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Tisztelt Vácdukai Lakos!

Ön a Vácdukai Kisbíró, a Vácduka Község Ön-
kormányzata időszaki kiadványának, nyári kiadá-
sát tartja kezében. A mostani számban, a szoká-
sos hírek, beszámolók, érdekességek mellett visz-
szatekintőt is olvashatnak az önkormányzat 2014 
őszétől kezdődő munkájáról. Fontosnak tartjuk 
bemutatni, hogy milyen munkát végeztünk el az 
eltelt öt év alatt.

A hangnemünk most sem változik, az előrehaladás, 
a fejlődés, a pozitivitás, kis közösségünk békés ösz-
szekovácsolása a fő cél és nem a megosztás, a bizal-
matlanság, bizonytalanság. Sokan emlékszünk arra, 
mikor ezutóbbival néztünk szembe, s a széthúzás mi-
att a falu alig-alig fejlődött.

Kezdeném a pénzügyekkel, a gazdasági helyzettel, 
a költségvetéssel, a megvalósult főbb beruházások-
kal, pályázatokkal. 

2014 őszén 12 millió Ft állt rendelkezésre a „kasz-
szában”, amely a biztonságos működéshez elég lett 
volna. Sajnos volt egy folyamatban lévő, örökölt bíró-
sági per, amelyből pénzvisszafizetési kötelezettség 
adódott 17,5 millió Ft értékben, melyet 2015-ben tel-
jesítenünk kellett. Ennek ellenére 2015-ben a feszes 
pénzügyi fegyelem és gazdálkodás eredményeként 
sikerült túlélni azt az évet úgy, hogy közben az iskola 
tanterembővítése állami támogatásból megvalósult, 
s még önerőből egy műfüves pályát, palánkkal, lab-
dafogóhálóval és világítással együtt (13 millió Ft sa-
ját forrást felhasználva) is sikerült az iskolásoknak át-
adni. Mindezek mellett jutott energia a több éve hú-
zódó feladatok megvalósítására: hivatali dolgozók 
szobáinak felújítására, az Egészségház és a Műve-
lődési Ház belsejének kifestésére is. Nagy öröm volt, 
hogy sok évközi egyeztetés után az év végén rendkí-
vüli önkormányzati -régi nevén ÖNHIKI - támogatást 
kaptunk az államtól.

2016-ban a megváltozott magánszemély kommu-
nális adó után tervezhetőbb, stabilabb lett a gazdál-
kodás. A vácdukai állandó lakcímmel rendelkező in-

gatlantulajdonosok adója csökkent, a nem vácdu-
kaiaké növekedett. Az adó változtatására azért volt 
szükséges, mert az állami finanszírozás az állandó 
lakcímmel rendelkező lakosok után számítódik ki. Mi-
nél magasabb ez a szám, annál több az állami támo-
gatás. Ma ott tartunk, hogy az öt évvel ezelőtti álla-
pothoz képest idén kb. 8 millió Ft-tal több állami nor-
matívát kapunk.

Visszatérve a 2016-os évre, útfelújításokat valósí-
tottunk meg (Nyár utca, Kikelet utca, Hársfasor) va-
lamint a Hársfasoron lakók több éves vágyát is telje-
sítettük, közvilágítást építettünk ki az előttük lévő út-
szakaszra. Mivel pályázatok ekkor még alig voltak, 
így ezek is saját forrásból valósultak meg (kb. 11 mil-
lió Ft értékben). Még ebben az évben az óvodára kb. 
4 millió Ft-t költöttünk karbantartásra és az étkező 
előtti előtető megépítésére.

2017-ben további beruházásokat, útfelújításokat 
(Széchenyi utca, Csokonai utca, Tavasz utca egy-
egy szakasza), járdafelújítást a Béke tér és a Csoko-
nai utca között, Temetőkerítés építést, óvoda előtti 
járdaszakasz felújítását valósítottuk meg. Pályázatok 
híján ezeket is saját erőből, a befolyt adóból finanszí-
roztuk összesen 25 millió Ft értékben.

2017 ősszel örömünkre két pályázatunk is pozitív 
elbírálásban részesült, amelyből 2018-ban az ener-
getikai beruházás (Iskola, Egészségház, Községház) 
és a mini bölcsi kialakítását valósítottuk meg. A két 
pályázat összértéke 110 millió Ft, amelyből 20 mil-
lió Ft saját erőt kellett vállalnunk. 2018 őszén a Pető-
fi köz útjavítására önerőből 3 millió Ft-t fordítottunk 
valamint a temetői kereszt és környéke is megújult.

Elérkeztünk az idei évhez, amelyben több fejlesz-
tés, beruházás valósult/valósul meg. Sportpark (pá-
lyázat útján), Focipálya világítása (Dunakanyar Után-
pótlás Klub TAO pályázata és önkormányzati ön-
erő), Béke tér és Óvoda közötti járdaszakasz felújí-
tása, gyalogátkelő – több évtizedes várakozás után 
– létesítése, a Béke téri buszmegálló áthelyezése 
(pályázat és önerő) valósult meg. Folyamatban van 
a Bacsahegyi út felújítása (pályázat és önerő) vala-
mint több útszakasz aszfaltozása (önerő). Két nyer-

Vácdukán beruházási összértékek

Pályázat Saját erő Összesen

2015 86 millió 13 millió 99 millió

2016 9 millió 15 millió 24 millió

2017 1 millió 25 millió 26 millió

2018   90 millió 23 millió 113 millió

2019   69 millió kb. 50 millió 119 millió

Megvalósulásra vár   60 millió kb. 15 millió kb.75 millió

Összesen 315 millió kb. 141 millió kb. 456 millió

Fejlesztési keret (az eladott telkek áraiból elkülönített összeg) 
2019.07.31-én 

20 millió
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tes pályázatunk van, amely még megvalósításra vár. 
Az egyik a Művelődési Ház részleges belső felújítá-
sa, a másik a mini bölcsi bővítése, a fedezet rendel-
kezésre áll.

