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Tisztelt Vácdukaiak!

A 2020-as év végéhez érünk. Egy olyan évet tudhatunk magunk mögött, amely sok változást hozott az éle-
tünkben, az eddigi megszokott, kialakult szokásainkban, kapcsolatainkban. A járványhelyzet rányomta bé-
lyegét munkánkra, lehetőségeinkre és szabadidőnkre is. Azonban jó volt látni, tapasztalni, hogy az ember-
ség és a segítségnyújtás jelen van mindennapi életünkben.

Az önkormányzat éves munkáját a honlapunkon, videócsatornánkon, hírlevelünkön, közösségi oldalunkon és 
időszaki „újságunkon” keresztül figyelemmel kísérhették. Azonban szeretném felsorolásszerűen is összefoglalni 
a 2020-as évet.

Beruházások tekintetében elkészült a Művelődési Ház belső felújításának első üteme és elindult a második ütem 
is. A Bacsahegyi utca felújítása is befejeződött a garanciális javításokkal együtt. A mini bölcsőde második üteme 
is elkészült. Ezekre a projektekre összesen 133 millió forint állami támogatást kaptunk. Köszönjük a kormány pozi-
tív döntéseit, hiszen ezek nélkül a projektek nem valósulhattak volna meg.

Saját beruházásként elkészült öt utcánk burkolatának felújítása, valamint egy új csapadékvízelvezető árok kivite-
lezése is. Apróbb útjavítások még belefértek költségvetésünkbe.

Zöldfelületeinket folyamatosan karbantartjuk, a település több pontján végeztettük el a növényzet fiatalítását, 
gyérítését a betegségek elkerülése miatt. Vácdukán a több éve tartó környezetvédelmi programok sikeressége 
alapján büszkén mondhatjuk el magunkról, hogy a település és annak lakói nagyon sokat tesznek környezetük 
megóvásáért, karbantartásáért.

A járványhelyzet miatt 
kevés lehetőségünk volt 
arra, hogy a lakosság szá-
mára szórakoztató, kö-
zösségépítő programokat 
szervezzünk. Azonban a 
rövid nyárvégi időszakot 
kihasználva (augusztus 
15-től októberig) megtar-
tottuk az Augusztus 20-i 
ünnepséget, a Futóver-
senyt, a Brunszvik Teréz 
emlékünnepséget. Idén 
először otthont adtunk a 
Nemzeti Vágta egyik elő-
vágtájának, amely a sze-
szélyes időjárás ellené-
re nagyon sikeres volt.  
Sajnos a szüreti felvonu-
lást és bált el kellett ha-
lasztani csakúgy, mint az 
Egészségnapot. Rendha-
gyó módon videófelvétel 

elkészítésével és közreadásával ünnepeltük meg az időseket és emlékeztünk meg október 23-ról.
A kialakult járványhelyzet plusz feladatot adott nekünk, rendszeresen fertőtlenítéseket végeztünk köztereinken, 

a 60 év feletti lakosoknak szájmaszkokat osztottunk ki, intézményeinknek plusz fertőtlenítőszereket biztosítottunk.
A testületi ülések folyamatosak voltak, amelyekről továbbra is élő közvetítést adtunk.  Azóta is tájékoztatást 

adunk a településünket érintő hírekről, eseményekről a honlapon, a közösségi felületen, a hírlevélben és a Kisbí-
róban is. 

Igaz, hogy a hagyományos Karácsonyfa-állítás ren-
dezvényünket nem szervezhettük meg az ünnepi idő-
szakban, azonban az idén is különleges, állandóan 
megújuló karácsonyi díszítéssel találkozhatnak a Béke 
téren.  A falu fáját idén Miskolczi Armandnak és család-
jának köszönhetjük.

Áldott Békés karácsonyt és Boldog Új Esztendőt Kíván
Vácduka Község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete nevében

Makkos László polgármester
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Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda őszi eseményei!
Programjaink a település rendezvényeihez igazod-

va, hagyományaink őrzésével zajlanak ebben a szo-
katlan időszakban is.

Névadónk, Brunszvik Teréz halálának évfordulóján 
méltó megemlékezést tartottunk az óvodában  rövid 
műsorral, koszorúzással.

 Szülői Munkaközösségünk szervezésében sikeres 
hagyományteremtő Lecsó délután” zajlott az ősszel.

A nagycsoportosok köszöntötték mindannyiunk ne-
vében  „Idősek Napján” a faluban élő néniket, bácsi-
kat.  

A szeretetteljes köszöntő az idén a pandémia miatt 
rendhagyó módon zajlott. 

Az üdvözlő műsorról videofelvétel készült, amit az érintettek később megtekinthettek.
 Tiszteletünk irántuk ugyanolyan, sőt, talán most jobban sugároztuk Feléjük óvó-féltő szeretetünket!

Az idei őszön a Szülőknek köszönhetően ugyanúgy 
pompázott az óvoda a világító tökfejecskéktől, mint az 
előző években, amikor közösen eltöltött délelőttökön 
munkálkodtunk, hiszen az otthon elkészült töklámpá-
sokat behozták, megteremtették az igazi, őszi hangu-
latot.

