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 Advent második hetében, december 15-én családi-
as ünnepségre vártuk a falu minden lakóját. Karácso-
nyi díszbe öltöztettük a falu főterét, az óvodások és az 
iskolások kedves műsorral köszöntötték a közelgő ün-
nepet. Forralt borral, meleg teával, zsíros kenyérrel és 
felajánlott süteményekkel vendégeltünk meg minden 
kedves résztvevőt. Köszönjük, hogy sokan együtt ün-
nepeltek velünk.

Karácsonyfa állítás Vácduka főterénTisztelt Vácdukaiak!

Köszöntöm Önöket a Vácdukai Kisbíró téli, kora 
tavaszi számában. Megpróbáltunk ismét színes 
beszámolókat és hasznos információkat össze-
gyűjteni, hogy minél érdekesebb, szórakoztatóbb 
és informatívabb legyen a mostani időszaki kiad-
ványunk is.

Engedjék meg, hogy néhány mondatban ösz-
szefoglaljam az idei évi terveinket. Két pályáza-
ti fejlesztés és beruházás megvalósítása (a Böl-
csőde bővítése és a Művelődési ház korszerűsíté-
se), valamint a félbehagyott útfelújítások folytatá-
sa, befejezése a fő célunk. Természetesen kisebb 
költségigényű projektek is várhatóak évközben. 
Programjainkat továbbra is szeretnénk megtarta-
ni, a lakosság felé történő kommunikációt erősí-
teni. Ennek érdekében a korábban, erőforrás hi-
ánya miatt félbemaradt tervünket, a Vácdukai Hír-
levél elektronikus formában történő kiküldését ta-
vasszal megvalósítjuk. A vacduka.hu honlapon le-
het feliratkozni a hírlevélre. Akik már korábban re-
gisztráltak köszönjük nekik -, azokat kérem erő-
sítsék meg feliratkozásukat a biztonság kedvéért.

Kísérjék továbbra is figyelemmel mind az elekt-
ronikus felületeken megjelenő önkormányzati ol-
dalakat (vacduka.hu, Vácduka ahol élni jó face-
book oldal) valamint a Vácdukai Kisbírót, a hirde-
tőtáblákra kitett (Béke téri fő hirdetőtábla, busz-
megállókba kihelyezett táblák) és közvetlenül a 
háztartásokba eljuttatott tájékoztatóinkat. Ameny-
nyiben kérdésük, javaslatuk van, forduljanak hoz-
zánk bizalommal és keressenek bennünket sze-
mélyesen, telefonon, vagy elektronikus formában.

Jó olvasást, kellemes szórakozást kívánok!

Makkos László polgármester
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A farsangi időszak kedves a szívünknek, hiszen a 
tél végének közeledtét jelzi. Ha farsang, akkor jel-
mezbál és farsangi fánk, és ha fánk, akkor Vácdukai 
Fánksütő Verseny!

Immár hatodik alkalommal rendeztük meg a már ha-
gyományosnak számító Vácdukai Fánksütő és Forralt-
bor Főző Versenyt. Az eseménynek a Művelődési Ház 
adott otthont, a fánkokat a nagyteremben tálalták a ver-
senyzők, a forraltbort pedig az udvaron főzték a lelkes 
csapatok.

Idén rekordszámú nevezés érkezett, 45 különféle fán-
kot adtak le zsűrizésre az egyéni indulók és a csapatok. 
Az 5 fős zsűri elnöke Floch Júlia cukrászmester, a váci 
Floch Cukrászat tulajdonosa volt, a zsűritagok Fónagy 
István, a Vendégvárók Váci egyesületének elnöke, Fu-
rucz Zoltán, a Váci Napló főszerkesztője, Jónásné Hé-
der Hedvig aljegyző asszony, valamint hagyományosan 
az előző évi nyertes versenyző az egyéni kategóriában. 
Idén ő Laczkó Laura volt, tavaly ugyanis az ő hagyomá-
nyos szalagos, baracklekváros fánkja ízlett legjobban a 
zsűrinek.

Amikor az összes fánkot leadták nevezésre, kezdődhe-
tett a kóstolás. Ezt kóstolójegy ellenében lehetett meg-
tenni, ami egységesen 250 Ft-ba került. Ugyanígy jegy 
ellenében lehetett kóstolni a forraltbort és a tócsnit, va-
lamint lángost és egérkét, amit lelkes szülők helyben ké-
szítettek. A teljes bevétel az általános iskolához került 
eszközbeszerzéseinek támogatására.

Nagyon nagy volt az érdeklődés, a kivételesen szép 
délutánon rengetegen kíváncsiak voltak az eseményre. 
Aki befért a nagyterembe, az láthatta a 2. osztályos ta-

nulók kis műsorát és közösen szurkolhattak a fánkevő 
ügyességi verseny idei győztesének. Ezalatt megszüle-
tett a zsűri döntése, és Makkos László polgármester úr 
kihirdette az eredményeket.

Egyéni indulók
I. Püspökiné Kovács Mária – Boldogi nagy rózsa
II. Krajczár Vivien – Mogyi mánia
III. Papp Istvánné – Töltött fánk

Csapatok
I. Egészségmegőrzők – Rózsafánk
II. Sólymok – Túrófánk házi eperlekvárral
III. Ovi SZMK - Túrófánk
Az „Év Fánkja” díjat a győztes csapat vehette át és hoz-

zájuk került egy évre a vándorserleg is. A díjazottak ju-
talma a Floch Cukrászat által felajánlott vásárlási utalvá-
nyok voltak. Senki sem távozott üres kézzel, mert min-
den pályázó oklevelet kapott a részvételről. Idén a forralt-
borfőző csapatok között nem volt verseny, az ő jutalmuk 
az oklevélen kívül a kóstolgatók dicsérete volt.

Amire az eredményhirdetés lezajlott, a fánkok is mind 
elfogytak és mindenki sietve indult haza, hogy készülőd-
jön az esti Farsangi Bálra.

Jövőre ugyanitt találkozunk!

Itt a farsang - áll a bál!

Boldogi nagy rózsa

Eredményhirdetés

Fánkevő verseny

Vácdukai civil szervezetek támogatása
Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák a Gyermekeinkért Közalapítványt,

amely lehetőségeihez mérten igyekszik színesíteni Vácduka közéletét.

