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Tisztelt Vácdukaiak!
A 2021-es év is a járvány árnyékában telt. A járványhelyzet
sok mindenben akadályozott bennünket, idén sem tudtuk folytatni a 2020 előtti életünket. Ez a két év gyökeres változást hozott mindennapjainkban, megváltoztatta a gondolkodásunkat.
Ebben a nehéz időszakban az önkormányzatnak - azon túl,
hogy támogatja a település lakóit mindabban, amiben lehetősége van - más feladata is van. A közösségi programok megszervezésével igyekeztünk segíteni abban, hogy újra összehozzuk az embereket, kicsiket és nagyokat egyaránt. Úgy gondolom az év eseményei alapján elmondható, hogy nemcsak az önkormányzat, hanem a településen működő civil szervezeteink is
jól vizsgáztak e tekintetben. Változatos programjainkkal jól kiegészítettük egymást.
Februárban indítottunk egy farsangi kalandtúrával, majd júniusban jött a Gyermekjuniális, júliusban a Vácdukai Vágta, augusztusban a Közös Tábortűz, szeptemberben a Családi Nap, októberben
a Szüreti Felvonulás, novemberben az Egészségnap, decemberben a Mikulás és a Karácsonyfa állítás. Az állami ünnepeket megtartottuk és az Idősek Napját is megünnepeltük. Örömmel vettük,
hogy más szervezetek, egyesületek is megtalálták programjaikkal
Vácdukát, hogy színesítsék a kínálatunkat, ilyen volt például a Hard
Dog Race versenysorozata, vagy a Mikulás-karaván.
A településünk a Magyar Kormány által a Magyar Falu Program keretében kiírt pályázatoknak köszönhetően tovább fejlődött. Megvalósult a Művelődési Ház teljes belső felújítása, a Polgármesteri Hivatal bővítése, egyes belterületi utak aszfaltozása és új orvosi eszközöket szereztünk be. Az idén elnyert támogatásoknak köszönhetően jövőre befejeződik a kutyák, macskák ivartalanítási akciója, az elsősorban a fiataloknak szánt közösségi színtér kialakítása, a kommunális eszközök (pl. ágaprítógép) beszerzése. Pest megyei pályázati forrásból év elején átadtuk a második mini bölcsinket. A Családi Nap megrendezéséhez a Nemzeti Művelődési Intézettől kaptunk
támogatást.
Nagyon fontos számunkra, hogy az elmúlt években
ilyen sok pályázat vált elérhetővé a kistelepülések, ezáltal Vácduka számára is. Külön öröm, hogy beadott pályázataink közül sokat támogatásra érdemesnek találtak, így ezek megvalósulása településünk életminőségét nagymértékben javítja. Az év során többször láthatták országgyűlési képviselőnket, dr. Rétvári Bencét Vácdukán, aki a fejlődés egy-egy szakaszát látva
örömmel adta át az elkészült, megvalósított fejlesztéseket. Köszönjük az idejét és az általunk felvázolt fejlődési irány támogatását.
A jövő évi terveinkkel kapcsolatban elmondható, hogy a most megjelenő TOP plusz pályázatok lehetőséget adhatnak arra, hogy a focipálya melletti zöldterület, a Haicska igazi pihenőparkká változzon. A belterületi utak aszfaltozása továbbra is elsődleges célunk és erre folyamatosan keressük a pályázati forrásokat. Foglalkoznunk kell a
Ravatalozó épületével is, mivel nagy mértékben leromlott a statikai állapota. A főúton lévő járdák felújításának folytatása is terveink között szerepel.
Továbbra is fontos szempont számunkra a környezetvédelem, így a már megszokott akcióinkat jövőre is megrendezzük: elektronikai-, papír-, veszélyes hulladékgyűjtés, ágaprítás, szemétszedés, használt sütőolajgyűjtés és
a DTKH szolgáltatón keresztül zöldhulladékgyűjtés, lomtalanítás, üvegbegyűjtés.
Minden Vácdukainak ezúton szeretnék köszönetet mondani az önkormányzat és a képviselő-testület nevében a
település érdekében tett kisebb-nagyobb támogatásért, hogy jobb, szebb környezetben tudjunk együtt élni a mi
kis településünkön.
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!
2021 is rendhagyóan kezdődött. A betervezett tevékenységek elé újból akadályként állt a pandémia.
A FARSANGI MULATSÁG-ot még megtartottuk, természetesen az egészségügyi előírások figyelembevételével. Igyekeztünk a gyerkőcöknek kellemes hangulatot
teremteni, hogy minél kevesebbet észleljenek a fennálló járványhelyzetből.
Köszönet a Szülőknek a sok-sok rágcsálni valóért,
szörpért!

Sajnos kora tavasszal újból csupán ügyeleti rendszerben működhettünk néhány hétig a lehető legminimálisabb gyermeklétszámmal.
Aztán csak elérkezett a visszatérés napja. Mindenki
boldogan érkezett újból az óvodába. Viszont nem volt
könnyű….
Beszéltünk a fennálló helyzetről, de mit is ért ebből a
mi kicsi CSIRIBIRINK??? :
Fizikai érintés nélkül?..... Édes kicsi gyerkőcök meglepődve, értetlenül álltak a helyzet előtt…
Óvónéni messzebb ül, lázat mér, nem ölel meg…..
Mi a baj, mi rosszat tettem?
Mindeközben nagy feladat volt az újabb 7 gyermeket
befogadó Mini Bölcsőde nyitása is.
Lassan azért megszoktunk minden újat, próbáltunk alkalmazkodni mindannyian.
Mire elérkezett az iskolába készülő gyermekek BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGe, addigra néhány enyhítés is életbe lépett, bár a nevelési évet záró ünnepségeket még
nem tarthattuk meg.
Az enyhítés életbelépéskor mi is fokozatosan tértünk vissza a betervezett programokhoz. Megtartottuk

a gyereknapot,
a
gyermekek
nagy nagy örömére. A sok sok
finomságot , a
jégkrémet a szülői munkaközösség biztosította. A „Buborék Csoda” előadással egy család ajándékozta meg az ovisokat. Köszönjük!
Kirándultunk a Vácdukai vadasparkban.