Néhány Anyuka, Apuka segítségének köszönhető, 
hogy egy késő őszi szombaton megtisztult az óvoda 
udvara és környéke a lehullott avartól.  Ezúton is kö-
szönjük a szülőknek a munkájukat!

Hamar eltelt az ősz…..Hamar eltelt ez az esztendő…
Intézményünk folyamatosan nyitva tartott, bár volt 

olyan időszak, amikor az óvónéniknek is újat tanulva, 
online osztottunk meg általunk értékesnek ítélt verse-
ket, meséket, zenéket, barkácsoló ötleteket…

Nem volt könnyű…senkinek...helytálltunk. Szü-
lők, gyermekek, pedagógusok, dajkák, együtt mind-
annyian!

A késő őszi-kora téli időszakban is sokat vagyunk a 
szabadban, és várakozással tekintünk a közelgő ün-
nepek elé.

Meg is érkezett a kicsik és nagyok kedvence, a Mi-
kulás, aki szintén a szabad levegőn érezte jól magát, 
ezért az óvoda udvarán lepte meg a gyerkőcöket. 

Az Adventi időszakban is követjük  hagyományain-
kat.  Minden nap meglepjük a gyermekeket egy kis 
csemegével, amit az adventi kiscsizmákból húzunk 
elő.

MINDEN KEDVES SZÜLŐNEK, NAGYMAMINAK, 
NAGYPAPINAK, CSALÁDTAGNAK SZÍVBŐL

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÉT, MEGÉRTŐ
HOZZÁÁLLÁSÁT A NEHÉZ IDŐSZAKBAN!!!

EGYÜTT MENNI FOG, DE CSAKIS EGYÜTT!!!

MINDENKINEK BÉKÉS, BOLDOG,
SZERETETTELJES KARÁCSONYT

és SIKERES ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN 

AZ ÓVODA APRAJA, NAGYJA!!!
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A 2020/2021 tanév több változást is hozott az iskola 
életébe.

Törtei Sándor -Sanyi bácsi - sok-sok év munkája után 
nyugdíjba vonult, a stafétabotot Makkosné Boda Babet-
tnek adta át, aki jelenleg az iskola megbízott intézmény-
vezetője. Kívánunk Sanyi bácsinak jó egészséget, tartal-
mas, boldog nyugdíjas éveket!

Pintérné Bíró Beáta tanárnő rövid betegség után saj-
nos elhunyt. Emléke sok-sok gyermek szívében tovább 
él.

Iskolánk történetében az idei tanévben először két ki-
sebb létszámú (15-15 fős) első osztály indult, a tanév 
első napján 185 diák lépett be az iskola kapuján.

A minőségi oktató-nevelő munka mellett fő célunknak 
a nyugodt légkör megteremtését és - a járványügyi hely-
zethez alkalmazkodva - a biztonságos környezet kialakí-
tását és fenntartását tűztük ki. Köszönjük az Önkormány-
zatnak és a szülőknek a felajánlott fertőtlenítőket, masz-
kokat, melyekkel kiegészíthetjük a Tankerülettől kapott 
készleteinket. Jó látni és tapasztalni, hogy mindenki tö-
rekszik betartani a védekezéshez szükséges óvintézke-
déseket, s követi az iskola protokollját.

Külön szeretnénk megköszönni a 7. és 8. osztályos ta-
nulóink munkáját, akik reggel 7 órától a jelzőcsengőig fo-
gadják a gyerekeket a kapukban, lázat mérnek, fertőtle-
nítőt adagolnak, s ellenőrzik, hogy mindenki elhozta-e a 
maszkját.

Az iskola életében immár hagyományossá vált prog-
ramjainkat picit átalakítva, picit lekicsinyítve, de még-
is a gyerekek igényeihez alakítva igyekeztünk megtarta-
ni (természetesen az óvintézkedéseket maximálisan be-
tartva).

Szakkörök: több szakkörünket töröltük, hogy a külön-
böző osztályba járó gyerekek minél kevesebbet tartóz-
kodjanak egy légtérben, helyette osztályszintű „szakkö-
röket”, órákat iktattunk be, s előtérbe helyeztük a sza-
badban végezhető tevékenységeket (pl.: pingpong szak-
kör az udvaron, röplabda, tömegsport, foci).

Kirándulás a csekei kápolnához: az őszi iskolai kirán-
dulás helyett az idei évben IX.25-én (csatlakozva az Eu-
rópai Sporthéthez és a Magyar Diáksport Szövetség kez-
deményezéséhez) sportnap keretében osztályonként 

vágtunk neki a kirándulásnak. Az alsó tagozatosok kü-
lönböző feladatokkal fűszerezték túrájukat, míg a felső-
sök új sportágakat próbáltak ki, majd ők is megmászták 
a csekei dombokat. A jutalom egy jól megérdemelt sza-
lonnasütés volt.

A Zene világnapjára az idei évben is a Hozz egy dalt! 
rendezvényünkkel hívtuk fel a figyelmet.

