műveit. Ez utóbbi kö-
tetben a szerző visszavarázsol bennünket az első- 
és másodkorba, megismerhetjük azokat az esemé-
nyeket, melyekre a későbbi nagy művekben annyi-
szor utalnak. Az 1937-ben íródott „A hobbit” pedig „A 
Gyűrűk Ura” közvetlen előzménye.

E könyvek folyamatos és időtálló népszerűsége 
alapozta meg Tolkien hírnevét a modern fantasy aty-
jaként. E hírnév késztethette fiát, Christopher Tolki-
en-t, hogy apja halála után kiadja az addig nem meg-
jelent meséket is. Ilyen kötet a „Kullervo története” 
mely az ősi finn eposz, a Kalevala egyik hőséről szól. Másik műve a „Beowulf” eredetileg egy óangol eposz, 
melynek Tolkien általi fordításában a rettenthetetlen hős mellett megjelenik a sárkány, sőt már itt is vannak 
gyűrűk és tündék is. Ebből a műből készült film Angelina Jolie-val, és számítógépes játék is. A „Húrin gyerme-
kei” című regét az első világháború idején írta Tolkien, melyben elmeséli az Óidők legendáit. Írásait nagyban 
befolyásolta a háború, melynek borzalmait a képzelet erejével próbálta legyőzni.

Külön csemege még a könyvtárban szintén megtalálható „Karácsonyi levelek” - mely a szerző gyermekei-
nek írt rajzos leveleit mutatja be.

Várjuk szeretettel!

Könyvajánló

Ketchupos-tarjás pogácsa

A 2018. év pogácsasütő verseny I. helyezettje: Kollár Zoltán 

Hozzávalók:
50 dkg liszt, 30 dkg főtt burgonya, 2 tojás, 2 kanál tejföl, 1 kocka élesztő,
15 dkg margarin, ketchup, tarja.

Elkészítés:
A krumplit megpucoljuk, megfőzzük sós vízben, leszűrjük, majd összetörjük. Tálba tesszük, hozzátesszük a 

margarint, sót, egy tojást, a tejfölt, összekeverjük, majd hozzátesszük a lisztet is és összekeverjük.
Közben az élesztőt felfuttatjuk, majd hozzágyúrjuk a keverékhez. Ha kemény lenne a tészta, még egy kis tejet 

hozzákeverünk. Közepesen lágy tésztát kell kapnunk.
Langyos helyen megkelesztjük. Mikor megkelt, nyújtódeszkára borítjuk, ujjnyi vastagra nyújtjuk, olvasztott 

margarinnal megkenjük a tetejét. 
A tarját apró kockákra vágjuk, összekeverjük a ketchup-pel, rákenjük azt is a tésztára.
A tésztát négy oldalról összehajtjuk, amíg egy kisebb kocka nem lesz, és pihentetjük 20 percen keresztül.
Ezután újra ujjnyira nyújtjuk, margarinnal megkenjük, ismét összehajtogatjuk. Megint pihentetjük 20 percet, 

majd újra kinyújtjuk, megint megkenjük margarinnal, ismét összehajtogatjuk. Pihentetjük 20 percet, majd kinyújt-
juk ujjnyi vastagra, megkenjük egész tojással, és megszórjuk sajttal. A munkafolyamat során háromszor hajto-
gattuk és nyújtottuk ki a tésztát.

Kiszaggatjuk a pogácsákat, margarinnal kikent tepsibe tesszük őket, közepes lángnál addig sütjük, amíg szép 
rózsaszínes színük nem lesz. 

Sütés után picit hűlni hagyjuk, majd tálaljuk.

Jó étvágyat!
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Megkérjük Vácduka Tisztelt Lakóit a környezetvédelmi rendelet 14 §-nak betartására amely az avar és kert hul-
ladék nyílttéri égetésére vonatkozik:

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

14. §
(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) Avar és egyéb kerti hulladék megsemmisítésére irányuló tűzgyújtás és égetés Vácduka Község 
belterületén csak pénteken 12-19 óra között engedélyezett! Az égetés befejezésével, legkésőbb 19 
órakor a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni.

(3) Szeles időben, továbbá május 1-től augusztus 31-ig és november 30-tól március 15-ig, 
valamint esős időt követő 5 napig az avar és kerti hulladék égetése tilos!

(4) Avart és kerti hulladékot csak magánterületen, jól kialakított tűzrakóhelyen szabad égetni úgy, 
hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 
hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék).

(6) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére 
tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(7) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély 
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(8) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készen-
létbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

(9) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő akció is igénybe vehető.