A Kővágó településrész I. ütemének telkesítése so-
rán 26 önkormányzati, építési telket hirdettünk meg 
eladásra. Az ingatlanok közül már 18 db telek talált 
gazdára. A befolyt összegek egy részéből finanszí-
roztuk az ingatlanok közművesítését, másik részé-
ből egy fejlesztési keretet (pl. útfejlesztés, pályáza-
ti önerők) különítettünk el. Az eladások során ingat-
lan közvetítő céget nem vontunk be, a telkeket mi ma-
gunk értékesítettük.

Voltak nehéz pillanataink is. Egy súlyos döntést kel-
lett meghoznunk 2018-ban. A 2016-ban a Művelődé-
si Ház energetikai felújítására beadott pályázatunk-
ra 2017 nyár végén kaptunk pozitív döntési értesítést. 
Ezután a műemlék védelem által előírt végleges kivi-
teli tervek elkészítésekor, az előzetes költségbecslés 
valamint a közbeszerzés során beérkezett ajánlatok 
alapján (építőanyag és munkaerődíj drágulás), leg-
alább az előirányzott önerő dupláját (kb 50-60 mil-
lió Ft-t) kellett volna hozzátenni a támogatási összeg-
hez. Ha ezt megtettük volna, akkor minden egyéb te-
lepülésfejlesztési tervet le kellett volna állítani, semmi 
más nem valósulhatott volna meg a Művelődési Há-
zon kívül. Nemcsak 2018-ban, hanem 2019-ben sem. 
Sőt új pályázatokat sem tudtunk volna beadni, mi-
vel nem tudtunk volna önerőt vállalni. Mérlegelve az 
előnyöket és a hátrányokat arra a döntésre jutottunk, 
hogy nem élünk ezen nyertes pályázat megvalósítá-
sával. Azonban a Magyar Falvak Program keretében 
elnyert támogatással a Művelődési Ház részleges 
belső felújítását a választások után el tudjuk kezdeni.

Kommunikáció terén nagyon sokat fejlődtünk. Nap-
rakész, folyamatosan bővülő tartalommal rendelke-
ző honlapunk és facebook oldalunk várja a „látogató-
kat”. Negyedévente újságot adunk ki, amely a telepü-
lés eseményeit, történéseit, fejlődését, felhívásait tar-
talmazza kiegészülve könnyed tartalommal. Az aktu-
ális hírekről, információkról szórólapokat juttatunk el 
a háztartásokba, lakossági fórumokat szervezünk, a 
lakosságot segítjük a nekik kiírt pályázatok (pl. hűtő-
gép-, mosógépcsere programok) beadásában. Utol-
jára hagytam még egy fontos dolgot. Bennünket bár-
mikor felkereshetnek, még ügyfélfogadási időn kívül 
is. Információkat adunk, tájékoztatunk, válaszolunk a 
kérdésekre. Építő jellegű észrevételeket szívesen fo-
gadunk. A testületei ülésekre, közmeghallgatásokra 
nagyon szívesen várjuk a lakosokat.

Az elmúlt öt évben hat új rendezvényt vezettünk be 
rendszeres jelleggel (Fánksütő, Kihívás Napja, Futó-
verseny, Brunszvik Teréz ünnepség, Idősek Napja, 
Karácsonyfa-állítás). Ezekkel együtt évente összesen 
16 rendszeres esemény várja a falu lakóit. Úgy vettük 
észre, hogy rendezvényeink sikeresek, hiszen Önök 
szívesen látogatják őket. Programjainkat saját szer-
vezésben valósítottuk meg, külön erre szakosodott 
szakembert nem bíztunk meg vele, hiszen a költség-
vetésünk nem bírta volna el ezt a külön tételt.

Nagy hangsúlyt fektettünk a környezetvédelemre, 

szemléletformálásra és úgy gondolom, hogy a koráb-
biakhoz képest nagyot léptünk előre. 2015-től meg-
rendezésre kerül a Tavaszi Nagytakarítási program-
sorozat, melynek keretében szemétszedés, elektro-
nikai és papírgyűjtés valamint ággyűjtés, ágdarálás 
valósul meg. Cél a tisztább környezet, levegő, víz és 
talajvédelem. Terveink között szerepel a veszélyes 
hulladék begyűjtés is, erre vonatkozóan az egyezte-
tések még folynak. Az első lépéseket megtettük, de 
tudjuk, hogy ezen a téren még rengeteg feladat vár 
ránk.

A lakosok egészségvédelmére az Egészségnapon 
kívül szervezünk még helyben nőgyógyászati rákszű-
rést, allergia vizsgálatot, vérvételt valamint az óvodá-
soknak, iskolásoknak szemészeti szűrést együttmű-
ködve a háziorvosi és védőnői szolgálattal.

A szociális támogatások sorát is bővítettük. Támo-
gatjuk az újszülötteket, iskolakezdéshez pénzbeli tá-
mogatást adunk az általános és középiskolásoknak, 
adománycsomagot biztosítunk a rászorulóknak, és 
az időseket sem felejtük el, őket karácsonykor aján-
dékozzuk meg egy-egy csomaggal.

Még nagyon sok kisebb-nagyobb eseti programot 
is megemlíthetnék, amely megvalósult az elmúlt 5 év 
során. Például két kulturális eseményt, az 1956-os 
és az I. világháború témakörrel kapcsolatos pályáza-
ti programsorozatot.