Október 2-án ismét tanítás nélküli nap volt az iskolá-
ban. Több színtéren zajlottak a programok: megemlé-
keztünk Benedek Elekről, iskolánk névadójáról, játéko-
san felhívtuk a figyelmet a mesék s az irodalom fontos-
ságára.

Az állatok világnapját is 
megünnepeltük. Az első 
osztályosok a Vácdukai 
Vadasparkba látogattak 
el. Köszönjük szépen a va-
daspark üzemeltetőjének 
kedvességét, hogy min-
denki számára érdekes, 
sok ismeretanyagot átadó 
programon vehettek részt 
tanulóink.

A többi osztály kutyabe-
mutatón vett részt, majd a felelős állattartásról beszél-
gettek.

Az alsósok ezután osztályprogram keretén belül fog-
lalkoztak különböző szakmákkal, addig a felső tagozato-
sok megismerkedtek az átalakult középiskolai rendszer-
rel, majd osztályszinten játszottak önismereti játékokat, 

beszélgettek a pályaori-
entációról, szakmákról/hi-
ányszakmákról s az előttük 
álló pályaválasztásról.

A Márton-napot, az ad-
venti készülődést, a Miku-
lás-napot, az ünnepre han-
golódást az idei évben min-
den osztály a saját osztály-
termében a saját osztályfő-
nökével együtt a kis közös-
ségében végezte, benső-
séges hangulatban.

Iskolai hírek

Slackline

Szalonnasütés a Csekén Együtt minden sikerül

Vadaspark
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Tanulmányi és sportversenyek az idei tanévben saj-
nos elmaradtak. Ahol lehetőség volt rá, ott bekapcsoló-

dunk a levelezős versenyekbe (pl.: Tudásbajnokság, Ma-
tekász, Nyelvész) és az online versenyekbe (pl. Bolyai 
matematika csapatverseny, Szilárd Leó fizika-kémia ver-
seny).

Sportversenyek közül még a tanév elején részt vettünk 
a megyei szervezésű kisiskolák atlétikaversenyén, ahol 
csapatban a 6. helyen végeztünk. Gratulálunk a csapat 
tagjainak: Angyal Zsombornak, Kovács Leventének (4. 
osztály), Soulavy Balázsnak, Vass Lászlónak (6. osztály), 
Nádudvari Zsombornak (7. osztály), Angyal Szilárdnak 
(8. osztály). Külön szeretnénk kiemelni Angyal Zsombor 
4. osztályos tanulónkat, aki az összetett egyéni verseny-
ben a 3. helyen végzett.

Az önkormányzati rendezvényeken is részt vettünk: az 
5. osztály a Brunszvik Teréz Emléknapra, a 3. osztály az 
idősek napjára, míg a 7. osztály az október 23-i megem-
lékezésre készült színvonalas műsorral. Köszönjük a diá-
koknak, az osztályfőnököknek az áldozatos munkát.

Kellemes ünnepeket, jó egészséget kívánnak a Vácdu-
kai Benedek Elek Iskola dolgozói.

Mikulásvárás

A Vácdukáért Alapítvány idén is megrendezte a már 
hagyományosnak számító vácdukai futóversenyt. Gyö-
nyörű napos időben gyülekeztek a versenyzők szeptem-
ber 5-én délelőtt. Sajnos a koronavírus járvány miatt vár-
ható volt, hogy a szokásosnál kisebb lesz az érdeklődés, 
ezért a Kisnémedi-Vácduka terepfutó verseny elmaradt. 
Helyette viszont meghirdették a „Fut a Duka” versenyt, 
melynek 8,5 km-es távja a sportpályától indult és a Cse-
ke kápolnadombot elérve a Hársfa soron át vezetett visz-
sza a kiindulási pontra. A 12 induló közül első helyen An-
gyal Szilárd és Bozsik Mátyás futott be holtversenyben, 
a női mezőnyben pedig Prezenszkiné Molnár Beáta lett 

az első. Külön érdekességnek számított, hogy az egyik 
induló kutyájával együtt futotta le a versenyt. Az Annahe-
gyi futás távja idén is 4 km volt, melyre 15 fő nevezett be. 
A győztesek Kozsa Kornél, illetve Vácy Sára lettek. A leg-
többen, 22-en az 1 km-es gyermek futóversenyen indul-
tak, a fiúk közül Nádudvari Botond, a lányok közük pedig 

Vácy Sára futott elsőként a célba. Minden beérkező futó 
emléklapot, érmet és proteinszeletet kapott. Az első he-
lyezettek jutalma ajándékcsomag volt, melyeket Makkos 
László polgármester adott át.

Az idei verseny időmérés és nevezési díj nélkül zajlott. 
A versenyzők által felajánlott adományok a Hársfa sor fá-
inak pótlását támogatják.

Családi futó délelőtt
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Mint tudjuk, a tavalyi tanév rendkívüli volt a kialakult járványügyi helyzet miatt, így a májusban 
szokásos kompetenciamérések is elmaradtak a tavaly 6.-os és 8.-os diákok körében. 
Az előző évi mérés eredményét viszont megkapta az iskola az Oktatási Hivataltól, melyet rész-
letesen az iskola honlapján olvashatnak az érdeklődők. 
Gratulálunk diákjainknak, tanáraiknak az elért eredményhez, s külön köszönetet mondunk a tá-
mogató szülői háttérért, hogy mindig gyermekeik s az iskola mellett állnak.