(10) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

A rendelet teljes terjedelmében megtalálható Vácduka hivatalos honlapján:
http://vacduka.hu/…/12/20_2017-Környezetvédelmi-rendelet.pdf

Köszönettel: Vácduka Község Önkormányzata!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2018. június 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biz-
tosító vízi létesítmények, kutak további üzemeltetéséhez fennmaradási engedély szükséges. Abban az esetben, 
ha a vízi létesítmény engedély nélkül került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. Az eljárás ille-
tékmentes.

Az engedélyezési eljárásról szóló részletes tájékoztató és a fennmaradási engedély iránti kérelem formanyom-
tatványa megtalálható a honlapunkon.

http://vacduka.hu/tajekoztato-a-2018-junius-1-elotti-engedely-nelkul-letesitett-kutak-fennmaradasarol

Felhívás a környezetvédelmi rendelet betartására!

Tájékoztató az engedély nélkül létesített 
vízi létesítmények, kutak fennmaradásáról
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Nyári élmények
A nyári szünet alatt egy csodálatos helyen nyaraltam, Horvátországban. Egy hetet töltöttem itt a családommal. 

A víz nagyon tiszta és sós, ami jót tett a bőrünknek. Ez a hely családok számára is megfelel, ugyanis a víz me-
leg, a strandokon vannak csúszdák és sok más vízi játék. De ha valaki egyedül szeretne lenni, vannak kevésbé 
felkapott tengerparti részek is. Nekem is volt szerencsém ilyen helyen töltenem egy napomat. Esténként, amikor 
már mindenki megéhezett, elmentünk vacsorázni. Meglepő, de a pincérek többsége beszélt magyarul. Az étel-
választék nagyon nagy, hiszen itt sok fajta halétel van. Aki ezeket nem szereti, az se ijedjen meg, van sok más 
finomság is. A hangulat csodálatos, a naplemente, a tenger látványa életre szóló.

Pervai Adrienn 7.o.

Az Alpokban nyaraltam
Augusztus 23-án volt a nagy nap, mert ezen a napon utaztunk el az Alpokba. Reggel 6 órakor indultunk. Ahogy 

közeledtünk, egyre szebb hegyeket láttunk.
Egy kisvárosban, Bad Hofgasteinben, a Hotel Alpinában szálltunk meg. Azonnal mentünk fürdeni a medencé-

be. Másnap elhatároztuk, hogy fölmegyünk kötélvasúttal az egyik hegycsúcsra, ahonnan átsétáltunk a másik 
csúcsra, ami egy picivel magasabb volt. A túra után nagyon elfáradtunk. A harmadik nap esett a hó és 4 fok volt. 
A negyedik nap elmentünk a városba egyet sétálni, és a Zell am See nevű tónál bicikliztünk.

Ajánlom mindenkinek, hogy látogassátok meg az Alpok nevű hegységet.

Vácy Sára 5. o. 

Kezdődik a suli már
Kezdődik a suli már,
Az iskola kitárta a kapuját.
A mosoly az arcokon ragad,
S az évnyitó hirtelen elszalad.
Az első nap is eljön,
A jelentés megtörtént.
Teljes a létszám,
S a felelésre mindenki készen áll.

Szabó Mirjam 7. o.

Eger
Eger egy nagyon kifinomult, mégis extrém, rengeteg történetet magába ölelő város. Jól kihangsúlyozza a régi 

korok szép és érdekes stílusát. A történelem során sokszor találkozhatunk vele. A régmúltban hatalmas szere-
pe volt a törökök elleni küzdelemben. Azonban Eger nem csak a múltjáról híres. Rengeteg borospince övezi a 
várost a föld alatt. Labirintusszerűen kígyózik a sok út. Ez nem látszik első pillanatban, de nagyon logikusan 
van megtervezve és kivitelezve. Érdekességképpen: egy rajongó Beatles Múzeumot nyitott, ami rövid időn be-
lül rendkívül híressé vált. A város sok hírességnek adott otthont. Én személy szerint lenyűgözőnek tartom ezt az 
ódon hangulatú, ám sok helyen modernizált várost.

Bea Kata 6. o.

Eggyel többen, avagy kettővel?
Új év kezdődött. A hatodik osztály a múlt évben sem volt egy kis csoport. Akkor összesen 27-en voltunk, ám 

napjainkban ez a létszám kettővel növekedett. Ekkora osztály utoljára 1994-ben, a Serényi-kastélyban működő 
gyermekotthon idején volt. Ám az igazi érdekesség az, hogy az egyik lány a Fülöp-szigetekről érkezett. A neve 
Claire. Elmondása szerint az ottani iskolákban legalább 80 fős egy osztály, és nemrég volt ott tájfun, ami renge-
teg házat tönkretett.  A városukban szerencsére nem okozott olyan nagy kárt. Mindenesetre én rendkívül örülök, 
hogy velünk lehet. Az angoltudásunk, szókincsünk is gyarapodhat.