Gyermekeinkért Közalapítvány – adószám: 18683679-1-13
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A decemberi adventi fényprogram alatt, amikor 
még a telet, a hóesést és a szeretet ünnepét vártuk, 
már-már kacérkodtam azzal a gondolattal, hogy ho-
gyan is várhatnánk majd közösen, hasonló hangu-
latban a másik csodaszép évszakunkat, a tavaszt.

Álmodoztam picit, hiszen az álmok azért vannak, 
hogy a tőlünk telhető módon megvalósítsuk azokat. 
Egyik gyertyafényes téli estén, halk zenére elszende-
redtem és egy csodálatosan szép álmom volt… 

…. varázslatos, színes egyéniségekkel, mosolygós, 
vidám gyerekekkel és felnőttekkel, ámulatba ejtő tán-
cosokkal, bolondozós barátokkal, segítőkész társak-
kal, ismeretlen ismerősökkel találkoztam egy olyan 
helyen, amit elsőre nem is tudtam pontosan hol van.   
Egy igazán vidám forgatagba csöppentem, amely ma-
gával ragadott, az érzés pedig visszaemlékezve olyan 
lehetett, mint amikor a régész egy kincsekkel teli bá-
nyát talál. Leírhatatlan! 

Ezeket a kincseket össze kell gyűjteni, szükség van 
rá! – csak ez járt a fejemben, amikor felébredtem…. 

Próbáltam megfejteni az álmom, hiszen sokszor be-
szédesek és mutatják az utat vagy legalábbis elindí-
tanak a rögös és olykor félelmetesnek tűnő ismeret-
len felé.  De mik ezek a kincsek, ki a forgatag és hová 
vezet az út, mi vár az út végén és mi ez az álombeli 
esemény? Kellett egy kis idő amíg rájöttem és belehe-
lyeztem a valóságba. A kincsek mi magunk vagyunk, 
a helyszín a mi kis falunk, Vácduka, a forgatag a kör-
nyezetemben élő, tavaszt váró, farsangozó emberek, 
a cél pedig a gyerekek. Innentől kezdve bíztam abban, 
bármilyen útra is lépünk, közösen célba érünk majd. 
Erősítette hitemet az is, hogy az Önkormányzat is ál-
modott már hasonlót, így egyesítve erőinket, céljain-

kat született az az ötlet, hogy rendezzünk az iskolának 
egy farsangi jótékonysági bált, hiszen minden adott 
volt. Nem maradt más, mint követni és megvalósítani 
az álmom, valamint bízni és biztatni másokat.

Amikor picit rögösebb volt az út, olyankor erőt gyűjt-
ve becsuktam a szemem és láttam magam előtt, aho-
gyan a vidám emberek jelmezbe öltözve érkeznek a 
bálba, ahol elegáns báli ruhában keringőznek a Vác-
dukai Benedek Elek Általános Iskola 8. osztályos ta-
nulói. Láttam a baráti öleléseket, büszke és örömköny-
nyekkel küzdő szülőket, a vidám és segítő pedagó-
gusokat, barátokat, a szülői munkaközösséget, akik 
szorgosan ténykednek és mulatnak. Hallottam a zene-
kar fülbemászó dalait, a táncosoknak, a farsangi jel-
mezes verseny, valamint a tombola győzteseinek szó-
ló elismerő tapsot. Mindezek a képek erőt adva arra 
ösztönöztek, hogy minél több ismerőst keressek fel és 
osszam meg velük álmomat. Csodálatos érzés volt az 
a sok kedves ember, akikkel megismerkedhettem és 
önzetlenül segítettek, biztattak. Ezúton is szeretnék 
magam és SZMK társaim nevében köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik valamilyen formában is hozzájá-
rultak a rendezvény megvalósításában, gyerekeknek, 
szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak, bará-
toknak, rokonoknak, a helyi és a környező települések 
lakóinak. 

Köszönetem és üdvözletem küldöm a teljesség igé-
nye nélkül a Vácdukai Nyugdíjas Klubnak, mindkét vác-
dukai boltunknak (Ady Csemege, N.R.G.A ABC), isko-
lánk igazgatójának, Törtei Sándornak és a pedagógu-
soknak, Vácduka Önkormányzatának, Airsoft Vácdu-
kának, a Szelíd Lovasudvarnak, az Édességek Webá-
ruházának, a Kifőzöm Webáruháznak, a Shining Shot 

Álmomban már láttalak, I.  Farsangi Jótékonysági Bál
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Vácduka Község Önkormányzata 2019-ben visz-
sza nem térítendő támogatást nyert a Magyar Falu 
Program pályázat keretében. A pályázat célja a he-
lyi közösségi terek fejlesztése és közösségi ren-
dezvények megvalósítása.

Az elmúlt év szeptembere óta eltelt időszakban lé-
pésről lépésre valósítjuk meg a vállalt programeleme-
ket. Sporteszközöket vásároltunk, amelyeket a felnőtt 
női tornák és a sportnapok résztvevői használnak. Ha-
vonta megszervezzük a Vácdukai Kertbarátok fóru-
mát, ahol színvonalas előadásokat hallgathatnak meg 
az érdeklődők.

Photography-nak, a Swiss Laboratory-nak, a Pest Me-
gyei Nyugdíjasok Egészségmegőrző Egyesületének, 
a váci Floch Cukrászdának és KFC-nek, a váci Manna 
ABC-nek, a Perla Szalon Stúdiónak, Bestia Trend Vác-
nak,  a váci  Varga Gyógygomba Boltnak, a Tragor Ig-
nác Múzeumnak, a Rózsa Box Szalonnak , a VSZC Ki-
rály Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának, 
Bordásné Györgyinek, a  Silverstar TAZE TSE táncis-
kola tánctanárának, valamint Gasztonyi Kálmán fes-
tőművész barátomnak, aki fődíjként egy tavaszt idé-
ző festményét ajánlotta fel a szerencsés nyertesnek. 

A szponzorok és támogatók teljes listája elérhető is-
kolánk honlapján és a Benedek Elek Általános Iskola 
SZMK facebook oldalán egyaránt.