Matematika – országos mérés (a most 8.-os, a méréskor 6.-os diákok eredménye)
Szövegértés – országos mérés (a most 8.-os, a méréskor 6.-os diákok eredménye)
Forrás: Országos Kompetenciamérés 2019 TIF-jelentés (www.vacdukaiiskola.gportal.hu)

Országos kompetenciamérés eredménye 
matematikából és szövegértésből
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Gyermekeinkért Köz-
alapítványunk az isko-
lával, az óvodával és az 
önkormányzattal karölt-
ve kiemelt feladatának te-
kinti a vácdukai gyerme-
kek egészséges testi, lel-
ki és szellemi fejlődését. 
Ehhez igyekszünk - a le-
hetőségeinkhez képest - 
változatos programokat 
szervezni. 

Pár éve indítottuk el ha-
gyományteremtő céllal 
a magyar kultúra napjá-
hoz kapcsolódó rendez-
vényünket, az író - olvasó 
találkozót. Vendégül lát-
tuk már Nógrádi Gábort 
és fiát, Gergelyt, Bosnyák Viktóriát és Berg Juditot is. 
Idén Nyulász Péter írót, költőt üdvözölhettük köreink-
ben. 

 Január 22-én 17 órakor találkozhattak az érdeklő-
dők személyesen a gyermekkönyveiről híres íróval kö-
zségünk művelődési házában. Nagy örömünkre a te-
rem teljesen megtelt. 

Nyulász Péter neve nem volt ismeretlen a megjelent 

gyerekek többségének. A harmadik osztályosok órai 
keretben már feldolgozták egyik kötetét, a másodiko-
sok közül sok gyerkőcnek a Jézuska hozta egyik vagy 
másik kiadványát, míg az elsősök egy-egy verset ta-
nultak lelkesen a költőtől. A negyedikesek már komo-
lyabb formában, kiselőadások keretében ismerkedtek 
meg az író eddigi munkásságával.  

Az író mesélt arról, hogyan lett íróvá, milyen kötetei 
jelentek meg eddig, s milyen könyvtervek foglalkoztat-
ják jelenleg. Az előadás végén a jelenlévők tehették fel 
kérdéseiket, majd következett a dedikálás, mely majd 
egy órán át tartott. A gyerekek kitartóan, türelmesen 

várták, hogy az író személyes üzenetet írjon a maguk-
kal hozott vagy a helyszínen frissen megvásárolt Nyu-
lász Péter kötetbe. 

Öröm volt látni a csillogó gyermekszemeket, akik 
alig várták, hogy hazatérve még azon melegében be-
leolvassanak a legújabb szerzeménybe. Ezekért a pil-
lanatokért megéri tenni, szervezni, dolgozni. 

Kirné Balla Krisztina

Író - olvasó találkozó Nyulász Péterrel

REJTVÉNY

GYEREKEKNEK

Töltsd ki a rejtvényt a hiányzó gyümölcsökkel
oly módon, hogy minden sorban, oszlopban

és vastag vonallal bekeretezett
3x2-es négyzetben minden gyümölcs

egyszer szerepeljen.
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Településünk 2020-ban lehetőséget kapott, hogy csat-
lakozhasson az országos Nemzeti Vágta rendezvényso-
rozathoz. A Nemzeti Vágta szervezőbizottsága alkalmas-
nak találta a Vácduka határában található festői szépsé-
gű völgyet a történelmi lovasverseny megrendezésére. 
Az előkészületek során tereprendezéssel kialakításra ke-
rült a versenypálya, elérhetővé váltak a közművek, kijelö-
lésre kerültek a parkolók, megépült a színpad, felállítot-
tuk a sátrakat. A Kishuszár Vágtára (10-16 év közötti in-
dulók) 16 lovas, a Nagyhuszár Vágtára 10 lovas nevezett. 

Szeptember 26-ra, szombatra volt meghirdetve az első 
Vácdukai Vágta, a Nemzeti Vágta előfutamai közül az 
utolsóként megrendezésre kerülő elővágta. Az időjárás 
aznap nem volt kegyes, így a szervezők és a versenybí-
rák közös döntése alapján - szem előtt tartva a verseny-
zők és a versenylovak biztonságát - egy nappal elha-
lasztották az eseményt. Másnap, vasárnap egy kellemes 
őszi, már-már kifejezetten meleg időben elindult a prog-
ram.

A megnyitóbeszédek után, megkezdődtek a Kishuszár 
Vágta előfutamai, a verseny résztvevőit a Váci Huszár és 
Nemzetőr Bandérium lovasai vezették fel. Futamonként 
három versenyző mérkőzött meg egymással, a futam-
győztesek jutottak tovább a délutáni döntőbe. A Nagyhu-
szárok versenyében is négy előfutam zajlott, a nagyszá-
mú közönség biztatása mellett értek a versenyzők célba. 
A pálya nehéznek bizonyult a versenyzők számára, az 
emelkedők, lejtők, kanyarok próbára tették a lovasok fel-
készültségét, technikai tudását. 