Vácduka állandó lakosságszáma az elmúlt öt év-
ben 250 fővel növekedett. Főleg a kisgyermekes csa-
ládok költöztek a településre, amely mind az óvodai 
és mind az iskolai gyermeklétszámban tükröződik. 
Többek között ezért mindkét intézmény folyamato-
san, lehetőségeinkhez mérten plusz támogatásban 
részesül (pl. kirándulások, kulturális és szabadidős 
programok, tanulmányi és sportversenyek támoga-
tása, eszközbeszerzés – ezen belül többek között 
az óvodai csoportszobák bútorzatainak teljes cseré-
je, informatikai eszközök beszerzése mindkét intéz-
ményben) mert fontosnak tartjuk, hogy a települé-
sen működő intézmények jól működjenek. Támogat-
tuk, hogy a Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola 
önállóként és ne tagintézményként tartozzon a Váci 
Tankerületi Központhoz. Tornaterem igényünk a Váci 
Tankerületi Központ listáján első helyen áll a TTT or-
szágos programban, várjuk a döntési értesítőt.

Összefoglalva, Vácduka egy stabil költségvetéssel 
rendelkező, fejlődő település lett az elmúlt öt év alatt. 
Ez nagy munkát jelentett, de nemcsak nekünk. Sze-
retnénk köszönetet mondani minden önkormányzati 
dolgozónak, civil szervezetnek és nem utolsó sorban 
Önöknek, hogy ez a fejlődés közösen, összefogással 
valósulhatott meg. A jövő is csak így folytatódhat, ha 
ez az egység megmarad és nem változik.

Makkos László polgármester
és a képviselőtestület:

Fézler Zsoltné, Csepreginé Nagy Gizella Ildikó,
Rákóczi Istvánné, Borgulya János,

Kalkó Gedeon, Kucsera Csaba
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A 2018/2019-es tanévet a Vácdukai Benedek Elek Ál-
talános Iskola sikeresen lezárta. 

A második félév is mozgalmas, eredményekben gaz-
dag és izgalmas volt. Sok versenyeken, rendezvénye-
ken vettek részt a tanulóink. Ezeken kiemelkedő ered-
ményeket is sikerült elérnünk. A tanév végén a balla-
gáskor és bizonyítvány osztás alkalmából sok tanuló 
érdemelte ki az elismerést. 165 fővel zártuk a tanévet. 
44 tanuló kitűnő, 10 tanuló jeles eredménnyel fejezte 
be a tanévet. 

A nyolcadik osztály 24 tanulói közül 23 főt felvettek 
középiskolába.  16 diákot vettek fel az általuk 1-3 hely-
re megjelölt iskolába. 

A 2019/2020-as tanévbe, iskolánkba beiratkozott 1. 
osztályos tanulók száma: 29 fő. Ez azt jelenti, hogy is-
mét nőtt egy kicsit az iskolánk tanulói létszáma.

Most a teljesség igénye nélkül szeretném felsorolni 
a tavasz folyamán elért sikereinket, eredményeinket.

Tanulmányi versenyek:
Először vettünk részt Galgamácsán a Fekete Ist-

ván Térségi tanulmányi versenyen, ahol Akale Henrik 
Olushegun (6. osztály) angol nyelvből 3., Kucsera 
Máté (7. osztály) földrajzból 4. és Tamás Borbála (8. 
osztály) biológiából 2. helyet szerzett.

Új lendülettel kezdtük 
meg óvodánkban az új 
esztendőt. 

Az évszakhoz képest 
enyhe időben sokat ját-
szottunk a szabadban, 
de február közepén már 
úgy gondoltuk, ideje a 
télűzésnek. Hangszere-

inket és hangszálainkat is 
segítségül hívtuk ehhez.

Az óvodai farsangi mu-
latságon vidám tánco-
lással, énekléssel tető-
zött a hangulat. Mindany-
nyian jelmezbe bújva vi-
gadtunk. A délelőtti han-
gulatot emelte egy alka-
lomhoz illő, zenés műsor 

megtekintése    Boldogan 
fogyasztották a lurkók az 
otthonról hozott fánkot, 
süteményt, szörpöt.

Nagycsoportosainknak 
a Zöld Híd kft. munkatár-

sai szemléletes előadást 
tartottak a szelektív hul-
ladékgyűjtésről március 
elején.

Tavaszváró hangula-
tunkat emelkedettebbé 
tette a Március 15-ei meg-
emlékezés. A tornaterem-
ben gyűltünk össze, ahol 
a nagycsoportosok mű-
sorát néztük meg.

Már várjuk a jó időt, a 
virágzást, a természet 
zöldülését.

Iskolai események, eredmények

Óvoda
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Boronkay levelező matematikaverseny döntőjén Ku-
csera Máté (7. osztály) 2., Kucsera Gergő (5. osz-
tály) és Mókus Balázs (8. osztály) 4. helyen végez-
tek.

Az Orchidea-Pangea Matematikaversenyen Mókus 
Balázs (8. oszt.) továbbjutott az országos fordulóra, 
ahol 17 helyezést ért el.

Kecskeméten a Kecske Kupa matematika verseny 
országos döntőjében 6. helyezést ért el 7. osztá-
lyos csapatunk Garai Nándor Márton, Kalkó Vince, 
Kucsera Máté és Pervai Adrienn.

A helyi Önkormányzat támogatásával rendezett An-
gol Nyelvű Szövegértő Versenyen iskolánk tanulói 
a következő eredményt érték el a 5-6. évfolyamon 21 
csapat közül: Team Cucumber (2. hely), Best Potatoes 
(4-6. hely), a 7-8. évfolyamon 16 csapatból Dark Que-
ens (4. hely), Letter Boys (7-8. hely).

A Bendegúz Tudásbajnokság megyei forduló-
jában az 1 osztályos Tolokán Ákos szövegértésből 
3. 2. osztályosok közül szintén szövegértésből Ta-
bajdi Julianna 3., Glázer Ádám 4. helyet szerzett. 
Tolokán Márton 4. osztályos tanuló angolból 2. 
szövegértésből 1. helyezést ért el. Szövegértésből 
országos döntőbe jutott ahol 8. lett.