    
    

Jó érzéssel tölt el, hogy sok év után újra farsangi bál 
volt Vácdukán! Mi kellett hozzá? Egy összetartó kö-
zösség, egy adag kitartás, egy csipetnyi lendület és 
bátorság, valamint hit és akarat. A jótékonyságból be-
folyt összeggel pedig iskolánkat, azaz az ott dolgozó 
és tanuló gyermekeket, pedagógusokat szeretnénk tá-
mogatni, mert a jövő a gyermekeké.

Bízom benne, hogy az I. farsangi bállal hagyományt 
teremtünk és a következő évben is együtt próbálkoz-
hatunk a télűzéssel, s közösen ünnepelhetünk. Mind-
ezek mellett pedig szívből kívánom, hogy higgyünk 
az álmainkban és abban, hogy Vácduka egy igazi kin-
csesbánya, ahol a kincsek mi magunk vagyunk, ösz-
szetartó Emberek.

Tolokán Adrienn
Iskolai SZMK vezető

Sikeresen zajlik a Magyar Falu Program

Gasztonyi Kálmán festménye a nyertessel
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A tél
Novemberben az embereket nyakon csípi egy hideg, hátborzongató érzés: a tél hűvös lehelete. Ilyenkor már 
nem ülhetünk le egy kiszemelt padra anélkül, hogy oda ne fagynál. Az embereket hirtelen elfogja a sietés 
gondolata. A boltokat már beteríti a karácsonyi ajándéközön, a szülők, mint a mérgezett egerek, úgy rohan-
gálnak boltról boltra a megfelelő ajándékok felkeresése közben.  Reggelente már nem hallani az énekes ma-
darak csipogását. Talán ők is berekedtek?  - gondolják a kisebb gyerekek magukban.
Aztán lehull az első hópehely, és a gyerekek megrészegedve keresik fel a tavaly eldobott szánkóikat, kesz-
tyűket és sapkákat. A tél és a karácsony hangulata nem csak őket fogja meg. A családok együtt hógolyóz-
nak, együtt játszanak az utcán. A karácsony közeledtével a szívek örömmel és reménnyel telnek meg. Ami-
kor a negyedik gyertya is meggyújtásra kerül, a kalendárium 24 ablaka is nyitottan fogadja magába az ünnep 
szellemét. Ekkor jön el az a titokzatos éjszaka, amikor a karácsonyfa alatt ott teremnek a várva várt meglepe-
tések. Az ünnepek lecsengése után a család újra fellélegezhet, a nagy rohanás lelassul. Aztán, mint egy di-
namit, úgy robban szilveszter éjszakájának gondolata.
Szerintem ez az egyik legszebb éjjel. Amikor mindenki egyszerre lövi fel a tűzijátékokat, mindenki egyre gon-
dol, egyszerre telnek meg a szívek elfeledett emlékekkel, érzésekkel. Egy dolgot ünnepel minden ember, 
egyszerre lélegeznek fel, majd végre eljön a várt újév. Amikor minden ember egy eszme miatt marad fent az 
éjszaka közepéig, és kimondhatják: Boldog új évet!!!

 Bea Kata 7. osztály

  Harag
Én most nem arról a haragról fogok beszélni, ami egy felnőttet érinthet, hanem arról, hogy a gyerekek/tinik 
hogyan élik meg, mert más. Nagyon más.
Egy gyerek nagyon sok mindenért lehet mérges. Lehet azért mérges, mert nem volt jó napja, nem kapott jó 
jegyeket, szerinte nem állt jól rajta a ruhája, mert megint „beégett” a többiek előtt, és még sorolhatnám. A 
gyerekek nagyon érzékenyek, sokkal több dolgot magukra vesznek, mint kellene nekik. De ezt el kell nézni 
nekik. Hogyan tudna a család segíteni nekik? Ilyenkor a legjobb dolog, ha elmondhatja, hogy mi a baja. Le-
het, kicsi dolognak tűnik, de néha ez segít a legtöbbet. Hogy miért?
 A gyerek ilyenkor azt érezheti, hogy már nem olyan „menő” a barátai, osztálytársai szemében. Vagy egy-
szerűen nagyon zavarja az, ami történt. Még az is felidegesítheti, és így mérges is lehet magára, hogy miért 
nem vágott vissza, miért nem vett fel más ruhát, miért nem tanult jobban. Ha tanulásról van szó, akkor még 
az is felmerülhet benne, hogy a szülei csalódtak benne. No, ilyenkor kell a szülőknek leülni, beszélni a gye-
rekekkel, mert ilyenkor lehet, hogy egy törés lesz benne, ami semmi esetre sem jó, ugyanis akkor kényszer-

Mizujs – válogatás a vácdukai általános iskolás diákok tollából

Elkezdődtek a számítógépes tanfolyamaink az idő-
sebb korosztály számára, a nagy érdeklődésre való 
tekintettel két csoportot is indítottunk. Az iskolai ke-
rámia szakkör diákjai részére folyamatosan biztosítjuk 
az alapanyagot, hogy elsajátítsák az agyagozás alap-
jait és minél ötletesebb alkotások készüljenek. 109 db 
szék és 10 db asztal megvásárlásával emelni tudtuk 
a művelődési házban zajló rendezvényeink színvona-

lát. Hamarosan elkezdődik a művelődési ház nyílás-
záróinak cseréje, fűtésrendszerének korszerűsítése és 
a belső terek felújítása. A tavasz folyamán sor kerül 
majd egy nyugdíjasklub találkozó megszervezésére a 
vácdukai és a környékbeli nyugdíjas klubok bevoná-
sával. A falu minden lakóját szeretettel várjuk rendez-
vényeinkre!
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Anyakönyvi hírek
Születtek: 

• Kiácz-Babinszki Viven és Kiácz Gábor gyermeke  
Ábris  2019.11.11.

• Branda Alexandra és Rottenbacher Zoltán gyermeke 
Zente  2019.12.31.