Amíg a versenyzők és a lovaik pihentek a Puszta ötös 
lovasai kápráztatták el a látogatókat. A csikósok látvá-
nyos bemutatóval elevenítették fel a pusztai lovasbetyá-
rok ügyességét, szokásait. A műsor csúcspontja amikor 
a „Puszta-ötös hajtója a két hátsó lovon állva hajt maga 
előtt három lovat ügetésben, a vágtában pedig a lovak-
kal csak a hajtószáron keresztül van kapcsolatban.” 
(www.szaszandras.info/keptar/puszta.html )

Az időpontváltozás miatt nem lehetett minden elő-
adást megtartani a színpadon, de a Romano Glaszo ze-
nekar és a Görömbő Kompánia műsorát a felnőttek és a 
gyerekek is egyaránt élvezhették. A rendezvényt kézmű-
vesek és más helyi kiállítók tették színesebbé és a ven-
déglátó sátrakban is mindenki találhatott kedvére valót. 

Koradélután nagy várakozás előzte meg a döntő futa-
mait, a napsütéses időben sok család látogatott ki a Vág-
ta helyszínére. A kilátogatók igazán színvonalas és látvá-
nyos előzéseket, megugrásokat és szoros befutókat lát-
hattak.

A kishuszároknál Vác-
duka színeiben Feke-
te Emma szerezte meg 
az első helyet, a második 
Papp Lili lett Mezőtúr kép-
viseletében. A Nagyhuszá-
roknál az első helyet Sződ 
képviseletében Nyéki Kata 
szerezte meg, a második 
helyre Takár Zsolt futott 
be Iklad színeiben, míg a 
harmadik Kálomista Anna 
lett Csabrendekről. Ezál-
tal ők kvalifikálták magu-
kat a Hősök terére, a Nem-
zeti Vágtára.

Színesítette a szórakozást a kocsitoló verseny, ame-
lyen 4 csapat indult (a Kincsem Lovarda, valamint Vác-
dukáról az óvodai, az iskolai SZMK és a vácdukai hiva-
tal egy-egy csapata). A jókedvű erőpróbán a vendégek 
lettek az elsők és így ők jutottak tovább a Nemzeti Vágta 
kocsitoló versenyére.

Külön öröm volt nekünk, vácdukaiaknak, mikor láthat-
tuk, hogy az október 10-11-én a Hősök terén megrende-
zett Nemzeti Vágtán kishuszárunk, Fekete Emma BT Sil-
ver Moon lovával az előfutamát megnyerve a döntőben 
a harmadik helyet szerezte meg. Ezúton is gratulálunk 
neki, lovának és  felkészítőjének Baján Benitának.

Köszönjük a rendezvény szponzorainak a támogatást!

Vácdukai Vágta, a Nemzeti Vágta előfutama
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Idén a járványhelyzet miatt a szokásos Idősek napi köszöntőnket nem tudtuk megtartani a Művelődési 
Házban.

Azonban arra gondoltunk, hogy valamilyen formában mégis felköszöntjük örökifjú lakosainkat, ezért egy név-
re szóló Köszöntőt juttattunk el számukra.

Valamint videó formában az Óvoda és az Iskola közreműködésével egy ünnepi műsort tettünk közzé Vácduka Kö-
zség Önkormányzatának You Tube csatornáján.

Idősek napi előadás: https://www.youtube.com/watch?v=l-yyqf2dnsA 

Fogadják szeretettel!

Mindenkinek további jó egészséget kívánunk! Vigyázzanak magukra!

Vácduka Község Önkormányzata

Köszöntés az Idősek napja alkalmából

Anyakönyvi hírek
Születtek: 

• Halász Krisztina és Oláh Márk gyermeke 
Izabella Krisztina 09.08.

• Weisz Klára és Weisz Teofil gyermeke Rita 09.29.

• Wirnhardtné dr.Csóka Cecília Judit és Wirnhardt 
Ádám gyermeke Csanád 11.03.

• Oláh-Weisz Virág és Oláh István gyermeke 
Annabella 11.04. 
 
 
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:

Sólyom István    élt 53 évet
Csizmarik Károlyné élt 88 évet
Golarics Béláné élt 82 évet
Kálovics Jánosné élt 79 évet
Skultéti Péter élt 77 évet
Szoó Györgyné élt 72 évet
Cseri Istvánné élt 94 évet
Gönczi Krisztina élt 51 évet
Masa Miklósné élt 90 évet
Fórián László élt 74 évet

Nyugodjanak békében!
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Fogadják sok szeretettel az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc ünnepi műsorát!

A kialakult járványhelyzet miatt videó formában emlé-
keztünk meg az 1956-os eseményekről.