A ballagás napján az iskolába menő gyermekeknek
délelőtt ovi bulit rendeztünk, a szülői munkaközösséggel
együtt, délután pedig elballagtak. Ez a nap csak a ballagó gyerekekről szólt a sok közös játék , a pizzázás, az
ugrálóvárazás, és még sok sok élmény melyet magukkal visznek.
Köszönjük a Szülők, családtagok és a Szülői szervezet
együttműködését!
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Az idei nevelési év is a nagycsoportosok búcsúztatásával, iskolai évnyitójukkal indult, amire egy rövid műsorral még az óvodában készültek fel. A nagylétszámú csapattól nehezen búcsúztunk, de azóta is boldogan üdvözöljük egymást minden találkozáskor.
Sok sikert kívánunk Nekik az iskolai-, és a nagybetűs
élethez!!!
Az újonnan érkező picurjainkat meglátogattuk otthonukban, hogy az óvodába érkezéskor már ismerősként
köszönthessük egymást, ezzel is megkönnyítve a befogadási időszakot.
A nagycsoportban 23, a vegyes csoportban szintén
23, a kiscsoportban 19 gyermek játszik, tanul, okosodik
nap, mint nap.
Programjaink a település rendezvényeihez igazodva,
hagyományaink őrzésével zajlanak.
Névadónk, Brunszvik Teréz halálának évfordulóján
méltó megemlékezést tartottunk a nagycsoportosok rövid műsorával, koszorúzással. Az ünnepség ezúttal kapcsolódott a Családi Naphoz a Béke téren, ahol az intézmény dolgozói kézműves foglalkozás keretén belül báb
készítés csillámtetkó, arcfestésre volt lehetőségük a gyerekeknek.
A nagycsoportosok köszöntötték mindannyiunk nevében az Idősek Napján összegyűlt néniket, bácsikat.

A Szüreti Felvonulást is a nagyok indították-nyitották
meg. Az óvoda apraja, nagyja vonult, mulatozott, táncolt
ezen az őszi délutánon.
Az idei őszön a pandémia miatt a gyermekek szüleikkel közösen, otthon készítették el a változatos, szebbnél szebb töklámpásokat, amiket utána sokáig csodálhattunk az óvoda lépcsőjén és ablakaiban.
A Márton Napi felvonulásra mindenki saját készítésű
lámpással érkezett. A nagycsoportos gyermekek han-

gulatos műsora után világító lámpácskákkal, énekszóval
körbe sétáltuk az óvodát.
A Szülői szervezet szervezésében megrendezésre került a Süti-sütő verseny és vásár a Művelődési Házban.
Köszönjük a felajánlott finomabbnál finomabb süteményeket mellyel támogatta az óvodánkat!
November 13-án az Egészségnapon is többen részt
vettek, segédkeztek.
Hamar eltelt az ősz.A kellemes időben sokat vagyunk
a szabadban, és várakozással tekintünk a közelgő ünnepek elé.
December 06-án megérkezett kicsik és nagyok kedvence, a Mikulás. Ezúttal az udvaron fogadtuk, énekeltünk, verseltünk és vártuk a sok finomságot, amit a csomagok rejtettek.
Az Adventi időszakban is követjük hagyományainkat.
Minden nap meglepjük a gyermekeket egy kis csemegével, amit az adventi kiscsizmákból húzunk elő.
Várjuk nagyon az egyre inkább közelgő Karácsonyt.
Az óvodába december 21-én, zártkörű ünnepségen érkezik a feldíszített fenyő az alatta rejlő ajándékokkal.
A nap a nagycsoportosok hangulatteremtő műsorával
indul majd.

MINDENKINEK BÉKÉS, BOLDOG,
SZERETETTELJES KARÁCSONYT
és SIKERES ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN
AZ ÓVODA APRAJA, NAGYJA!!!
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BESZÁMOLÓ
Iskolánk a tavalyi tanévben is pályázott az Erzsébet-napközis tábor megrendezésére. Szerencsére pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, melynek keretében 2021.06.2106.25. között 59 diák vehetett részt 6 lelkes pedagógus vezetésével a színesebbnél-színesebb programokon. A gyerekeknek a részvételt, az utazás költségét és
a napi négyszeri étkezést is a pályázati összeg fedezte.
Mindezek mellett a nyert összegből még több izgalmas
társasjátékot, sportszert illetve kreatív kézműves eszközt
is sikerült beszereznünk.
Az öt nap középpontjába az egészséges életmódot, a
fenntarthatóságot és a tudatos környezetvédelemre való
nevelést állítottuk. Tanulóink érdekes csapatépítő és önismereti drámafoglalkozásokon, sportjátékokon, táncházban vettek részt, „szabadidejükben” társasoztak,
kézműveskedtek.
Kedden a kis felfedezők egész napos kirándulásra indultak különbusszal a Gyadai Tanösvényre, ahol egy 8
km-es túrát tettek meg, miközben az erdők fontosságáról, erdőgazdálkodásról szóló játékos feladatokat oldottak meg. A túra végén a jól megérdemelt játszóterezés
és hangyavasutazás volt a jutalom.

Szerdai napon a VÍZé volt a főszerep, sok-sok vicces
feladattal, melybe a pedagógusok természetesen belecsempészték a környezetvédelmi és vízgazdálkodási ismereteket.
Csütörtökön ismét felhúzták a gyerekek a túracipőjüket
s elgyalogoltak egészen a falu határában lévő Védelem
Völgyébe, ahol a jurtával s sok-sok háziállattal ismerkedtek meg. Rácsodálkoztak a sajtkészítés rejtelmeire, s kíváncsian kóstolgatták a házi termékeket.
Péntekre már eléggé elfáradt a csapat, de mégis elindultak az utolsó kirándulásukra a vácrátóti arborétumba. A több százéves fák, az egyedi, különleges növénygyűjtemény és a kert lenyűgöző szépsége elvarázsolta
a gyerekeket. A belső tó szépsége és a mocsári ciprus
„babái” is újdonság volt számukra. Az arborétumból kisvonattal jöttek haza a gyerekek Vácdukára, amit valószínű, hogy az egész falu meghallott, hiszen végig integetve, jókedvűen dalolva gurultak végig a gyerekek a falu
főutcáján.