• 
• Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:
Sogrik Jánosné, élt 80 évet
Németh Károly, élt 76 évet
Márton Gyuláné, élt 81 évet
Zsíros Lászlóné, élt 71 évet
Halász Pálné, élt 87 évet

                   Nyugodjanak békében!

ből, görcsösen fog tanulni, és így sokkal nehezebb lesz neki. A haragnál nagyon oda kell figyelni a gyerekre, 
mert más érzéseket is kiválthat belőle, ami nem feltétlenül jó.
 Egy másik eset, ha gyerek megpróbálja elfojtani magában a haragot, és így csak gyűlik benne. Ez azért nem 
jó, mert egyre több lesz benne, és ez a harag emésztheti őt belülről, ami eléggé kellemetlen egy gyereknek, 
de még egy felnőttnek is. Aztán ez csak gyűlik benne, gyűlik, és egyszer csak robban, amit már nem nagyon 
tud irányítani, ezért akaratlanul megbánthat egy nagyon jó barátot, szülőket, osztálytársakat vagy akár taná-
rokat is.
Szóval, amit tehetünk, az az, hogy megbeszéljük a gyerekkel, és feloldjuk őt ezen a terhek alól. Lehet ez egy 
beszélgetés, egy figyelemelterelés, egy film vagy egy séta.

Makkos Rozi Lujza 7. osztály
 

  Korcsolyázás
Minden évben, az utolsó tanítási napon Sanyi bácsival és pár kísérő tanárral elmegyünk Budapestre, a mű-
jégpályára korizni. 3-8-os, korcsolyázni tudó tanulók jelentkezhetnek.
Az iskolából egy busszal indultunk. Megérkezés után azt vettük észre, hogy nagyon sokan választották ezt 
a programot, mivel hosszú sorok kígyóztak. Nekünk nem kellett sokat várni, mert a jegyeinket előre megren-
deltük. Miután felvettük a korcsolyákat, mehettünk is a jégre. Rengeteg mókás dolgot találtunk ki, és annyi 
kört tettünk meg, hogy a végére teljesen elszédültünk. Az időjárás is kedvezett, mert pulóverben játszadoz-
hattunk, és jól éreztük magunkat.
 A mozgás meghozta az étvágyunkat, így hazafelé megálltunk egy olyan helyen ahol volt McDonald’s és KFC 
is, így lehetett választani.
Kifáradva, tele pocakkal, jókedvűen értünk haza.

Csóri Zoé 6. osztály

 Mikulás-buli
December 6-án Mikulás-ünnepség volt az iskolában. A Mikulás negyed öt-kor érkezett minden osztályba. Ez-
után következett a Mikulás-buli.
A hetedik osztály terme volt a fő helyszín, az angolos pedig ahol enni és innivalót találtunk. A felső tagoza-
tos osztályos vehettek részt a programon. Öt órától nyolcig tartott. A hangulat nagyon jó volt. Kenyér és üdí-
tő mellett végig buliztuk az estét.       

Csóri Zoé 6. osztály

 Röplabda
Egyik vasárnap az iskola röplabdásai újabb megmérettetés elé néztek. Busszal mentünk fel Pestre, ahol egy 
igazi röplabdamérkőzésen vehettek részt. Rozit és engem a felkészítő tanár, Eszter néni kért fel a mérkőző 
csapatok menedzselésére és biztatására.
A feladat nem okozott nagy gondot, az elvárásnak megfeleltünk, jó volt elhinni, hogy „csak miattunk” nyer-
ték meg azt a sok meccset. Mint általában, most is a mini, a manó és a szupermini mérhette össze a tudását, 
erejét az ellenük felsorakozó csapattal. Azon kívül, hogy játékosaink remekül játszottak és sorra győzedel-
meskedtek, ezzel a versennyel iskolánk is nyerhetett egy lehetőséget. Ugyanis Eszter néni megismerkedett 
két másik edzővel, akik felajánlották a versengés folytatását, de immár az ő iskolájukban. Ezzel rengeteg is-
meretséget és tapasztalatot nyerhetnek majd diákjaink az elkövetkező meccsekhez.
Én szerintem a nap végén a gyerekek nem csak egy éremmel a nyakukban, hanem egy nagyon jó élménnyel 
gazdagodva térhettek nyugovóra.

Bea Kata 7. osztály
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Amikor egy közeli hozzátartozónk távozik az élők sorából, a halálesettel kapcsolatos hivatalos ügyekkel sze-
retnénk legkevésbé foglalkozni. Mégis elkerülhetetlen a temetkezéshez szükséges folyamatok elindítása. Az 
alábbiakban röviden összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, hogy ezzel is segítsük a gyászolókat. 

Lépések
1. A törvény értelmében a halál bekövetkeztét minden esetben halottvizsgálattal kell megállapítani. A halottvizs-

gálati jegyzőkönyv kiállítása előtt vagy közben már érdemes végiggondolni, hogy milyen módon kívánják a 
hozzátartozók eltemetni szerettüket. Az elhalálozás helyszínétől függ, hogy mit kell tenni: 

1. Otthon történt elhalálozás esetén: Elsőként a háziorvost, vagy rendelési időn kívül az ügyeletes orvost 
kell értesíteni, akinek a bejelentést követő 6 órán belül kötelessége a helyszínen megjelenni. Az orvos jo-
gosult a halál beálltának megállapítására. Ha a halál oka egyértelmű, kiállítja a halottvizsgálati bizonyít-
ványt; ha nem, akkor elrendeli a boncolást. Ezt követően a hozzátartozóknak (vagy amennyiben ők nem 
képesek erre, a helyszínen tartózkodó orvosnak) fel kell vennie a kapcsolatot egy kegyeleti szolgáltató-
val, hogy legkésőbb 16 órán belül megtörténjen az elhunyt testének elszállítása. Fontos tudni, hogy az 
elszállítás előtt a nemesfém vagy annak vélt ékszereket le kell venni a holttestről.

2. Kórházban, egészségügyi intézményben történő elhalálozás esetén: Az intézmény ilyenkor általában te-
lefonon értesíti a legközelebbi hozzátartozót, akivel azt is tudatja, melyek a legfontosabb teendők. Álta-
lában az elhunytat utoljára kezelő orvost vagy a betegfelvételi irodát kell felkeresni, ahol kiadják az el-
hunyt személyes tárgyait, a személyi igazolványát, valamint kiállítják a halálozási lapot, az elsődleges 
halottvizsgálati bizonyítványt és a halálozásról szóló jegyzőkönyvet. Itt tájékoztatnak arról is, hogy hol 
és mikor végzik a boncolást – illetve mikor adják ki az ezt követően kiállított, végleges halottvizsgála-
ti bizonyítványt.