Október 23-i előadás: 
https://youtu.be/n2OXnLYaR9M

1956-os Forradalom
és Szabadságharc 

NE MARADJON LE FRISS HÍREINKRŐL!
Vácduka Község Önkormányzata hírlevelein keresztül rendszeresen tájékozód-
hat aktuális híreinkről, eseményeinkről. A hírlevélre való feliratkozáshoz a követ-
kezőket kell tennie: írja be az emailcímét a vacduka.hu nyitóoldalán, kattintson 
a »Feliratkozás« gombra, majd az e-mail fiókjában kattintson az általunk küldött 
megerősítő linkre. Bármikor leiratkozhat hírlevél szolgáltatásunkról. 
A folyamatosan frissülő vacduka.hu oldalunk mellett kérjük kísérjék figyelemmel 
az Önkormányzat You Tube csatornáját, ahol élőben követhetik a testületi ülése-
ket és megtekinthetik a rögzített ünnepi, kulturális eseményeket. 
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Elérkeztünk az év utolsó hónapjához, a december-
hez. Az adventi időszak megszépíti és előkészíti az ün-
nepi várakozást és az év 
legmeghittebb ünnepét, 
a Karácsonyt. Vácduka 
Község Önkormányzata 
idén is beállt az ajándéko-
zók sorába. A már hagyo-
mányosnak számító idő-
sek karácsonyi csomagja 
mellett a 14 év alattiakat 
is megleptük egy ünnepi 
(Mikulás) csomaggal. A 
képviselőtestület egyet-
értésével módosult a szo-
ciális rendelet, amely le-
hetővé tette minden 14 év 
alatti gyermek megaján-
dékozását.

Az idén a kialakult jár-
ványügyi helyzetre való 
tekintettel házhoz vittük a 
csomagot az időseknek. 
A gyermekeknek szánt 

ünnepi csomagok a bölcsődében, az iskolában, az 
óvodában és az iskolában kerültek kiosztásra. A töb-
bieknek – akik még nem bölcsis- oviskorúak, illetve 
máshova járnak oviba, iskolába -, a szüleik segítségé-
vel juttattuk el az ajándékot.

A rászorulóknak az ilyenkor szokásos adománycso-
maggal készültünk. 

Ezzel is szeretnénk megszépíteni a vácdukai csalá-
doknak az adventi időszakot és a Karácsonyt, a Sze-
retet Ünnepét.

Adventi várakozás, ünnepi készülődés

Egészségház
2167 Vácduka, Béke tér 4.

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

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

Központi ügyelet:
Telefon: 104 vagy 27/314 – 862
Hívható : minden hétköznap 17 órától másnap reg-
gel 7 óráig, hétvégén és minden hónap 3. szerdá-
ján egész nap.

Védőnő: Majercsik Andrea 
Telefon: tanácsadó: 27/366 – 467

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!
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Változás a védőnői ellátásban
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1-től a védőnői feladatokat Rajkiné Gyetvai Irén nyugdíjba 

vonulása után Majercsik Andrea látja el. 

A védőnői rendelési idő változatlan:
Védőnői várandós tanácsadás: csütörtök: 8 –10 óráig.
Védőnői csecsemő – gyermek tanácsadás: csütörtök: 10 –12 óráig.
Orvos – védőnő általános tanácsadás: csütörtök: 12 –14 óráig.

A védőnői rendelő telefonszáma: 27/366 – 467
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A keresztrejtvény megfejtése egy hagyományos karácsonyváró szimbólum

A rejtvény megfejtése: ADVENTI KOSZORÚ

Kedves Vácdukaiak!
Eljött az a nap, amikor is befejezem az aktív védőnői pályafutásomat, 2020.12.31-el.
Szeretném megköszönni a bizalmat és a lehetőséget, hogy Vácduka lakosságát szolgálhattam.
Köszönöm az előző és a jelenlegi Önkormányzat minden dolgozójának, hogy mindig számíthattam támoga-
tásukra.
Mindenkinek, akivel dolgoztam köszönöm a jó viszonyt.
Kívánok mindenkinek jó egészséget és kérem, hogy fogadják nagy nyitottsággal és szeretettel az utódomat.

Rajkiné Gyetvai Irén
védőnő
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Nagyon várjuk, hogy újra megnyithasson a könyvtár. 
Sajnos a járványhelyzet miatt a könyvtár most nem 
látogatható, de az élet a falakon belül nem állt meg. 
Sok új könyvet szereztünk be idén is, hogyha újra 
megnyithatunk, tagjaink kedvükre válogathassa-
nak közülük.

Sokak kedvencétől Fábián Jankától két 2020-ban 
megjelent regényt vásároltunk. A hasonló stílusú Anne 
Jacobs-tól 3 új könyv érkezett: A villa, A villa lányai és 
A Kilimandzsáró felett az ég szintén történelmi alapo-
kon nyugvó családregények. Elolvashatjuk majd Bö-
szörményi Gyula: Ambrózy báró esetei további része-
it és Ugron Zsolna Úrasszonyok trilógiájának harma-
dik részét. A könnyed olvasmányokat kedvelők 3-3 
új könyvet találhatnak Fejős Évától, Vavyan Fable-től 
és Debbie Macombertől. Az izgalmas krimik kedvelő-
ire is gondoltunk, nekik szántuk Steve Berry, Jo Nes-
bo és John Grisham írásait. Daisy Goodwin történelmi 
regényíró két könyvében újabb érdekes eseményeket 
tudhatunk meg Viktória és Erzsébet királynő életéből. 
A regényeken kívül szakácskönyvek, útikönyv és ker-
tésznapló is szerepel a választékban.