Bolyai matematika csapatverseny 2021.10.15.
Észak Pest megye jobbnál jobb iskolái ellen indultak iskolánk tanulói is. Minden évfolyamon több mint 100 induló
csapat között diákjaink az alábbi helyezéseket érték el:
3.-osok: 84 pont 40. helyezés (Glázer András, Kovács Márton, Tabajdi Dénes, Kiss Martin)
4.-esek: 99 pont 13.hely (Szabó Dorottya, Tolokán Ákos, Pénzes Dóra, Révész Annabella)
- 85 pont 44. hely (Csermák Balázs, Fekete Viktória, Szabó-Budai Levente, Püsök Eszter)
5.-esek: 95 pont 18. hely (Glázer Ádám, Kertész Móric, Angyal Zsombor, (Hárs Benjámin))
6.-osok: 97 pont 16. hely (Fekete Nikolett, Kiss Benjámin, Korbel Szilárd, Pusztai Zoltán)
7.-esek: 92 pont 15. hely (Csermák Panni, Révész Liliána, Tolokán Márton, Soulavy Balázs)
Gratulálunk minden induló csapatunknak!
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Tour de Vác
2021.09.25-én Vác városában rendezték meg
az Autómentes Nap
„Tour de Vác” biciklis ügyességi versenyt
a mobilitási hét keretében. A versenyzők Vácról és a Vác környéki
iskolákból érkeztek a
megmérettetésre.
Minden intézmény felső
tagozatából 10 fős csapatok jelentkezhettek. A
Vácdukai Benedek Elek
Általános Iskola 8. osztályos tanulói a „Botladozook” csapatnéven indultak.
A versenyen a résztvevőknek biciklinyeregbe pattanva, megfelelő védőfelszerelésben kellett teljesíteniük az adott távot. Az állomások 10 ponton voltak véletlenszerűen elszórva, ahol a versenyzők különböző feladattípusokkal találkozhattak. Az ügyességi, természettudományi, történelmi, földrajzi feladványok mellett még
megtalálhatók voltak az újrahasznosítással, elsősegélynyújtással,
egészséges életmóddal, drogprevencióval kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó állomások is.
Az esemény a Váci Főtéren zárult, de itt még nem volt vége az
izgalmaknak. Minden csapatból kiválasztottak egy „biciklilovagot” és egy „biciklitündért”, majd megszavazták a legötletesebb
és legkreatívabb jelmezt viselő párost, akik különdíjban részesültek.
A fáradt versenyzők nagy örömére a program zárásaként a jutalom pizzaevés volt.
Horgász Milán 8. o.

Természetvédelmi vetélkedő Vácon
A Bíró György által szervezett természetvédelmi vetélkedőt a Madách Imre Művelődési Házban rendezték meg több váci és környékbeli iskola részvételével.
A verseny interaktívnak, kalandosnak és csapatépítőnek bizonyult. Csapatunk sok izgalmas és érdekes
versenyszámmal került szembe. A természetvédelmi,
ásványfelismerési, illetve a hazai állatfaji ismeret alkalmazásán túl az egyik legkedvesebb feladat az volt,
amikor a csapatunk egyik tagjának szemétből cipőt
kellett készítenie, melyet divatbemutató-szerűen be
kellett mutatni a zsűrinek. A verseny sok vidámságot
hozott számunkra. A versenyszámok közben nagyon
jól éreztük magunkat, ám amikor az eredményhirdetésre került sor, igazán meglepődtünk, hogy csapatunk az első helyen végzett. Sokat tanultunk a verseny
során, és közben közelebb kerültünk egymáshoz.
Az 1. helyezett csapat tagjai: Csermák Panni, Dinka Levente, Kónya Zsófia, Révész Liliána, Tolokán Márton
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Mini Bölcsőde II. ünnepélyes átadása Vácdukán
A kormánynak kiemelten fontos, hogy Magyarország családbarát legyen, ehhez kellő számú bölcsődei hely is szükséges – hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának politikai államtitkára a
vácdukai mini bölcsőde új részlegének átadásán.
Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője elmondta, hogy az elmúlt évtizedben megduplázódott azoknak a településeknek a száma, ahol
van bölcsőde, a helyek száma pedig 60 százalékkal
emelkedett 2010 óta.
Kiemelte: évről évre nő a gyermekvállalási kedv. A
termékenységi arányszám 2010-ben mélyponton volt,
az akkori 1,25-ös mutató 2020-ra 1,55-re emelkedett,
ezért fontos, hogy folytassák a bölcsődeépítést,- bővítést.
Azt mondta, a magyar családtámogatási rendszer
nagyon sokszínű, minden családnak szeretnének segíteni abban, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek. Az édesanyáknak lehetőségük van arra, hogy
ha szeretnének, tovább otthon maradhatnak gyerme-