A Váci Tankerületi Központ háromfordulós mate-
matikai verseny: 52 iskola tanulói közül évfolyamon-
ként a középdöntők első három helyezettjei jutottak a 
döntőbe. Tanulóink nagyon jól szerepeltek, ötödikesek 
közül Kucsera Gergő (5. osztály) 4. , Szívós Blanka 
Zsuzsánna (6. osztály) 4. , Kucsera Máté (7. osztály) 
1. helyezést ért el.

Az „Egészségtábor 2019” rajzpályázaton Bea Kata 
és Sólyom Júlia 6. osztályos tanulók balatoni táboro-
zást nyertek.

Sport versenyek:
Kistarcsán rendezett területi Kispályás Labdarúgó 

Diákolimpián a IV. korcsoport csapata területi dön-
tőben  3. helyezést ért el.

Először vettünk részt alsó tagozatos csapattal Kin-
der-Sport versenyen. A második fordulóba jutottunk, 
a szép élmények mellé egy ping-pong asztalt is nyer-
tünk.

A „Tour de Vác” kerékpáros vetélkedőn a 7. osztály-
ból 10 fős csapattal  indultunk.

Kirándulás, szórakozás:
Sikeresen pályáztunk az Erzsébet tábora. A 3-4. és 

az 5-7. osztályosok Zánkán tölthettek 3 napot. Sajnos 
az időjárás nem volt kedvező. Az 1-2. osztályosok a 
Budakeszi vadasparka kirándultak. A 6. osztály Eger-
ben a 8. osztály Esztergomban volt 2 napos kirándu-
láson. 

Szintén sikeresen pályáztunk az Erzsébet napközis 
táborra. Közel 600 000.- Ft-ot nyertünk, amiből szí-
nes, izgalmas, érdekes programokat szerveztek a pe-
dagógusok. Mellette még hasznos és értékes játéko-
kat és sporteszközöket is tudtunk vásárolni.

A hagyományos gyermeknapi és juniális rendez-
vényinket is megtartottuk. 

A 7. osztályos lányok megszervezték és elhívták is-
kolánkba Jóni Mátét, aki a tv2 Exatlon vetélkedőnek a 
résztvevője volt. Tanulóink nagyon élvezték ezt a talál-
kozót. Remélem megjegyezték és megértették azt a 
mondatot, amit ő mondott: „Zsebre dugott kézzel nem 
lehet sziklára mászni!” 

Nagyon mozgalmas és eredményes tanévet zártunk. 

Angol verseny

Jóni Máté

Kecske Kupa

Tour de Vác
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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 köte-
les gondoskodni:
• az ingatlan előtti járdaszakasz (jár-

da hiányában egy méter széles terü-
letsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld-
sáv is van, az úttestig terjedő teljes te-
rület) tisztántartásáról, gyommente-
sítéséről;

• a járdaszakasz melletti nyílt árok és 
ennek műtárgyai, továbbá

• a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok (pl. fűnyese-
dék) és más hulladékok eltávolításá-
ról.

A közterület rendeltetéstől eltérő célra 
(árusítás, építési-szerelési munka stb. cél-
jára) történő használata esetén a haszná-
lattal érintett terület közvetlen környezetét 
a használó köteles tisztán tartani. A helyi 
környezet védelméről, a közterületek és 
ingatlanok rendjéről, a település tisztasá-
gáról szóló 8/2008. (VII. 07.) Ök. rendelet 
12.§ (5) bekezdése alapján az ingatlan tu-
lajdonosának kötelessége a járda mel-
lett növő gaz kiírtása, 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 követően pedig egészen őszig fenn kell azt tarta-
nia. A parlagfű a műveletlen területeken hamar felüti a fejét. Legjobb gyomirtóval elpusztítani, és haszon- vagy 
kultúrnövényekkel beültetni a területet, ugyanis kaszálás vagy nyírás után nagyon hamar újranő, és akár már 
öt centiméteres száron is képes virágot hozni. A nyár folyamán külterületeken a körzeti földhivatal, belterülete-
ken pedig az önkormányzat végez ellenőrzéseket. A közérdekű védekezés elmulasztása esetén a parlagfű-
vel fertőzött kertek, földek tulajdonosai a földterület nagyságának és a gyomnövénnyel való szennyezett-
ség mértékének arányában kiszabott bírságra számíthatnak.

Hulladékgyűjtési rend 2019
SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER

Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök

5. KOMMUNÁLIS 3. KOMMUNÁLIS 7. KOMMUNÁLIS

12. KOMMUNÁLIS 10. KOMMUNÁLIS 14. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

19. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 17. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 21. KOMMUNÁLIS

26. KOMMUNÁLIS 24. KOMMUNÁLIS 28. KOMMUNÁLIS

31. KOMMUNÁLIS
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A közétkeztetés nem egy hálás feladat sem a szol-
gáltatónak sem az önkormányzatnak. Mindig lesz-
nek támogatói és bírálói. Ennek ellenére közös 
ügyünk az, hogy a legjobbat hozzuk ki az élet adta 
lehetőségek közül.

Idén, pályázat kiírás után, az elmúlt 5 év második köz-
étkeztető cég változása lesz Vácdukán. Az első 2015-ben 
történt miután egy NÉBIH helyszíni ellenőrzésekor a szak-
hatóság javasolta az akkori szolgáltató leváltását. Ez pá-
lyáztatás után megvalósult, és mostanáig, a 2018/2019-s 
tanév végéig biztosította a közétkeztetést.