2. A halottvizsgálati bizonyítvány (illetve a többi okirat) kiállítása után bejelentést kell tenni a halálesetről az an-
nak helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban – tehát ha a tragédia nem az elhunyt lakhelyén, hanem egy 
másik városban történt, akkor ez utóbbi település hivatalában. A bejelentésnek legkésőbb a halálesetet kö-
vető első munkanapon meg kell történnie. Kórházban történt elhalálozáskor az intézmény vezetője végzi el, 
más esetben a temetkezési vállalat megbízás alapján is tud intézkedni – ha mégis a hozzátartozó teszi meg 
a bejelentést, mindenképp magával kell vinnie a személyét igazoló dokumentumokat.

3. Az anyakönyvi hivatal a bejelentés alapján (illetékmentesen) kiállítja a halotti anyakönyvi kivonatot. Ehhez az 
alábbi iratokra van szükség (ezek egy részét a bejelentést követően is be lehet mutatni, illetve helyben hiva-
talos másolatot kérni): 

o halottvizsgálati bizonyítvány,
o elhalálozásról szóló jegyzőkönyv (ha kórházban történt az elhalálozás),
o az elhunyt személyi igazolványa,
o az elhunyt lakcímét igazoló hatósági kártya,
o az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
o ha az elhunyt házas volt, a házassági anyakönyvi kivonat,
o ha az elhunyt elvált, a válást igazoló okirat,
o ha az elhunyt özvegy volt, a korábban elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.

4. A halottvizsgálati bizonyítvány birtokában már el lehet kezdeni a temetés megszervezését. Ennek teljes körű 
lebonyolítását vállalja a legtöbb temetkezési vállalat (beleértve az anyakönyvi hivatalban történő ügyintézést, 
a holttest szállítását stb.), ezért érdemes eggyel felvenni a kapcsolatot röviddel a haláleset bekövetkezése 
után. A temetésről sorrendben az alábbi személyeknek kell gondoskodnia: 

0. aki a temetést (az elhunyttal kötött) szerződésben vállalta,
1. akit az elhunyt végrendelete erre kötelez,
2. végrendelkezés hiányában az elhunyttal a halálozása előtt együtt élő házastárs vagy élettárs,
3. az elhunyt más közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

5. A temetéssel kapcsolatban az egyik legfontosabb kérdés a temetkezés módjának és helyszínének kiválasz-
tása. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat kell mérlegelni: 

o Hagyományos sírhelyre történő (akár koporsós, akár urnás) rátemetés, illetve sírboltba történő koporsós 
temetés esetén az ÁNTSZ-től sírnyitási engedélyt kell kérni, amely illetékköteles (ezt a temetkezési szol-
gáltató általában beszerzi). Amennyiben a sírhelyre az elmúlt 25 évben temetkeztek, a korábbi elhunyt 
exhumálásához és szükség esetén hamvasztásához a halotti anyakönyvi kivonat és a halottvizsgálati bi-
zonyítványnak a halál okát tartalmazó példánya is szükséges.

o Hamvasztásos temetés esetén a halottvizsgálati bizonyítványban szerepelnie kell a hamvaszthatósá-
got igazoló záradéknak (ezért ezt célszerű jelezni a halottvizsgálatot, illetve boncolást végző orvosnak). 
Amennyiben otthon történt az elhalálozás, a hamvasztási engedélyt az elhunyt lakhelye szerint illeté-
kes ÁNTSZ adja ki.

Halálesettel kapcsolatos teendők
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6. Amennyiben nem polgári, hanem egyházi szertartást szeretnének a hozzátartozók, akkor erről külön kell 
gondoskodni az adott egyház hivatalában (a temetkezési vállalat az ügyintézésnek ezt a részét általában nem 
vállalja). Amennyiben az elhunyt vagy családja korábban nem fizetett egyházi adót, akkor ezt a temetés előtt 
kell rendezni.

7. Az anyakönyvezést legfeljebb harminc napra lehet elhalasztani, ha a bejelentéskor valamennyi anyakönyvi 
adat nem áll rendelkezésre, de a hiányt előre láthatóan pótolni lehet. Ilyenkor az anyakönyvvezető igazolást 
ad, amelynek alapján megkezdhetők a temetkezéssel kapcsolatos előkészületek.

8. A temetés megrendelése előtt keresse fel annak a temetőnek az üzemeltetőjét, ahol az elhunytat el kívánja 
temetetni és egyeztessen a szabad sírhelyről, annak megváltásáról és adja meg a szükséges adatokat. Ezzel 
természetesen az egyéb, a temetéssel kapcsolatos ügyeket intéző temetkezési szolgáltatót is megbízhatja.

Hulladékgyűjtési rend 2020
MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS

Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök Dátum Csütörtök

5. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 2. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 7. KOMMUNÁLIS

12. KOMMUNÁLIS 9. KOMMUNÁLIS 14. KOMMUNÁLIS

19. KOMMUNÁLIS 16. KOMMUNÁLIS 21. KOMMUNÁLIS

26. KOMMUNÁLIS 23. KOMMUNÁLIS 28. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

30. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

Tisztelt Lakosok!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a közétkeztetést biztosító Vác és Vidéke Vendéglátó Közhasznú Kft. 2020. 
március 1-től módosítja az árait. A Szolgáltató az áremelkedést a kötelező minimálbér-emeléssel és az élelmiszer-
árak növekedésével indokolja. Ezért a közétkeztetési térítési díjak 2020. március 1-től az alábbiak szerint módo-
sulnak.

(Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete az élelme-
zési normákról és térítési díjakról szóló 13/2016 (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 1. sz. melléklet)

Étkezés típusa Térítési díj (Ft/adag)

Iskola tízórai 115

ebéd 325

uzsonna 100

összesen 540

Óvoda tízórai 110

ebéd 310

uzsonna 95

összesen 515

Külsős felnőtt ebéd 690

Felhívás a kutyatartás szabályainak betartására
Az utóbbi időben jelentős gondot okoznak településünkön, a közterületen gazdátlanul kóborló kutyák.  Sajnálatos 
módon az ebek gazdái nem gondoskodnak kellően arról, hogy  kedvenceik  a saját lekerített udvarukon maradja-
nak. A közterületen kóborló kutyák riadalmat keltenek, védőoltás hiányában veszélyeztethetik mások testi épsé-
gét.  Mindezekre tekintettel felhívjuk az érintett kutyatulajdonosok figyelmét és kérjük őket, hogy állataikat tartsák 
a saját ingatlanaik határain belül.
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A települési önkormányzatok hatáskörét érintő 2020-as jogszabálymódosítások
Mint megszokott, az újév ismét változásokat hoz a közigazgatásban. Legalapvetőbb céljuk a köz-
igazgatási eljárások egyszerűsítése és az igazgatási adminisztráció csökkentése révén a vállalkozá-
sok versenyképességének javítása és az ügyintézés könnyítése az állampolgárok részére.

E tekintetben a legfontosabb módosításokat a következő törvényekben találjuk:
• a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények mó-

dosításáról szóló 2019. évi CX. törvény (a továbbiakban: Módtv. 1.)
• az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról 

szóló 2019. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Módtv. 2.)

A Módtv. 1. több korábban engedélyköteles tevékenység folytatását engedély helyett bejelentéshez köti, 
az általános szabálysértési hatósági hatáskört a járási hivataloktól a rendőrséghez, az általános építés-
ügyi hatósági hatáskört pedig a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjétől a fővárosi és megyei 
kormányhivatalhoz telepíti 2020. március 1-től. Megszűnteti a megyeszékhely járási hivataloknak a me-
gye teljes területére vonatkozó illetékességgel ellátott hatásköreit. E hatásköröket a kormányhivatal fog-
ja gyakorolni. Ezzel összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsí-
tésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosítja a kereskedelmi igazgatásra, a vásárokra, a piacokra, és a bevásárlóközpontokra, a szállás-
hely-szolgáltatási tevékenység folytatására és a zenés, táncos rendezvények engedélyezésére vonatko-
zó Korm. rendeleteket.

Az Ákr. módosítása alapján 2020. április 1-től nincs helye fellebbezésnek a járási hivatal döntése ellen, e 
döntések közigazgatási perben támadhatók meg. 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényt a Módtv. 2. módosította. A törvény módosítása alap-
ján az anyakönyvi szerv helyett az anyakönyvvezető hatáskörébe kerülnek az ismeretlen holttest anya-
könyvezésével összefüggő hatáskörök, az anyakönyvvezető jegyzi be a nyilvántartásba az elhunyt sze-
mély személyazonosító igazolványa és lakcímét igazoló hatósági igazolványa érvénytelenítésének té-
nyét. 2020. január 1-től az anyakönyvvezető a nem magyar állampolgár anyakönyvi eseményéről szó-
ló értesítést közvetlenül küldi meg az érintett állampolgársága szerinti állam magyarországi külképvise-
lete részére.

A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátá-
sáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. évi LXX. törvény alapján 
megszűnik a jegyző óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos hatásköre, ezt a ha-
táskört a jövőben a járási hivatal látja majd el 

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2019. évi CXVII. törvény a hagyatéki eljárás-
ról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításával bővítette a jegyző hagyatéki eljárás során elvégzendő 
feladatainak körét. Megnyílik a fellebbezés lehetősége a hagyatéki eljáráshoz kiállított adó és értékbizo-
nyítvánnyal szemben, a törvény komplex tájékoztatási kötelezettséget ír elő a jegyző számára és lehető-
ségük lesz az öröklésben érdekelteknek a hagyatékkal kapcsolatban már a hagyatéki leltár felvételi sza-
kaszában egyezséget kötni, melyet – tárgyalás tartása nélkül – a közjegyző hagy jóvá.

A jövőben bejelentéssel is el lehet majd kezdeni bizonyos olyan tevékenységeket – például járdaépítést, 
egyes erdészeti tevékenységeket vagy munkaerő-közvetítést –, amelyek eddig engedélykötelesek vol-
tak. A bejelentés után 30 nappal kezdhető meg a tevékenység, az állam ez idő alatt ellenőrizheti a felté-
telek meglétét, illetve meg is tilthatja a tevékenység végzését.

Az egyéni vállalkozók tevékenységének megkezdését egyszerűsíti az adó- és vámhivatal, valamint az 
egyéni vállalkozók nyilvántartásának egységesítése, a vállalkozói igazolvány megszüntetése. A tevé-
kenység a jövőben egyetlen bejelentéssel megkezdhető.
2020. január 1-től az állatvédelmi hatósági feladatkör a jegyzőktől a kormányhivatalokhoz került át. 
Amennyiben a bejelentő a Pest Megyei Kormányhivatalhoz fordul, a Pest Megyei Kormányhivatal a fel-
adatra kijelölt osztálya 1135 Budapest, Lehel u. 43-47. címen fogadja azt.
Vácduka Község területén a Kossuth Lajos úton és a Rákóczi utcán a közút kezelője a Magyar Közút, a 
többi utca tekintetében Vácduka Község Önkormányzata.
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Vadonatúj könyvek a községi könyvtárban

Az idei év is jól kezdődött a könyvtárat rendszere-
sen látogatók számára. Most már szokásnak mondha-
tó, hogy új könyveket tudunk beszerezni az év végén, 
így idén 60 új könyvből tudnak válogatni tagjaink.

Négy új könyv érkezett Fábián Jan-
kától, olvasóink egyik kedvencétől, 
melyekben folytatódnak történelmi 
alapú, varázslatos hangulatú család-
regényei. A könnyedebb, romantikus 
regények kedvelőinek ajánlom Deb-
bie Macomber Hétköznapi csodák és 
Édes holnap című könyveit, valamint 
Rosie Thomastól A kasmírkendőt, 

Laura Madeleinetől Egy cukrászmester meséjét és 
Papp Diána Most élsz című regényét.

Megtalálható a könyvtárban D. Tóth 
Kriszta Jöttem, hadd lássalak című si-
kerkönyve, valamint Náray Tamás Za-
rah trilógiájának második kötete, a 
Zarah öröksége is.