kükkel, ezért meghosszabbították a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes) időtartamát három évre.
Rétvári Bence hangsúlyozta: az édesanyáknak
ugyanakkor lehetőségük van arra is, hogy gyermekük
féléves kora után visszatérjenek a munkába a gyermek
után járó támogatások megtartásával. Ehhez azonban
meg kell oldani a gyermekek napközbeni elhelyezését,
ezt a célt szolgálja a bölcsődék és a helyek számának
bővítése.
A kereszténydemokrata politikus beszélt arról is,
hogy öt év alatt mintegy ötödével nőtt a lakosság száma Vácdukán, ahová sokan kisgyermekkel költöznek.
Szabó István (Fidesz-KDNP), a Pest Megyei Közgyűlés elnöke arról beszélt: a vácdukai bölcsődei fejlesztés is abból a 80 milliárd forintos csomagból valósulhatott meg, amelyet a kormány biztosított a Pest megyei vállalkozások és önkormányzatok fejlesztéseire a 2016 és 2021 közötti időszakban.
A több mint 1700 lakosú Vácdukán 2018-ban nyílt meg a mini bölcsőde, amelyben legfeljebb hét gyermekkel
foglalkoznak. A Pest Megyei Önkormányzat mintegy 40 millió forintos támogatását a település 19 millió forinttal
egészítette ki, ebből jött létre egy újabb, szintén hét kisgyermek gondozására alkalmas részleg.
Makkos László, a település polgármestere az MTI-nek elmondta, hogy a mini bölcsőde két csoportja egy ikerházban kapott helyet, amely mögött egy új épületrészben tálalókonyhát is kialakítottak. Az új mini bölcsődei
részleg február 15-től fogadja a gyermekeket.
A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a bölcsődei ellátás egyik intézménytípusa, amely 20 hetes
kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket.
Vácduka Község Önkormányzata
Forrás: MTI

8

Vácdukai Kisbíró – 2021. évi szám

Farsangi kalandtúra Vácdukán
Sokat törtük a fejünket,
mivel tehetjük színesebbé a falu hétköznapjait
farsang idején. A korláto-

zások miatt elmaradtak a
jelmezbálok és a fánksütő verseny, nagyobb ren-

dezvények szervezésére egyelőre nem volt lehetőségünk. Ezért találtuk ki, hogy egy ötnapos
„kincskereső” játékot indítunk, amely keretében
egy-egy szám megtalálásával juthatnak közelebb a résztvevők a kincsesláda kinyitásához. A számokat a település öt egymástól távoli pontján rejtettük el, azzal a nem titkolt céllal, hogy a keresgélés
közben mindenki jobban megismerje a falu egyes utcáit, tereit, nevezetes pontjait. A kincsesláda édességekkel, farsangi meglepetésekkel várta a kalandorokat.

Megújultak a Vácdukai Művelődési Ház belső terei
Vácdukán befejeződött a Művelődési Ház, a volt
„Serényi kúria” belső felújítása is, amely a 2019s Magyar Falu Program „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” és a 2020-s Magyar Falu Program „Közösségi terek megújulása” című alprogram pályázatok keretében elnyert 51 millió forint
támogatásból és kiegészítő önkormányzati hozzájárulásból valósult meg.
Kialakításra került három közösségi tér, a könyvtár
helyiség és a nyugdíjasklub is helyet kapott az épületben. Megújult a színpad és a nézőtér, a nagyterem
egy válaszfallal igény szerint megoszthatóvá vált. Kialakításra kerültek az új, kibővített mosdóhelyiségek
a terveknek megfelelően. Megújultak az előterek és a
konyha, a jövőben színvonalas, igényes környezetben várjuk a látogatóinkat.
A korábbi korszerűtlen, konvektoros fűtési rendszer helyett, gazdaságosabb kondenzációs gázkazán által
vezérelt rendszert építettek be. Az energiatakarékos üzemeltetéshez jelentősen hozzájárulnak az új nyílászárók is.
A kivitelezés során felhasználták a Serényi Kúria örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartó helyreállítási terveit, figyelembe vették annak mind építészeti, mind gépészeti előírásait.
A rekonstrukciót követően egész évben kényelmes, modern környezetben, változatos programokkal várjuk
vendégeinket.

Vácdukai Kisbíró – 2021. évi szám
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Újra nyitva a játszótér!
Játszóterünk megújult, a területet ismét birtokba
vehetik, sőt már birtokba is vették a gyerekek. Ez
a közösségi időtöltés már nagyon hiányzott a település életéből. A játszóteret nagy örömmel adta át
használatra a település lakóinak Rétvári Bence országgyűlési képviselő.

vel együtt a képviselő úr a játszóteret is átadta a vácdukaiaknak.
Jelenleg a pályázat lezárását követő adminisztrációs munka folyik. A játszótér további fejlesztésével kapcsolatban a lakosság segítségét és véleményét is kikérjük majd.
Kívánjuk, hogy minden kisgyermeknek és családjának minél több kellemes élményben legyen része a
megújult játszótéren!
A játszótér felújítására 2018-ban a Településünk Védelmében Egyesület és Vácduka Község Önkormányzata közös konzorciumban adott be pályázatot a Galga-mente és Térsége Leader Egyesülethez. Az együttműködés a legmagasabb százalékos (95%) támogatási intenzitást érte el, így 2019 tavaszán megkapta az
Egyesület a támogatói okiratot. Folyamatos egyeztetés után a 2020 júliusában aláírt kivitelezési szerződés
értelmében 2020. december 31-ig a játszótér megújult. A munkálatok decemberben befejeződtek, majd
2021 januárjától elindult a minőségi tanúsítványok beszerzése. Miután a kivitelezést rendben találták, már
csak a hivatalos átadás maradt hátra. 2021. május 13án a Művelődési Ház belső felújításának befejezésé-

Környezetvédelmi programok Vácdukán
Nagy örömmel számolhatunk be Önöknek a Tavaszi
Nagytakarítási és őszi hulladékgyűjtési akciósorozatunk megvalósult programjairól. Az immár hetedik éve
megrendezett környezetvédelmi programok idén is sikeresek voltak, lakosaink nagy mennyiségben szabadulhattak meg a felhalmozott zöld-, papír- és elektronikai hulladékaiktól ellenőrzött, szabályozott módon.
A tavaszi metszéskor keletkezett ágak, gallyak fel-

dolgozására, hasznosítására házhoz menő gally- és
ágdarálást hirdettünk meg. Az ágdarálásra rekordszámú, 140 háztartás jelentkezett. A megadott 3 m3-s
mennyiséggel számolva 420 m3 ágat aprított fel a
megbízott vállalkozó.
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Ezáltal is csökkent a
légszennyezés, mérséklődtek a kerti hulladékégetés káros hatásai.
A papírgyűjtés a hulladék újrahasznosítása
és a környezet megóvása miatt fontos. A gyűjtés
során az igényelt 30 m3-s
konténer csordultig megtelt, az ajtót nagy nehezen lehetett csak bezárni.
Az elkülönítetten gyűjtött elektronikai berendezések nem szennyezik a
környezetet, ráadásul a
legtöbb eszköz fémtartalma újrahasznosítható.
A tavaszi elektronikus hulladékgyűjtés során annyi használt, működésképtelen elektromos eszközt adtak le,
hogy három kisteherautóra volt szükség az elszállításukhoz.
Ősszel az elektronikai hulladékok leadása mellett ismét megszerveztük a veszélyes hulladékok begyűjtését.
Az idén már alig-alig adtak le a háztartásban keletkezett sütőolajat, ami annak köszönhető, hogy az Ifjúság-Erdődomb utca sarkán egész évben elérhető a használt sütőolajgyűjtő tartály.
Ezúton is köszönjük az együttműködésüket!