A szolgáltatás folyamatos volt, a felmerülő minőségbeli 
és mennyiségbeli kifogásokat – jelzés, közös megbeszé-
lés, szülői fórum után - mindig megoldották, a gyerekek 
étkezése egy alkalommal sem volt veszélyben. A szak-
hatóság sem emelt kifogást a szolgáltató ellen. 2018-ban 
megnyílt a mini bölcsődénk, így már három helyen kellett 
megoldani a közétkeztetést. Azonban a mini bölcsődét a 
cég nem vállalta el, ezért egy másik szolgáltatót kellett be-

vonni az ellátásba. A 2018/19-s tanév során mindkét szol-
gáltató szóban jelezte több alkalommal, hogy ez így szá-
mukra nem megfelelő. Elfogadva észrevételeiket, abban 
állapodtunk meg, hogy a tanév végéig mindkettő folytat-
ja az ellátást, majd pályázatot írunk ki. A pályázat kiírásnál 
a célunk az volt, hogy mindhárom intézményt egy szol-
gáltató lássa el. Egy pályázat érkezett be a Vác és Vidé-
ke Kft-től.

A beérkezett árajánlat alapján az étkezés bruttó ára ma-
gasabb lett. Azonban az árképzés tükrözte azt a célunkat, 
hogy a szülők felé kiszámlázandó díj kedvezőbb legyen 
az eddigieknél. A nagyobb összegű önkormányzati finan-
szírozást most már meg tudjuk tenni, mert a költségvetés 
helyzete 2019-re ezt lehetővé teszi. A különbözetre a fede-
zetet egyrészt az étkeztetési normatíva másrészt adóbe-
vételeink adják.

Összefoglalva nagy örömmel tájékoztatom a kedves 
szülőket, hogy az óvodai 12,5%-kal és az iskolai étkezés 
24,6%-kal fog kevesebbe kerülni Önöknek.

Számokba öltve a változás:

Kedvező változások az étkezési térítési díjaknál

Étkezés ára 2019. szept-
ember 1-ig

Étkezés ára 2019. 
szeptember 1. után

Önkormányzat 
százalékos

finanszírozása 
2019. szeptem-

ber 1. előtt

Önkormányzat 
százalékos

finanszírozása 
2019. szeptem-

ber 1. után

szülő (Ft)
önkormányzat 

(Ft)
szülő

önkormányzat 
(Ft)

% %

Óvoda 560 599 490 715 7 31

Iskola

tízórai 110 124 110 195 11 44

ebéd 470 503 310 430 7 28

uzsonna 110 122 100 165 10 39

összesen 690 749 520 790 8 34

Felnőtt 480 513 480 480 6 0

A kertek rendben tartásával védekezhetünk az allergia ellen!
A családi házakhoz tartozó kertekben és a földeken nem csupán a parlagfüvet kell irtani egész nyáron át. Sok 

más gyomnövény pollenjei is allergiát okoznak, ezért az ingatlantulajdonosoknak folyamatosan gondoskodniuk 
kell arról, hogy kertjük, földjük ne gazosodjon el. Az önkormányzat munkatársai ellenőrzéseket végeznek a te-
lepülésen. Az elhanyagolt, gazos kertek tulajdonosai először felszólításra, majd önkormányzati hatáskör-
ben kiszabott pénzbüntetésre számíthatnak, ha nem rendezik ingatlanuk állapotát. A kertek, a földek és a há-
zak előtti területek rendben tartása városképi szempontból is fontos.

Avar és kerti hulladék égetése
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2008. 

(VII. 07.) Ök. rendelet 22.§-a rendelkezik az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól. Ez alapján június 
1-től augusztus 31-ig az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése tilos!

Házszámtáblák kihelyezése
„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 mentők, a tűzoltók, vagy a rendőrség 
könnyebben megtalálja a keresett ingatlant, hamarabb érkezhet a segítség. Ezért kérjük azon ingatlantulajdono-
sokat, akiknek hiányzik ingatlanukról a házszám, hogy mielőbb pótolják ezt a hiányosságot.

A cél az, hogy szép, rendezett településen élhessük a mindennapjainkat, és ez mindannyiunk közös ér-
deke. Segítő közreműködésüket köszönjük.
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Fa Nándor: Magad, uram
Megjelent a legsikeresebb hazai vitorlázó önélet-

rajzi kötete

Egy élő legenda, a legsikeresebb hazai vitorlá-
zó, az első magyar, aki saját kezűleg épített hajó-
jával körülvitorlázta a Földet. Fa Nándor mindig az 
ár ellen hajózott. Keményen dolgozó szülők negye-
dik gyermekeként határozta el, hogy megvalósítja 
álmát, és a körülmények dacára a világ legjobb vi-
torlázóival küzd meg az óceánokon. Ez a kemény-
fejűség tette aztán eredményes sportolóvá, minden 
kudarcon túllépő hajóssá, sikeres üzletemberré – 
a maga urává. Követendő példa mindazoknak, akik 
úgy döntenek: soha nem adják fel.

Könyvében saját szavaival mesél gyerekkoráról, 
családjáról, karrierjéről, munkáiról és természetesen a 
hajózásról. Meglehetősen sok szakkifejezést használt 
a szerző, de mivel alapvetően egy olvasóbarát kötet 
született, a lényeget, a vitorlázás varázsát sikerült át-
adni a laikusok számára is. Ugyanolyan szikár a stílus, 
mint amilyen a szerző habitusa, mégis egy igazi kalan-
dor lelket ismerhetünk meg a könyvből, aki sok min-
dent tapasztalt az évek során, az óceán nem szelídítet-
te meg, viszont megtanította arra, hogy az igazán fon-
tos dolgokra figyeljen oda az életben.

Irigylésre méltó az a 
helyzet, amiben él és 
ténykedik az óceáno-
kon. Miközben rendkívül 
szélsőséges környezet-
ben kell sokszor ember-
feletti teljesítményt nyúj-
tania akár a puszta élet-
ben maradás érdekében 
is, pont ezek a körülmé-
nyek indítják arra, hogy 
saját magát a legmé-
lyebb mélységekig meg-
ismerje.