Bea Kata 6. o.

Az utcabál
Ez a hagyomány 10 éve tart nálunk. Mindig szeptemberben tartjuk ezt a bált. Az Ady utcában lakók és a kör-

nyékbeli emberek jönnek el. Délután 16 órától egészen éjfélig szokott tartani. Ez batyus bál, azaz mindenki hoz 
magával enni és inni. Sötétedés felé tüzet gyújtunk, a felnőttek beszélgetnek, a gyerekek pedig játszanak és bú-
jócskáznak. Mindenki jól szokta érezni magát.

Vácy Sára 5. o. 

Mizujs – válogatás a vácdukai általános iskolás diákok tollából
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Anyakönyvi hírek
Születtek: 

• Lónich Norbert és Lajter Zsuzsanna gyermeke: 
Péter, 2018.08.07.

• Korbel Sándor és Nemes Kinga gyermeke: 
Alex, 2018.08.27.

• Racs Rajmund és Bódi Krisztina gyermeke: 
Zotmund, 2018.08.31. 
             Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:

Cseri János 2018. június 13., élt 69 évet

Thuri Csaba 2018. július 11., élt 76 évet

Muka Imre 2018. július 24., élt  66 évet

Major Istvánné 2018. július 27., élt 82 évet

                   Nyugodjanak békében!

Hulladékgyűjtési rend 2018
OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER

Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök

4. KOMMUNÁLIS 1. KOMMUNÁLIS 6. KOMMUNÁLIS

11. KOMMUNÁLIS 8. KOMMUNÁLIS 13. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

18. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 15. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 20. KOMMUNÁLIS

25. KOMMUNÁLIS 23. KOMMUNÁLIS 27. KOMMUNÁLIS

29. KOMMUNÁLIS

Egészségház
2167 Vácduka, Béke tér 4.

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

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

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

Csecsemő – és gyermek szakorvos : 
Dr. Vecserka Zsolt
Telefon: tanácsadó: 27/366 – 467
Rendelési idő: minden hónap első csütörtök: 8 –9 
óráig.

Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal
2167 Vácduka, Béke tér 1.

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

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!
 A rendelés zavartalan működése érdekében a sür-
gősségi fogászati ellátásokat (pl. foghúzás, gyökér-
kezelés) a rendelés első órájában áll módunkban 
ellátni.
A nem állandó lakcímmel rendelkező betegeket csak 
sürgősségi ellátás keretében van módunk ellátni.
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Idén immár negyedik alkalommal emlékeztünk meg 
óvodánk névadójáról egy kis ünnepség keretében. 
Brunszvik Teréz, a magyarországi óvodák megalapító-
ja élete utolsó éveit a vácdukai kastélyban töltötte és itt 
hunyt el 1861. szeptember 23-án. A dukai kastély ab-
ban az időben unokahúga Forrayné Brunszvik Júlia tu-
lajdonában volt.

Az óvodában megrendezett emlékműsort Makkos 
László polgármester nyitotta meg és néhány szóban 
Teréz életéről, munkásságáról szólt: „Brunszvik Te-
réz volt az a személy, aki a kortársai szerint is Széche-
nyi Istvánhoz hasonlóan reformok, fejlődési utak ki-
gondolására, nyugati eszmék magyarországi átülte-
tésére, a magyarság felemelkedésére szentelte életét. 
Sok utazása és tanulmánya során tapasztalatait meg-
osztotta másokkal sőt az óvodai nevelés tekintetében 
egyedülállót teremtett.

A korabeli feljegyzések szerint Gróf Széchenyi István-
nal a reformkorban hasonló célokat tűztek ki, de eltérő 

módszerrel szerették volna azt megvalósítani. Brunsz-
vik Teréz úgymond alulról a nevelés útján kezdte vol-
na, addig Széchenyi gróf felülről, a gazdaság oldaláról 
gondolta volna azt elérni. Mindkettőjüknek sikerült rész-
ben valamit megvalósítani, hiszen Széchenyinek sike-
rült az akkor haladó ipari, gazdasági szellemet behoz-
ni Magyarországra, míg 
Brunszvik Teréz megala-
pította a kisdedóvókat, az 
első óvodákat.”

A megemlékezés után 
az óvodások, majd az is-
kolások műsorát láthat-
tuk.