Közösségszervezés Vácdukán a Magyar Falu pályázat támogatásával

A Magyar Falu Program által kiírt
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés pályázata keretében Vácdukán tovább tudjuk
folytatni a helyi közösségek önszerveződését, újak alakulását.
Minden települési önkormányzatnak fontos és kiemelt feladata,
hogy a település életét megkönnyítő civil szervezeteket támogassa,
működésüket elősegítse.
Szeretnénk folytatni a járvány miatt
félbeszakadt Digitális Idősek programsorozatunkat. A digitális eszközök használata jelentősen megkön�nyíti az információhoz való hozzáférést, a mindennapi ügyintézést, a
kapcsolattartást, a közéletben való
részvételt. A tabletek nagyobb méretű, érintőképernyős kijelzője segítheti az oktatást. A tanfolyam célja,
hogy a 65 év felettiek megbarátkozzanak az internet világával és minden résztvevő képes legyen önállóan használni a legmodernebb számítástechnikai eszközöket.

A terveink közt szerepel a fiatalok
számára egy általuk szívesen látogatott szabadtéri közösségi tér létrehozása. Szeretnénk hozzásegíteni a fiatalokat a szabadidő minőségi eltöltéséhez, inspiráló, biztonságos környezetben. Kényelmes köztéri bútorokkal szórakozásra, pihenésre alkalmas találkozóhelyet szeretnénk kialakítani. A környezettudatosság jegyében kerékpártároló
és szeletív hulladéktároló beszerzését is tervezzük.

2019-ben indult útjára a Vácduka Régi Képeken közösségi oldal,
azzal a céllal, hogy összegyűjtse
és közzé tegye a település múltját,
helytörténeti érdekességeit. Az oldal gyorsan népszerűvé vált, egyre többen kíváncsiak a falu történetével kapcsolatos fotókra, újságcikkekre. A szerkesztők kezdetben Táborosi Sándor (800 éves VÁCDUKA
című könyv szerzője) képgyűjte-

ményére támaszkodhattak, időközben azonban számos fényképet,
naplót, évkönyvet, iskolai tablót,
stb. kaptak kölcsön a falu lakóitól.
Az így begyűjtött anyagok digitalizálásához és archiválásához szeretnénk digitális segítséget nyújtani többek között egy külső adattárolóval. Reméljük ezáltal megszűnnek a tárhely problémák a sok érdekes és különleges helytörténeti dokumentum mentésével, digitális megőrzésével kapcsolatban. A
Vácduka Régi Képeken folyamatosan publikálja a kapott anyagokat,
amelyek megnézhetőek a www.facebook.com/regikepeken.vacduka
elérési útvonalon.
Ezúton köszönjük a Magyar Falu
Programnak, hogy támogatásával
közösségeink működését segíteni
tudjuk.
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II. Vácdukai Vágta és Falunap
Július 31-én településünk második alkalommal
rendezte meg a Nemzeti Vágta egyik előfutamát.
Idén a járványhelyzet alakulása miatt szerencsésebbek voltunk, mert nem volt létszámkorlátozás –
így az Elővágtát egyidőben lehetett megrendezni a
már hagyománynak mondható Falunappal. Az időjárás is kegyes volt, verőfényes időben egész napos programon vehettek részt a kilátogatók.
A Vácdukai Elővágta futamaiban 12 felnőtt lovas és
11 Kishuszár vállalta a megmérettetést. Az ünnepélyes
megnyitót követően a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium lovasai vezették fel a versenyzőket. Futamonként három lovas mérkőzött meg egymással, a futamgyőz tesek jutottak tovább a délutáni döntőbe. A nyári
forróság és a technikás pálya próbára tette a lovasok
erőnlétét, felkészültségét és tudását.

Amíg a lovak és lovasaik pihentek, közkedvelt művészek és együttesek váltották egymást a színpadon. Népszerű operett és musical slágerek hangzottak el lóhátról a Nemzeti Lovasszínház előadásában,
fellépett a Naszály Néptáncegyüttes és Dónusz Katalin énekművész. A gyerekeknek rövid zenés műsorral kedveskedett a Kispárna Mesezenekar. A hidegvérű lovak bemutatója után a kocsitoló verseny következett, amelyet az idén is az Óvodai SZMK csapata nyert
meg.
Az izgalmas döntő futamokban a felnőtteknél az ér-

sekhalmi Kulisity Rita és
lova Melisszeusz Madocsa Mokány ért elsőként
a célba, a kishuszároknál a vámosszabadi Szemenkár Alexandra és Ousor Fintor nevű lova végzett az első helyen. Ők a
másik három helyezettel
együtt továbbjutottak a Nemzeti Vágta budapesti döntőjére. Ezúton is gratulálunk minden indulónak!
A Falunap keretében vendégül láttuk a község lakosságát egy ebédre és szórakoztató programokon