Először olvashatók 
részletek a 2016-2017-es Vendée Globe során írt ha-
jónaplóból, mely egy megállás és külső segítség nél-
kül teljesítendő földkerülő szólóverseny, melyen har-
madjára vett részt, legutóbb a magyar építésű, Spirit 
of Hungary nevű 60 lábas versenyhajóval. A kötetben 
több mint 70 kivételes fotó látható Fa Nándor életéből.

Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik egy olyan em-
ber életére kíváncsiak, akit minden megpróbáltatás 
csak még dacosabbá és elszántabbá tesz, és aki ép-
pen ennek a megingathatatlan, makacs elszántságá-
nak és kitartásának köszönheti sikerét. A könyv kiköl-
csönözhető a Községi Könyvtárból.

A könyvtár nyitvatartása
Kedd: 16.30-18.00

Péntek: 15.00-18.00

Könyvajánló

R
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Vácduka Község Önkormányzat Állati jó! rajzpályázat helyezettei

Anyakönyvi hírek
Születtek: 

• Rabi Sándor Péterné és Rabi Sándor Péter gyermeke 
Hanna Viktória, szül: 2019. február 20.

• Nagy Virág gyermeke Dávid Valentínó, szül: 2019. 
március 24.

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:

Winternitz Ildikó Mária , élt 56 évet

Marcinka Jánosné, élt 77 évet

Kapecz Józsefné, élt 91 évet

Bakk Bertalanné, élt 78 évet

                   Nyugodjanak békében!
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A régi világban, amikor az egyszerű emberek még nem 
ismerték a demokrácia fogalmát, a kisebb-nagyobb tele-
pülések — falvak, mezővárosok, és egyéb emberi közös-
ségek — lakói maguk közül bírót állítottak, aki ügyes-ba-
jos dolgaikban eligazította őket. A megválasztott bíró fe-
lelősséggel tartozott saját közösségének, és ha nem jól 
tette a dolgát, akkor bizony keményen elbántak vele. A 
bírók általában tanult emberek voltak, de azon túl bírtak 
egyéb emberi képességekkel is; tudtak tapintatot gya-
korolni, ha kellett, és kemény kézzel odaütni, ha arra volt 
szükség. Ismerték az igazság és hamisság finomabb ár-
nyalatait, tudván, hogy az igazságért való merev kiállás 
olykor csak a bajt tetézi, míg a ”kegyes” hazugságok al-
kalmasint megkönnyítik a békülést.

A jó bírókat szerették az emberek, és az ilyen vezetők 
továbbörökítették a hivatalt saját leszármazottaik felé is. 
Ezért oly gyakori a Bíró családnév Magyarországon. 

Az elmúlt öt év mozgalmas volt a civil szervezetek és a ci-
vilek életében is. Saját közösségi programjaik mellett ren-
dezvényeinken részt vettek, sőt aktív szereplőként segítet-
ték megvalósulásukat. Ötleteiket, igényeiket, tanácsaikat 
megfogadva színesítettük, változtattuk rendezvényeinket.

Ezen szerepvállalás eredményeként, a minden évben 
megrendezett programjaink változtak a közben felmerült 
észrevételek, javaslatok alapján.

Civil szervezeteink, akik élen jártak ebben a munkában 
(ábácé sorrendben felsorolva): Gyermekeinkért Közala-
pítvány, Jézus Szíve Kórus, Nyugdíjas Klub, Pest Megyei 
Nyugdíjasok Egészségmegőrző Egyesülete, Vácdukai 
Postagalambászat Civil Szervezet, Vácdukáért Alapít-
vány, Vácdukai Szikra Vadásztársaság.

A civil szervezeteken kívül az óvodai és az iskolai szülői 
munkaközösség tagjai is nagymértékben kivették részü-
ket az eseményeken, főleg a jótékonysági Szüreti Felvo-
nuláson és Fánksütő versenyen.

Rajtuk kívül még sokan támogatták, segítették Vácdu-
kán a közéletet, a közösséget, ideértve a vállalkozásokat, 
az üzleteket, a magánszemélyeket, a Vácdukai Községi 
Sportkört és a Vácdukai Egyházközséget is.

Köszönjük azoknak is, akik a Tavaszi Nagytakarítási 
Programokban és a Faültetésben részt vettek és ezáltal 
szebbé, tisztábbá varázsoltuk környezetünket. Sőt még 
akkor sem csüggedtek, mikor újból látták a kitett szeme-
tet és ők újból összegyűjtötték azokat – fáradságot nem 
kímélve - környezetünk tisztasága érdekében.

Sorolhatnánk még hosszú oldalakon keresztül mind-
azok nevét, akik a programok sikerességét biztosították. 
Nélkülük az elmúlt öt év változatos közélete nem valósul-
hatott volna meg. Szeretnénk, ha ez a tendencia folyta-
tódna. A sok pozitív visszajelzés, biztatás erőt ad, hogy 
jó úton járunk és érdemes még több energiát belefektet-
ni a falu közösségi életébe.

Kisbíró

Társadalmi Szerepvállalások Vácdukán

Kisbírók régen 

2019. augusztus 21-én, szerda este rendkívüli testüle-
ti ülés keretében tartott a képviselőtestület lakossági tájé-
koztatót a várható útfelújításokról.

A Bacsahegyi utca ivóvíz vezeték cseréjét a DMRV Zrt. 
befejezte, a munkaterületet visszaadták. Hamarosan elin-
dulnak az útfelújítási munkálatok. Pontos részletekről idő-
ben tájékoztatjuk Önöket.

Elhangzott, hogy - függetlenül a választási évtől - a kép-
viselőtestület erre az évre tervezett több utcát érintő út-
felújítást saját, önerős beruházásként, mivel mostanra en-
gedte meg a település költségvetése ezeket a fejleszté-
seket. Azokról az utcákról volt szó, amelyeken az utóbbi 
4 évben még nem történtek felújítási munkálatok. Azon-
ban a közben megjelenő Magyar Falu Program adta le-
hetőségek kihasználása és a minőségibb utak kialakítása 
érdekében ezek egy részét a pályázat keretében szeret-
né megvalósítani. Emiatt módosult a koncepció az aláb-
biak szerint.