Fiatal olvasóinkra is gondoltunk, nekik érkezett Ge-
ronimo Stilton 5 új könyve. Tovább bővítettük Berg Ju-
dit és Nógrádi Gábor könyveinek választékát. Ezeken 
kívül beszereztük az általános iskola összes kötelező 
olvasmányát is.

Az újranyitás után szeretettel várjuk régi és új tagja-
inkat!

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

Könyvajánló 2020 tél

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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Amióta az ókeresztény egyház a téli napforduló ide-
jére helyezte Jézus születésének ünnepét, az ősi nap-
ünnep két egymást kiegészítő eseménnyé alakult: egy 
születésnappá és egy naptári évfordulóvá. Ez a Kará-
csony és az Újév.

Emberőseink a nap járásához mérték mindennapja-
ikat, mióta fölfedezték, hogy a meleg fényt adó égi-
test önmagát ismételgetve körbe-körbe jár, egy ív alatt 
egy évet betöltve. A nappályát leíró körforma a végte-
lenség, az örökkévalóság ismert képjele. A körbe raj-
zolt függőleges és vízszintes vonalak (osztók) pedig 
az égi világ végtelenségét egyesítették a földi lét sza-
kaszosságával, megalkotva ezzel a körosztó szimbó-
lumot, amit köröszt, majd kereszt néven máig isme-
rünk és használunk. A kör, és a beleírt osztó egymást 
kiegészítő ellentétpárként a világmindenség szimbó-
luma. Megtaláljuk azt már a barlangrajzok között is, 
csakúgy, mint a magyar Szent Korona felülnézeti ké-
pén, vagy a kora-keresztény ikonokon, és ezt mintáz-
zák a mai adventi koszorúk is, amelyeken az osztó 
szerepét a négy gyertya tölti be. 

A téli napfordulón az örök körforgást és a fény új-
jászületését ünnepeljük, amelyek markáns szimbólu-
mai: a kör, az örökzöldek, és a tűz. Még kifejezőbbek 
együtt alkalmazva. Ilyen az örökzöldből megformált 
kerek koszorú, vagy a folyton égő áldozati tűz, a köré 
kerekített kövekkel, amiből az ősi áldozóhelyek, majd 
a korai kerek templomok létrejöttek (Körkő – Kirche). 

A kerített tűz körüli körtánc még tovább fokozta a 
végtelenség érzetét, amit végül a folyamatosan szó-
ló, az örök körforgást felidéző hangszerek használata 
tett teljessé. Az ókorban még a tárogató-szerű kettős-
sípokat fújták úgy, hogy fúvás közben az orron át vett 
levegővétellel biztosították az örökös hangzást, a kö-
zépkortól pedig a bőrdudák, majd a templomi orgo-
nák szünet nélküli zenéjével járultak az ősi rítusú ün-
nepélyhez.  A szent tűz körültáncolásának ősi pogány 
(kereszténység előtti) szokása a huszadik században 
még élt Szeged környékén, ahol a karácsonyi éjféli mi-
sén a pásztorok dudaszavára az ájtatos hívek körtán-
cot jártak az oltár körül.

Egyedülálló magyar szokás volt a téli napfordulón 
(az újév ünnepén) a sólyomröptetés, amit ünnepi cere-
móniával végeztek. A felröptetett sólymok egyre tágu-
ló köröket írtak le, miközben egyre magasabbra emel-
kedtek az ég felé. Az emelkedő körökből következett 
az égi sólyom kerecsen, (kerecseny) neve, aminek 
mély hangrendű megfelelője a karácsony lett. (Ez az 
ellentétpár mutatkozik két Heves megyei község nevé-
ben is: Kerecsend és Karácsond.)

A karácsony tehát már régen ünnep volt, amikor Jé-
zus megszületett, így tudják népdalaink, karácsonyi 
énekeink:

Betlehemi falucskában, karácsonykor éjféltájban,
Fiúisten ember lett, mint kisgyermek, született.

Mi sem természetesebb a téli napforduló ünnepén, 
mint az örökzöld fenyőfa, a karácsonyfa megjeleníté-
se, ami egyenesen utal az örökkévalóságra, és nevé-
ben is utal a fény eljövetelének ünnepére: fény – fenyő. 
A luc a latin lux (fény) megfelelője, és Luca széke is eh-
hez az ünnepkörhöz tartozik, amit azért faragtak vala-
ha, hogy az éjféli misén a sűrű tömegben a székre föl-
állva a Fényt megláthassák.

A régi karácsonyfákon meggyújtott gyertyák a csilla-
gos eget jelenítették meg, a fa csúcsán pedig minden 
esetben a nap aranycsillag-képmása ragyogott. A ka-
rácsonyfára felaggatott piros almák az édenkerti élet-
fát idézték föl, az egyéb finomságok pedig a Kisjézus-
nak szánt ajándékok voltak. Ezeket – mint az áldoza-
ti ételeket általában – az ünnep elmúltával elfogyasz-
tották.