lehetett részt venni. Az információs sátor mellett a váci
Egészség Fejlesztési Iroda ingyenes szűrővizsgálatokat végzett az érdeklődőknek (vérnyomás, vércukorés koleszterinszint mérés), melyet főleg az idősebb
korosztály vett igénybe. A lovaspálya felé haladva kirakodóvásár vonzotta az érdeklődőket. A hagyományos kézműves termékek mellett volt Henna-bőrfestés
és ásványgyöngy-ékszer pavilon, de nem maradt el az
ilyekor szokásos bazáráru és édesség sátor sem. A
színpad irányában számos büfé kínált meleg ételeket,
hideg italokat és napernyők alatti pihenési lehetőséget
a nagy melegben. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy
bemutató kocsival érkezett, a legkisebbek felülhettek
a járműre és megismerkedhettek a tűzoltók különleges eszközeivel, felszereléseivel. A gyermekek szórakozásáról vidámpark is gondoskodott a völgyben, volt
körhinta, céllövölde, ugrálóvár, különböző népi ügyes-
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ségi játékokat lehetett kipróbálni – de a legsikeresebbnek a pónilovaglás bizonyult.
A koraesti órákban színpadra lépett a Váczi Néptáncegyüttes és nagysikerű koncertet adott az Eliza
Bliss Band Pálmai Panna közreműködésével. A közönségkedvenc Berkes Olivér együttese adta elő legnépszerűbb dalait és a nyár slágerét a Volt, ami volt című
szerzeményét. DJ Henryk és a bulizni vágyók fergeteges partival zárták a napot.
Köszönjük a rendezvény szponzorainak a támogatást!
A felnőtt futam eredményei:
I.
Kulisity Rita, Érsekhalma képviseletében Melisszeusz Madocsa Mokány nevű lovával
II.
Baján Benita, Csörög képviseletben Fernando
Makadám nevű lovával
III.
Mellár János, Püspökhatvan képviseletében
Furioso-82 Díva nevű lovával
IV.
Nyéki Kata, Sződ képviseletében Vezér nevű
lovával

A kishuszár futam eredményei:
I.
Szemenkár Alexandra, Vámosszabadi képviseletében Ousor Fintor nevű lovával
II.
Keller Glenda, Vácduka képviseletében Császár nevű lovával
III.
Cziráky Zsombor, Püspökhatvan képviseletében Szeder nevű lovával

Augusztus 20. – Magyarország születésnapja
Szent István napi megemlékezés

Az idei nyáron végre már járványügyi korlátozások
nélkül ünnepelhettük az államalapítást. Sokan éltek az
Önkormányzat meghívásával és eljöttek a felújított Művelődési Házba. Külön öröm, hogy Rétvári Bence államtitkár, választókerületünk országgyűlési képviselője
megtisztelte településünket és ünnepi beszédével megnyitotta a műsort. Hangsúlyozta, hogy a keresztény vallás felvállalása nemcsak Szent István korában, hanem
napjainkban is a megmaradás záloga. Büszkén vállalhatjuk, hogy magyarok
vagyunk, mind járványkezelési, mind gazdasági
eredményeinkre felnézhet
Európa.
A megnyitó beszéd
után Makkos László polgármester köszöntötte a
megjelent vendégeket, a
község lakóit.

Az első műsorszám a
„Magyarország” című dal
volt Makkos Rozi előadásában. Ezután Görbe József plébános megáldotta
az új kenyeret. Ebből hagyományosan minden jelenlévő kapott egy szép
szeletet. A kenyérosztás
alatt a Nyugdíjas Klub és
a Jézus Szíve Kórus lépett
a színpadra és kezdte meg ünnepi előadását. Felcsendültek dalok az István, a király rock-operából és a Honfoglalás című filmből.
A műsor befejező száma Vanderlik Boróka és Kovács
Tamás produkciója volt, a fiatal előadó-művésznő két
verset szavalt el Csokonai Vitéz Mihálytól és Petőfi Sándortól, majd a gitáros-énekes olyan közismert dalokat
játszott, melybe a nézőket is bevonta, így közös énekléssel zárult a műsor.
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Orvosi eszközbeszerzés Vácdukán a Magyar Falu pályázat támogatásával
A Magyar Falu Program által kiírt Orvosi eszközök beszerzés pályázata keretében Vácdukán a orvosi rendelő több korszerű, az egészség diagnosztikát könnyebbé tévő eszközzel fog gyarapodni.
Minden települési önkormányzatnak fontos és kiemelt feladata, hogy a településen működő háziorvosi rendelő felszerelése minél korszerűbb és modernebb legyen.
A pályázat keretében beszerzésre kerül többek között egy új EKG készülék defibrilátorral kiegészítve, ambuláns Holter vérnyomásmérő, ujj pulzoximéter, MultiDOPPY készülék stb.
A számítógépes munkát egy korszerű, asztali PC fogja segíteni.
Bízunk benne, hogy ezen eszközök hozzájárulnak Vácduka lakóinak minél jobb egészségügyi állapotához.
Ezúton köszönjük a Magyar Falu Programnak, hogy támogatásával ezen korszerűsítéseket meg tudjuk valósítani.

Családi Nap Vácdukán
Szeptember 25-én tartottuk Családi Napunkat. A
délután folyamán változatos programokat állítottunk
össze, amely keretében arra törekedtünk, hogy lehetőleg minden korosztálynak nyújtsunk szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget.
Brunszvik Teréz emlékünnepséggel indítottuk el a
rendezvényt, ahol országgyűlési képviselőnk, dr. Rétvári Bence ünnepi beszédet tartott, majd együtt koszorúztuk meg az óvoda falán található emléktáblát.
Brunszvik Terézre emlékezve mind az ovisok és az
iskolások egy-egy műsorral leptek meg bennünket.
Mindezek után elindítottuk a családi futóversenyünket,
majd miután mindenki célba ért, Vitéz László kalandjain derülhettünk. Ahogy esteledett a színpadot a táncosok majd a zenekar vette birtokba. Az estet egy DJ-s
utcabállal zártuk.
A délután folyamán a műsorok mellett kézműves
kuckó, ugrálóvár, társasjáték sarok, spinnig bemutató órák, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében Hungarikum játszóház várta az érdeklődőket.
A Nemzeti Művelődési Intézetnek köszönhetően a családi nap költségeinek egy részét az általuk kiírt pályázat biztosította. Ezúton is köszönjük nekik.
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„Fiatal mindenki lehet, de idős csak a java!”