Saját beruházásként idei évben meleg aszfalttal a Hegy-
alja utca és az Ady Endre utca Ady köz és Bacsahegyi 
utca közötti szakasza újul meg. Murvás helyreállítás lesz 
az Ady Endre utca Bacsahegyi utca és Kővágó utca kö-
zötti szakaszán. Útalap készítés (kő és daráltbeton) a Kő-
vágó utca, Nyár utca folytatása és a Nyár utca Hársfasor 
közötti útszakaszon. Pontos részletekről időben tájékoz-
tatjuk Önöket.

Magyar Falu pályázati programjába meleg aszfalttal a 
Széchenyi utca Csokonai utca és Széchenyi köz közötti 
szakasza, Szivárvány utca, az Ady Endre utca Bacsahe-
gyi utca és Kővágó utca közötti szakasza, Petőfi Köz, Cso-
konai utca Tavasz utcától Hársfasor felé, Napfény utca Ki-
kelet utcától Hársfasor felé eső szakasza kerül.

A fent említett útfelújítások megvalósulás után, Vácdu-
kán nemcsak a közlekedés minősége fog nagymértékben 
javulni, hanem ezáltal az ingatlanok értéke is növekszik.

Útfelújítások Vácdukán
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Köszönjük mindenkinek, aki a kedvezőtlen időjárás 
ellenére részt vett a Kihívás napján. Vácduka idén ötö-
dik alkalommal csatlakozott az országos eseményhez 
és sikere töretlen minden évben. A mozogni, mozdulni 
vágyók a hétköznap ellenére is megjelennek és aktív ré-
szesei a megrendezett programoknak. Az eső, esős idő 
miatt pár szabadtéri mozgás formára nem került sor, de 
a legtöbb sporteseményt sikerült megrendeznünk az is-
kola műfüves pályáján, a művelődési házban és a kö-
zségházán. 

Az idén először került sor a csengő-bongó zenés, 
hangszeres, játékos, mozgásos bemutatófoglalkozás-
ra a vácdukai óvodások előadásában. A foglalkozás so-
rán Békés Gyöngyi vezetésével ismerkedtek a gyerekek 
a hangszerekkel, megfigyelték a hang tulajdonságait és 
különböző mozdulatsorokat társítottak a zenéhez. 

Sokan érdeklődtek a különleges, gerincbarát NMPT-
torna iránt is, amelyet Dobák Tamara a váci Royal Fit-
ness edzője tartott. 

Az általános iskolában és a sportpályán, kihasználva 
az eső szünetet, sikerült lebonyolítani a focibajnoksá-
got és a Vácduka KSK utánpótlás edzését.

Kihívás Napja Vácdukán
2019-ben 5. alkalommal

A bíró segítője a kisbíró volt, aki a közösségre tartozó 
bírói döntéseket, és elterjeszteni való mindenféle híre-
ket eljuttatta a lakosság felé. A kisbíró általában katona-
viselt ember volt, és a seregben használatos pergődob 
megszólaltatásával hívta föl magára a figyelmet.  A dob-
pergésre a község népe kicsődült az utcára és, ha ele-
gen voltak, a kisbíró fölolvasta hangosan a hirdetni va-
lót a jól ismert bekezdő formulával: „Közhírré tétetik!” Ez 
után egy másik helyen, kissé odébb mindezt megismé-
telte mindaddig, amíg mindenkihez eljutott a hír. 

Ez az ősidőkből való hírközlési mód a múlt század 
közepéig fönnmaradt. A rádiótechnika kifejlesztése ve-
tett véget ennek a hagyománynak, aminek segítségével 
a mindenkori központi hatalom (hazánkban a kommu-
nista párt, majd az MSZMP) gondoskodott arról, hogy 
az egész országban kivétel nélkül mindenki ugyanazt a 
hírt hallja. Ezért a közösségeket a kis falvaktól a nagy-
városokig mindenütt ellátták hangosbemondó készü-
lékkel, így a villanyoszlopok tetején elhelyezett hang-
szórókból recsegve szóródott szét az egész országban 
Rákosi elvtárs lelkesült beszéde, és az őt dicsőítő, haj-
bókoló tányérnyalók többszólamú csasztuskája. 

Itt Vácdukán is leáldozott akkoriban a kisbírók szere-
pe. Az ötvenes években még tevékenykedő két helybé-
li hírmondóról boldog emlékezetű Siketáncz Ferenc ta-
nár úr tett említést: Bábonyi István és Poharevszki Mi-
hály. Mindketten a Kossuth Lajos utcában laktak.  Em-
léküket a községi temető őrzi. Munkásságuk tárgyi em-
léke, a pergődob is odaveszett, bár azt talán egy ide-
ig még használták a helyi iskola kisdobosai és úttörői. 

Időközben a híradástechnika és az informatika vi-
haros gyorsaságú fejlődésen ment át, ami a mai em-
ber számára teljesen megközelíthetetlen, felfoghatatlan 
rendszerek kialakulását eredményezte (internet, Face-
book stb.), amelyek fölött immár egy globális közpon-
ti hatalom diszponál. Közhírré teszi, ami neki tetszik, és 
elhallgat, illetve elhallgattat mindent, ami nem kedvé-
re való. 