Az ínyenceknek ajánlom Alexander 
McCall Smith Találkozzunk Tosca-
nában! gasztro-útikönyvét, valamint 

Kövi Pál Erdélyi lakoma újratöltve 
című szakácskönyvét.

Igazi csemegének számítanak 
Peter Wohlleben A fák titkos élete 
és Az állatok érzelmi élete című el-
gondolkodtató írásai. A történelmet 
kedvelőknek ajánlom Pintér György 
Hegyháti krónikáit.

Három új könyvet kaptunk Brian 
Tracy sikerkönyvtárából: Motiváció, 
Kreativitás és problémamegoldás, Delegálás és ellen-
őrzés.

Gondoltunk a fiata-
labb korosztályra és 
többféle ifjúsági köny-
vet is beszereztünk, elő-
térbe helyezve a mosta-
ni kötelező olvasmányo-
kat. Megtalálható Nyu-
lász Pétertől a Helka 
trilógia több példány-

ban, valamint a Nyulász Péter-Ritter Ottó szerzőpáros-
tól a BerGer Szimat Szolgálat több kalandja is. A fiatal 
olvasók kedvelni fogják Leiner Laura, Bosnyák Viktória, 
Nógrádi Gábor és Berg Judit írásait. A fiúknak különö-
sen ajánlom a 39 kulcs sorozat izgalmas könyveit.

Szeretettel várjuk régi és új tagjainkat!

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

Könyvajánló
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Mióta világ a világ, mindig mindenütt laktak és 
laknak. Nincs olyan élhető hely a földkerekén, amit 
birtokba ne vett volna valaki, akár az élővilág, akár 
az emberiség részéről. Még a kietlen havas északi 
tájaknak, a forró sivatagoknak, és a monszunesős 
rémséges dzsungeleknek is van állandó lakossága. 

Ha valami okból egy élhető hely megüresedik, rög-
tön lesz jelentkező, hogy azt betöltse. Nálunk Vácdu-
kán is jól megfigyelhető a helyi növény- és állatvilág 
szüntelen átalakulása; korábban itt élt fajok eltűntek, 
és helyükre rögtön újak települtek. A barázdabillege-
tő a kiskertekben billeget, a kenderike pedig jobb hí-
ján a kerti virágok és a pampafű között keresgél táplá-
lékot. Barázdát és kenderföldet már keresve sem talál-
nának a környéken.

A lakosságcsere a természetben feltűnés nélkül zaj-
lik le, nem borul föl egy pillanatra sem a kialakult rend, 
az új jövevények zökkenőmentesen illeszkednek be az 
állandósult életrendbe, alkalmazkodva a helyi viszo-
nyokhoz. Csak akkor alakul ki perpatvar, ha valaki a 
másik fél jogos területére pályázik. Ezt azonban a revír 
gazdája harcias föllépéssel hamar lerendezi, a betola-
kodó visszavonul, mert ösztönösen tudja, hogy az ős-
lakosoknak előjogaik vannak.

Rend van a teremtett élettérben, a természetben, az 
élőlényekbe kódolt tudásnak, az ösztönnek köszönhe-
tően.

Sajnos az ember már messze eltávolodott a termé-
szettől, így ösztönei is jócskán torzultak, nem adnak 
számára olyan biztos útmutatást, mint az élővilág más 
teremtményeinek. Amit mi emberek ösztönösen cse-
lekszünk, az nem biztos, hogy helyénvaló, ezért az 
ösztönt Isten helyettesíti a magasabb emberi kultúrák-
ban, szigorú törvényekkel és parancsolatokkal. 

A jó és rossz megkülönböztetésének képességét az 
ember tanulással sajátítja el, mégpedig úgy, hogy uná-
sig ismételgetik azt neki. Erre szolgál otthon a mese, 
és nagyobb közösségben a mise. Az állandó ismé-
telgetéssel elért tudás alakítja szokásainkat, amelyek 
összessége a hagyomány.

Amíg az élővilág új telepesei alkalmazkodnak, be-
illeszkednek, nem kívánják a megszerzett életteret a 
maguk kedvére átalakítani, addig az emberi migráció 
rendszerint konfliktusokkal jár.  

Vácdukán az utóbbi évtizedben jelentős humán hon-
foglalás zajlott le, ami egyfelől örvendetes, hiszen a 
község lélekszáma így jelentősen gyarapodik, más-
részt szomorú, mivel ez a betelepülés többnyire fájón 
nélkülözi az élővilágban tapasztalható alkalmazkodási 
és beilleszkedési szándékot. 

A városból falura igyekvők gyakran magukkal hoz-
zák lakótelepi szokásaikat, így például: autóikat ha-
nyagul az utcákon parkírozzák, nem köszönnek, ha 
szembe találkoznak valakivel, este későn kutyát sétál-
tatnak, ami egy kivilágított lakótelepen megszokott, de 
itt a kertes házak között a sötétben a kutyák félnek, 
emiatt az esték gyakran kutyaugatástól hangosak.

Új beköltözőink közül sokan ugyanúgy élnek, mint a 
városban, azzal a különbséggel, hogy itt zavarja őket 
a hajnali kakaskukorékolás és a kiskertekben bizo-
nyos napokon megengedett rőzsetüzelés. A legkevés-
bé sem kíváncsiak a helyben élők ügyes-bajos dolga-
ira, eszük ágában sincs a falusi közös eseményeken 
megjelenni, de amint beköltöztek új házukba, tüstént 
meg akarnak változtatni mindent! Persze a saját elkép-
zelésük szerint.

A magyar ember jellemzően vendégszerető és befo-
gadó, de szereti a hagyományait is érvényre juttatni, 
és mint helyben lakó, joggal várja el, hogy az újonnan 
érkezők tanuljanak az anyatermészettől egy kis jó mo-
dort. Úgy kell a többiek közé beilleszkedni, hogy azt 
észre se lehessen venni.

Ahogy a madarak csinálják

Kozák József

Új lakók, helyi 
hagyományok

ÚJRAINDUL A VÉRVÉTEL 
VÁCDUKÁN

Tájékoztatjuk Önöket, hogy is-
mét lehetőség van a felnőtt és 
gyermek laborvizsgálat (vér-

, vizeletvizsgálat) igénybevéte-
lére az Egészségházban. 