Idősek napja a Művelődési házban
„Az öregek, a régiek tudták még, kell, hogy időt
szakítsunk magunkra, önmagunk és az egész teremtett világ megfigyelésére. Tudtak figyelni, tudtak várni, tudtak csendben
lenni. Ismerték minden földi és égi feladat pontos helyét, idejét, s ha elbizonytalanodtak olykor-olykor, vártak és befelé hallgatóztak.”
– Az ünnepi műsor Fézler
Mariann alpolgármester megnyitó beszédével kezdődött. A Művelődési ház feldíszített nagytermében szépen
terített asztalok sora várta községünk 65 év feletti lakosait, akiket mind személyre szólóan hívott meg az Önkormányzat október 8-án, péntek délutánra. A 80 év felettiek ajándékban részesültek.
Hagyományosan az óvodások kedves produkcióval köszöntötték a megjelenteket, a „Vajas pánkó” című
mese eljátszása mosolyt csalt az idős arcokra. Az általános iskola harmadik osztályosai is készültek egy kis mű-

sorral, azonban a sok megbetegedés miatt ezt csak videó-vetítésen keresztül nézhettük meg.
Ezután a Pesti Zenés Színpad előadóművészeinek
operett válogatása következett a hallgatóság nagy örömére. A primadonna az asztalok között közös éneklésre
invitálta a vendégeket. Még táncpartnert is talált magának egy idősebb úr személyében.
A műsor befejezéseként Csepregi Csaba vetítése következett – Vácduka régi képeken címmel. Olyan régi
fényképeket mutatott be, melyeket a község lakói adtak
kölcsön. Az idősek nagy örömmel fedezték fel ismerőseiket, barátaikat a képeken, felidézték a régi iskolát, lakatosműhelyt, nevelőotthont, a magtárat és a tűzoltószertárt.
Végül kötetlen beszélgetés mellett elfogyasztották a finom pogácsát és süteményeket és örömmel térhettek
haza a közösen eltöltött délután végén.
Reméljük jövőre is vendégeink lesznek!

Polgármesteri Hivatal bővítése, felújítása a Magyar Falu Program támogatásával
A polgármesteri hivatal az évek során először kívülről, majd energetikai szempontból újult meg. Mostanáig nem volt olyan támogatási forma, amely a belső felújítást és
esetleges bővítést, lehetővé tette volna. Magyarország Kormánya által, a Magyar Falu
Program pályázatainak keretében viszont adódott az alkalom, hogy ez a hosszú évek
óta várt fejlesztés is megvalósuljon. Az MFPFHF/2020 pályázatból 49.996.355, -Ft elnyert támogatás segítségével kialakítottunk plusz irodákat, így a lakosság a mai modern követelményeknek megfelelően tudja intézni ügyeit. A nagyterem egyfunkciós lett, nincs benne munkaállomás
és felkerült a tetőtérbe. Külön irattár létesült, ahol
a dokumentumok átlátható módon rendszerezhetőek. A korábbi gazdaságtalan konvektoros fűtés helyett korszerű központi fűtés, valamint új mosdók, vizes helységek is kialakításra kerültek. A plusz
13.258.887, - Ft önkormányzati forrás a pályázatban nem szereplő plusz tételekre pl. tartalékterület kialakítására, klímarendszer kiépítésére lett fordítva.
Összefoglalva a település lakói korszerű, letisztult környezetben tudják intézni ügyeiket, illetve jelentősen javultak a hivatali dolgozók munkakörülményei is.
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Belterületi utak felújítása a Magyar Falu Program támogatásával
A képviselőtestület továbbra is elsődleges céljának
tekinti, hogy a település önkormányzati, belterületi útjait szilárd burkolattal lássa el. Az útfelújítások során a
csapadékvíz-elvezetésre is gondolni kell, ezért szakemberek bevonásával, az adott útszakasz terepviszonyait figyelembe véve történt idén az árkok felújítása, kialakítása. A csapadékvíznél alkalmazkodni kell a
föld vízmegtartóképességéhez, amelyből az következik, hogy ahol lehetséges helybeni, szikkasztó árkok
létesítése történjen.
A Magyarország Kormánya által, a Magyar Falu Program pályázatai keretében kiírt MFP-UHK/2021 kódszámú pályázatának elnyert 35.828.238, -Ft támogatása
segítségével három útszakasz vált szilárd burkolatúvá (Széchenyi utca, Ady utca, Csokonai utca egy-egy
szakasza), összesen 680m hosszan. Közvetlenül 200
lakost, de mivel átmenő forgalmat is bonyolítanak az útszakaszok, ezért szinte mindenkit érint a beruházás.
Nemcsak az útburkolat újult meg padkával együtt, hanem a plusz 14.003.905, -Ft önkormányzati forrás által a
pályázatban nem szereplő plusz tételek pl. csapadékvízelvezető árok kialakítása, áteresz helyreállítása is megvalósultak.
Jó úton haladunk, hogy belterületi útjaink szilárd burkolatúak legyenek.

Sok érdeklődőt vonzott az Egészségnap
Egy év kihagyás után novemberben újra megrendezésre került az Egészségnap az általános iskola épületében. Az érdeklődök délelőtt tíz órától délután háromig egymásnak adták a kilincset. Volt, aki először járt
a rendezvényen, de sok visszatérő látogató is volt. Az
előzetes bejelentkezéshez kötött vizsgálati időpontok
(pl. bőrgyógyászat, szemészet) nagyon gyorsan beteltek, több mint negyven jelentkezőt fogadtak a szakorvosok. Az idén először lehetett fogászati szűrést
igénybe venni az Egészségnapon, amelyre sok szülő hozta el az iskoláskorú gyermekét. Népszerű volt a
Fővárosi ÁNTSZ munkatársainak interaktív egészségnevelő foglalkozása, amelyen az óvodások és az iskolások vehettek részt. A „teaházban” forró italokkal,
egészséges falatkákkal, gyümölcsökkel, zöldségekkel
láttuk vendégül a vizsgálatra várakozókat. Szeretnénk
megköszönni az iskola, az óvoda munkatársainak és a
helyi nyugdíjasklub tagjainak segítségét.