Ahogy fogyott az ünnepekből a szakralitás, úgy vál-
tak kiüresedő dísztárgyakká a fára akasztott holmik. 
A szeretet ünnepének jóhiszemű, de túlcsorgón cu-
kormázas lelkisége vezetett a már-már giccses kará-
csonyfákhoz, amelyeket német nyelvterületen alakítot-
tak ki, valamikor a 19. században. Ez a barokkosan túl-
díszített karácsonyfa mintául szolgált napjainkig. 

Manapság a változás korát éljük: a fára akasztott al-
mát fényes, ezer színben pompázó üveggömb helyet-
tesíti, a gyertyákat lámpasor váltotta föl, a jószagú, 
örökzöld fenyőfa helyébe egyre többen tesznek mű-
fenyőt, és a fény ünnepére egykor kitalált csillagszó-
ró helyett fényfolyamok világítanak, immár nem csak a 
kerti fákon, hanem a házak oromzatán, erkélyein, oly-
kor teljes oldalfalán is. Már november végétől!

Egyre nagyobb a felhajtás, és egyre kisebb a belső 
tartalom. A szeretet ünnepén, karácsonykor több le-
hetne az egymásra figyelés, az odaadó gondoskodás 
szüleinkről, testvéreinkről és családunkról, a külsősé-
gekből pedig kevesebb is bőven elég volna.

Az is csak a maga idején. 

Kozák József

KARÁCSONY
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Vácduka Község Önkormányzata kiemelten fon-
tosnak tartja a környezettudatos életmód népszerű-
sítését, ezért mindent megteszünk, hogy egyre több 
hulladékkezelési szolgáltatást nyújtsunk lakosaink-
nak és egyre több lépést tegyünk közösen a környe-
zetünk védelme érdekében.   

2020. január 18-án szombaton egy rendkívüli szemét-
szedés keretében tisztítottuk meg a bevezető utakat. 
Az önkéntesek segítségével sok-sok szemeteszsák telt 
meg vegyes hulladékkal, amely hónapok óta gyűlt az 
utak mentén. Örömmel értesültünk róla, hogy időköz-
ben elindult a HulladékRadar mobiltelefonos alkalma-
zás, amely a továbbiakban segítséget nyújt az illegáli-
san lerakott hulladék felszámolásában. 

A járványügyi intézkedéseket megelőzően népszerű 
programunk volt a Kertbarátok fóruma, ahol a Bagoly-
bükk Környezet- és Természetvédelmi Egyesület tagjai 
tartottak előadásokat hó-
napról hónapra a kertgon-
dozás és a természetvé-
delem témakörében. 

A Tavaszi nagytakarí-
tás programsorozat ke-
retében megszerveztük 
a házhoz menő gally- és 
ágdarálást, amelyet csak-
nem száz vácdukai ház-
tartás vett igénybe. A kör-
nyezetbarát akcióval a 
kerti munkálatok során 
keletkezett hulladék hasz-

nosítását tűztük ki célul. Az apríték jól komposztálható, 
vagy talajtakarásra használható.  

Március végén a háztartásokban összegyűlt papíro-
kat lehetett elhelyezni a Vácdukai Benedek Elek Általá-
nos Iskola mellett található konténerbe. 

Évente két alkalommal kerül sor az elektronikai hulla-
dékgyűjtésre, tavasszal és 
ősszel is hatalmas meny-
nyiségű működésképte-
len, vagy használaton kí-
vüli elektromos eszközt 
gyűjtöttünk be. 

A lomtalanítást A Zöld 
Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
szervezésében lehetett 
igénybe venni ingyene-
sen, előre egyeztetett idő-
pontban. 

A legnépszerűbb akci-
ónk a veszélyes hulladé-
kok gyűjtése. Az őszi be-
gyűjtés alkalmával több 1.000 kilogramm festéket, 400 
liter olajat, kisebb mennyiségben gyógyszerhulladékot, 
növényvédőszert, elemet, fénycsövet és izzót adtak le 
a helyi lakosok. 

A kertekben keletkező biológiailag lebomló hulladék 
elhelyezésére a focipálya mögötti konténerben nyílik le-
hetőség áprilistól novemberig. A gyűjtőkonténer gyor-
san megtelt, ezért a Zöld Híd munkatársai akár hetente 
kétszer is ürítették. 

Az ősz folyamán elindítottuk a használt sütőolaj be-
gyűjtését is, egy 240 literes tartály került kihelyezésre 
az általános iskola mellé. A gyűjtőkonténerben elhe-
lyezett olaj 100%-ban újrahasznosításra kerül, a feldol-
gozás során bioetanol készül belőle. Szintén az isko-
la szomszédságában található az üveggyűjtő konténer, 
amely rendszeresen ürítésre kerül.  

Az önkormányzat dolgozói új virágágyásokat alakítot-
tak ki a nyár folyamán, amelyekbe krizantémot, árvács-
kát ültettek, ezzel is növelve a zöldfelületeket.

Azon dolgozunk, hogy a környezetvédelmi szempon-
tok egyre inkább beépüljenek a mindennapjainkba.

Környezettudatos lépések Vácdukán