A vérvétel időpontja:
hétfőnként 5:30-6:00 óra között.

További információ és bejelentkezés a
06-30/962-9149 telefonszámon.

Az előzetes bejelentkezés nem kötelező! 
A vérvételhez vácdukai lakcím és

orvosi beutaló szükséges.
A lakosság által fizetendő laborvizsgálati díj

1.000 Ft.

EGÉSZSÉGHÁZ, 
2167 VÁCDUKA, BÉKE TÉR 4.

A rejtvény megfejtése: FARSANGI MULATSÁG
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Első alkalommal fogott össze Vácduka lelkes, ötlet-
gazdag lakossága, hogy az adventi időszakba közös-
ségi hangulatot hozva 24 szám fénylő megjelenítését 
bevállalja. Az ünnepi várakozás részeként a facebook 
csoporton keresztül érdeklődők is figyelemmel kísér-
hették az aktuálisan megformázott számokat.  A kivi-
telezők nagy kreativitásról, gazdag fantáziáról, sokszí-
nűségről tettek tanúbizonyságot.  

A program zárásaként egy kellemes sétával az alko-
tók és külsős érdeklődök felkeresték a kivilágított ott-
honokat. Izgalmas volt esti sétánk során rábukkanni 
egy-egy  számra, betekintést nyerve a lakók ízlésvilá-
gába a megvalósuláson keresztül. Kiadós, túrának is 
beillő, több mint 5 km-es séta után az időjárás szeszé-
lyével sem törődő bátrak, a  művelődési házban fala-
toztak a hozott finomságokból és melegedtek illatos 
forró italok társaságában. Ugyan az időjárás nem tet-
te lehetővé az eredetileg szabadba tervezett pikniket, 
így is méltó befejezése volt az eseménynek  ez a kelle-
mes, baráti hangulatú együttlét.

Akik lemaradtak az adventi várakozást jelképező 24 
szám megtekintéséről, a Vácduka fénybe borul face-
book oldalon  utólag is rálelhetnek.

Bízom benne, hogy jövőre az ideihez hasonló lel-
kesedéssel fognak jelentkezni a lakótársak és hagyo-
mányt tudunk teremteni a Vácduka fénybe borul prog-
rammal.

  Fazekas-Takács Zsuzsanna

Vácduka
adventi fényei
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Büszkeségeink rovatunkban ezúttal Varsányi Réka 
Sára az úszósportban az elmúlt év során elért eredmé-
nyeit tesszük közzé. Fiatalkora ellenére Réka kiemel-
kedő teljesítménye miatt több elismerésben, díjazás-
ban is részesült.

Főbb versenyek, eredmények:

2019. március 09. GYŐR ORSZÁGOS DIÁKOLIM-
PIA - Bajnok lett 50 m leány mellúszásban.

2019. július 10-13. Debrecen IV. Cápa Országos 
Bajnokság - 100 és 200 m leány mellúszásban 
egyaránt I. helyezett lett.

2019. december 02. Diákolimpikonok díjátadó 
ünnepségén vett részt már nem először Vácon 
a Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és 
Gimnáziumában.

2019. december 11. „Vác város sportjáért” elis-
merésben részesítette Vác város önkormányzat 
képviselő testülete.

 2019. december 13. Pest Megye Önkormányza-
tának Közgyűlése „Az Év Legjobb Pest Megyei 
Diáksportolója” III. helyezésben részesítette.
2019. december 21-
22. XIV. Cikluszá-
ró felmérő 50, 100, 
200 m leány mell-
úszásban aranyér-
meket szerzett.
100 m mellen 
1.15.72-es időered-
ményével új korosz-
tályos csúcsot állí-
tott fel.

2019-es év eredmé-
nyei alapján az 50, 
100, 200 méteres 
leány mellúszó ver-
senyszámokban az Országos ranglista élén vég-
zett, Aranyjelvényes sportolóként.

2020. február 01. A Magyar Úszó Szövetség be-
választotta a Jövő Bajnokai Program válogatott 
keretébe.

Eredményeihez ezúton is gratulálunk!

Büszkeségeink

 

  
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Avar- és kerti hulladék égetésének szabályai
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Vácduka Község Önkormányzata 20/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendeleté-
nek 14.§-a alapján a település belterületén az avar és kerti hulladék nyílt térben történő égetése 

2020. március 16-tól 2020. május 31-ig,
valamint 2020. szeptember 1-től november 30-ig

pénteki napon 12-19 óra között lehetséges.

Ezen időszakok alatt szeles időben és esős időt követő 5 napig az avar és kerti hulladék nyílt térben történő 
égetése tilos!
valamint
A hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom esetén – annak teljes időtartama alatt – belterületi 
avar és kerti hulladék égetése tilos.

Kérem a hivatkozott rendelet szabályainak betartását.
Makkos László
  polgármester
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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

Rendelési idő:
hétfő – szerda – péntek: 9 –12 óráig
kedd – csütörtök: 14 –17 óráig
Minden hónap 3. szerdáján a rendelés
– továbbképzés miatt – elmarad.

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.

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!

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

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
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TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS
Vácduka Község Önkormányzata 2020. tavaszán is

megszervezi a tavaszi nagytakarítást.

Programok: 

• SZEMÉTSZEDÉS VÁCDUKA BELTERÜLETÉN 
ÉS A KÜLTERÜLETI BEVEZETŐ UTAK MENTÉN

• ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS 

• HÁZHOZ MENŐ GALLY- ÉS ÁGDARÁLÁS 
ELŐZETES JELENTKEZÉS ALAPJÁN

• PAPÍRGYŰJTÉS

• LOMTALANÍTÁS: A Zöld Híd Nonprofit Kft. 
szervezésében történik. 
A részletekről a vállalat honlapján tájékozódhat. 
(https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/lomtalanitas) 
Éljenek az ingyenes lomtalanítási lehetőséggel!

Az időpontokról, tudnivalókról hamarosan a postaládákba 
eljuttatott szórólapokon és honlapunkon tájékozódhatnak. 

Tegyük együtt szebbé a környezetünket!
    

Vácduka Község Önkormányzata