Az utóbbi években a Vácdukai Kisbíró címmel megje-
lenő folyóirat vette át az egykor volt kisbírók szerepét, 
módot adva arra, hogy a helyi közösség az országos 
érdekű hírek mellett a saját dolgaival is foglalkozhasson

Ugyanúgy, mint nagyapáink, szépapáink idejében.
Kozák József
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Idén, június 8-9-én már tizenkettedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Duka-kupa a vácdukai sportpá-
lyán. A korábbi évek gyakorlatához híven most is négy 
korosztály utánpótlás csapatai mérték össze focitudá-
sukat. Az U8, U9, U10 és U11-s csapatok a két nap alatt 

színvonalas, izgalmas mérkőzéseket vívtak egymás-
sal. Két korosztályban Vácduka KSK utánpótlás csapa-
ta is képviseltette magát. Az U8 és az U9-ben dereka-
san helyt álltak gyermekeink, a nagyobbik korosztály 
csapata negyedik helyezést ért. Kiemelném, hogy ezt a 
nagyszerű eredményt olyan neves csapatok között si-
került kivívni, mint például a Ferencváros, Újpest, Vác, 
Cegléd, DRUFC, Szent Pál Akadémia valamint külföld-
ről az Inter Bratislava.

A legjobb hazai játékos díját U8-ban Kiss Martin, U9-
ben Murányi Zalán kapta. Ezúton is külön gratulálunk 
nekik, a csapatoknak, s az edzőknek.

A hétvégével kapcsolat-
ban sok pozitív visszajel-
zést kaptunk, így sok sze-
retettel várunk minden ér-
deklődő csapatot és szur-
kolót Vácdukán jövőre is a 
XIII. DUKA-KUPÁN.
Vácduka Község Önkor-

mányzata

XII. Duka-kupa

Nagyon öröm volt látni, hogy a nehezítő körülmények ellenére többen eljöttek és részt vettek a sportprogramo-
kon.
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Köszönettel tartozunk a Dunamenti Huszár Bandériumnak, 
az iskola és óvoda pedagógusainak, a lelkes szülőknek, az Önkormányzatnak, 

és nem utolsó sorban a számos középiskolás diáknak 
a Juniális lebonyolításában való segítségükért! Köszönjük!

Gyermekeinkért Közalapítvány

Gyermekjuniális  képekben
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Augusztus 19-én, hétfőn délután a Keresztes Szent 
János Közösségi Házban tartotta meg Vácduka Község 
Önkormányzata Szent István Ünnepét. Makkos László 
polgármester köszöntötte a résztvevőket és megosztot-
ta gondolatait az 1019 évvel ezelőtti államalapításról. Ki-
emelte, hogy Szent István tette mennyire meghatározó 
volt az akkori magyarságnál, amely a mai napig érezte-
ti hatását. Felhívta a figyelmet arra, hogy milyen nagy 

szerepünk van nekünk 
magyaroknak magyarsá-
gunk, kultúránk, hagyo-
mányaink megőrzésében.

A köszöntő után Joel 
káplán atya megszentel-
te az Új kenyeret, melyet 
felszeletelés után az ün-
neplők jóízűen elfogyasz-
tottak. Kecskeméti Róbert 
művész úr színvonalas 
műsorát a közönség vas-
tapssal köszönte meg.

Szent István Ünnepe

FELHÍVÁS
KÉZMŰVES, KIRAKODÓ VÁSÁRRA

Vácduka Község Önkormányzata 2019. szeptem-
ber 7-én a 14.00-20.00 óra között megrendezésre 
kerülő falunap keretében várja mindazon helyi és 
környékbeli termelők/kézműves árusok jelentkezé-
sét, akik szívesen árulnának ezen a délutánon. 

További információ:
Fézler Zsoltné
Tel.: 06-70/429-1970 

Vácduka Község Önkormányzata
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Augusztus 22-én, csütörtök kora este a Hármas Át-
adó Ünnepség programjaira gyülekeztek az érdeklő-
dők a gyönyörű környezetben fekvő helyi focipályánk 
köré. Először a gyerekeké volt a főszerep, a Dunaka-
nyar Régió Utánpótlás Club, az Újpest FC és a Vácduka 
KSK utánpótlás csapatai mérték össze tudásukat egy 
barátságos minitorna keretében. 19 órakor kezdődött a 
hivatalos átadási ünnepség, amelyen dr. Rétvári Bence 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti ál-
lamtitkára, a térség országgyűlési képviselője beszédet 
mondott. Vácdukán az idei nyáron három beruházás, 
fejlesztés fejeződött be.

Képviselő úr kiemelte, hogy mindig nagy örömmel jön 
Vácdukára, mivel látható az a fejlődés, amit az önkor-
mányzat vezetése kormányzati segítséggel meg tud va-
lósítani az itt lakók életminőségének javítására. Érezhe-

tő a közösség ereje, az összetartás, a jókedv.
Hozzátette, hogy a magyar gazdaság erősödését 

mutatja, hogy a kistelepülések fontos fejlesztéseire is 
van forrás: Vácdukára az elmúlt két évben 215 millió fo-
rint kormányzati támogatás érkezett.

A három projekt egyike a Sportpark, amelyet a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton nyer-
te el településünk.

A másik a futballpálya köré kiépített villanyvilágítás, 
amelyet a FociSuli Közhasznú Alapítvány TAO pályázat 

alapján valósította meg az LTV Interior Kft. A 15,5 millió 
forintos összértékű pályázat önrészét Vácduka Község 
Önkormányzata biztosította. A focit szeretők régi vágya 
valósult meg ezzel a fejlesztéssel.

A harmadik elkészült beruházás a Béke tér és az Óvo-
da közötti járdaszakasz felújítása, az óvoda közelében, 
a több évtizede várt gyalogátkelő létesítése és a Béke 

téri buszmegálló áthelyezése. A projekt összértéke 20,5 
millió Ft, amelybe a Belügyminisztérium által az Önkor-
mányzati fejlesztések elősegítésre kiírt pályázat kereté-
ben 11,3 millió Ft támogatást kaptunk.

Az átadó ünnepség záróprogramjaként, nagy örö-
münkre elfogadta meghívásunkat a Magyar Művészvá-
logatott, hogy az első villanyfényes futballmérkőzést le-
játssza a Vácduka KSK Öregfiúk csapatával.

Átadó Ünnepség