Az ünnepséget az óvo-
da külső falán található 
emléktábla megkoszorú-
zása zárta. Köszönjük a 
részvételt a szereplőknek, 
a megjelenteknek.

Október 1-én immár ne-
gyedik alkalommal fejez-
hettük ki tiszteletünket és 
szeretetünket azok iránt, 
akik hosszú munkával töl-
tött évek után köztünk, 
kis településünkön töltik 
megérdemelt nyugdíjas 
éveiket. Az ENSZ közgyű-
lése 1991-ben nyilvánítot-
ta ezt a napot az Idősek 
Világnapjává.

Az idősek napi műsor 
a Brunszvik Teréz Óvoda nagycsoportosainak kedves 
műsorával kezdődött. A Benedek Elek Általános Isko-
la 3. osztályos tanulóinak előadása sok mosolyt csalt 

a megjelentek arcára. Makkos László polgármester 
köszöntője követte a gyerekek műsorát. Idén 7 főt kö-
szönthetett az elmúlt egy évben 80 évet „frissen” betöl-
töttek között. Végezetül Bordás Barbara operetténekes-
nő és Boncsér Gergely operaénekes varázsolta el ope-
ra, operett és magyar nótával a megjelent időseket.

További jó egészséget kívánunk minden 65 év felet-
ti „Örökifjúnak”!

Brunszvik Teréz emlékünnepség

Idősek Világnapja Vácdukán
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Idén is megrendezésre került a ha-
gyományos Szüreti Felvonulás és 
Bál október első szombatján, azaz 
2018-ban október 6-án. Az időjárás 
kitűnő volt, még felhő sem zavarta 
meg a napsütést.

A felvonulási menet a szokásos 
helyről, az Ady közből indult, majd 
az Ady utca, Bacsahegyi utcá-
kon keresztül kiért a főútra, ahol az 
egész falun végighaladva, a temp-
lomnál visszafordulva a Művelődési 
Háznál fejeződött be.

Az indulásnál illetve két megálló-
helynél (élelmiszer-, dohány- és ital-
bolt előtt illetve az Óvoda sarkán) az 
ovisok előadták kis műsorukat, majd 
a friss házaspár segítségével kez-
dődött a jókedvű, közösségi tánc. A 

felvonuláshoz illő zenét az évek óta 
visszatérő zenekar folyamatosan, fá-
radságot nem kímélve szolgáltatta. 
Frissítővel és házi süteményekkel kí-
nálták a felvonulókat a megállóknál 
felállított kínáló asztalok rendezői.

A Művelődési Háznál ebéddel vár-
tuk a beöltözött felvonulókat. A gye-
rekek közös mustkészítésben, szü-
reti kézműveskedésekben vehettek 
részt. Idén is finom must készült a 

közel 130-150kg-nyi Othello szőlő-
ből. A megmaradt mustból készül el 
a „Falu Bora”, amelyet forralt borként 

a Karácsonyfa állításnál megkóstol-
hatják a település lakói.

Este nyolc órától a hagyományos 
szüreti bálban lehetett folytatni a mu-
latságot.

Köszönet jár a szervezőknek, a 
Vácdukai és a más településről ide-
látogató vendégeknek valamint a lo-
vasoknak, kocsisoknak és minden-
kinek, aki segítette az idei Szüreti 
Felvonulás létrejöttét.

Jövőre ismét találkozunk a XX. 
Vácdukai Szüreti Felvonuláson és 
Bálon!

XIX. Vácdukai Szüreti Felvonulás

Vácduka totó 2018 megfejtése:    X,  2,  X,  2,  1,  X,  2,  2,  2,  1,  X,  2,  1,  X.



 

 

Ideje: 2018. november 24. (szombat) 10.00 – 15.00 óra között 

Helye: Benedek Elek Általános Iskola (2167 Vácduka, Ifjúság u. 2.) 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAMOK, SZŰRÉSEK: 

 koleszterin, vércukor, testzsír, vérnyomás, hemoglobin szint, 
húgysavszint mérés 

 szemészeti vizsgálat– szemüvegrendelési lehetőség s
 prosztatarák szűrés ujjbegyvérből   
 csontritkulás szűrés (45 éves kor felett)  c
 hallásvizsgálat  
 allergiavizsgálat biorezonanciával  a
 anyajegyszűrés  a
 érszűkület szűrés  ééé

 
GERINCTORNA ÉS JÓGA FOGLALKOZÁS 

A rendezvény teljes ideje alatt:  

 Teázás 
 Egészségtotó 
 Gyermekeknek 10 éves korig - kreatív foglalkozás 

 

További részletek a novemberi 
szórólapokon! 

Mindenkit szeretettel várunk!  