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is több mint
hetvenen vettek részt a nőgyógyászati szűrésen. A
rendszeresen, évenként végzett nőgyógyászati szűréssel a méhnyakrák kialakulása időben felismerhető
és gyógyítható!
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minél többen vegyék igénybe egészségmegőrző programjainkat.
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HARD DOG RACE Vácdukán
Szeptember 18.-án Vácduka egy nagy és népszerű kutyás sportrendezvénynek, a Hard Dog Race akadályfutó verseny base futamának adott otthont.
A Hard Dog Race szellemiségének alapja a felelős kutyatartás, ahol alapvetés a kutyával közösen végzett aktivitás, a közös élmény, az együtt elért siker és az ezzel járó büszkeség. A verseny mottója, „Hat láb, két szív, egy
büszkeség”, ami nagyon találóan fejezi ki, hogy a gazdi és a kutya, egy test, egy lélek, együtt dolgoznak, egymásért élnek.
Ma már egyre nagyobb létjogosultsága van a
kutyás rendezvényeknek, egyre fontosabb szerepet kapnak az életünkben a kutyás sportok.
A kedvtelésből tartott kutyák egyre inkább a
család részévé válnak, idejük nagy részét az
ember társaságában töltik és már nem csupán
a szükségleteik kielégítését várják az embertől,
hanem igénylik annak társaságát és elengedhetetlen számukra a gazdival közös program.
Ma már nem kell vadászniuk az élelemért,
legtöbbször nem kell megvédeni a területüket, jó esetben a szaporodásuk sem azon múlik, hogy riválisaikat le tudják-e győzni. Az így
felgyülemlett energiák levezetésére megoldás
a kutyás sport, ami a kutyák tanulékonyságára alapoz, fejleszti a koncentrációs képességet,
így lehetőséget biztosít arra, hogy testileg és
szellemileg is megfelelően leterheljük őket. A sport hatására a kutya kiegyensúlyozottabbá válik, a közös tevékenység pedig erősíti a gazdi és kedvence közti köteléket. Ez a tevékenység lehet séta, túrázás, labdázás, frizbizés, agility, személykeresés, terelés vagy éppen a közös futás. Mindenki kedvére választhat, és abban biztosak lehetünk, hogy egy kutya személyében kíméletlen edzőt tudhatunk magunkénak, így nem csak a kutyánk
lesz fitt, hanem mi is.
Ha van már egy kis sportos alapunk, van bennünk kalandvágy, és a kutyánk is egészséges, akár egy Hard Dog
Race-en is elindulhatunk együtt.
Ez egy kutyás akadályfutó verseny, ahol kúsznak, másznak, cipekednek, sárban dagonyáznak, nem mellékesen nehéz terepen futnak a gazdik a kutyáikkal.
Minden akadályt közösen, egymással együttműködve teljesít a kutya-gazdi páros.
Ha a kutyát esetleg nem tudjuk bevonni egy feladat teljesítésébe, akkor sincs veszve semmi, mert a gazdi
megfelelő számú guggolással kiválthatja az akadályt és folytathatják a versenyt.
Ezen a versenyen nincs szintidő, bárki részt vehet, teljesíthetjük a távot futva és akár gyalogolva is.
Itt senkit sem kell legyőzni, csak saját magunkat. A versennyel ismerkedőknek érdemes a base 6 km-es szakaszával kezdeni, akik nagyobb kihívásra vágynak, azok belevághatnak wild verseny 12 km-es távjába is.
A versenyeket mindig más helyszínen, változatos természeti környezetben rendezik, ahol a természet alkotja
az akadályok egy részét, mint ahogy a most, Vácdukán megrendezett versenyen is. Gyönyörködtünk a csodálatos panorámában, ha már felküzdöttük magunkat a végtelennek tűnő emelkedőn, futottunk a pirosló őszi bogyókkal tarkított erdőn, mezőn, szűk, ágakkal teli patakmederben - amiben szerencsére nem volt víz -, csúsztunk le sáros lejtőkön. Kúsztunk finom erdei talajon és kúszóalagútban, bújtunk kutyaházon át, cipeltünk 15 kilós táposdobozt, ugrottunk vizesárokba, majd másztunk ki a sárdombon. Nagy élvezettel locsoltak bennünket
tűzoltók, futottunk instabil felfújt matracon, autógumik között, lépcsőztünk óriáslépcsőkön, cipeltünk a vállunkon rúdra akasztott vizes ballonokat, másztunk kennel tetején létrafokokon, kúsztunk a sárban felakasztott autógumik alatt, mentünk pókjárásban, majd megérkeztünk a célba négykézláb…
Közel 9 km, 16 akadály, a kutya és az ember csodálatos együttműködése, közös élménye, közös sikere!
Hat láb, két szív, egy büszkeség!
Ez volt a Hard Dog Race base vácdukai futama…
Aki egyszer átélte a befutás örömét, újra és újra belevág majd... akinek még nincs kutyája, annak majd lesz,
aki sosem sportolt, az majd fog! Hamarosan újra átélhetjük ezt a kalandot, nem is kell sokat várni. Október 30.án ismét Vácduka fogadja majd be a halloweeni jelmezes Not Just Run futamot, ami egy akadályok nélküli, jótékonysági terepfutó verseny lesz.
Köszönjük ezt a gyönyörű helyszínt, Vácduka! Visszajövünk!
Kertész Anikó és Mázli
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Új könyvek a könyvtárban
Június eleje óta folyamatosan működik a községi
könyvtár, immár új helyszínen - a felújított Művelődési
Házban közvetlenül a nyugdíjas klub terme mellett - a
rendszeres könyvtárlátogató családok nagy örömére.
Az idei év sem múlik el új könyvek beszerzése nélkül,
most decemberben ismét 100 kötettel bővült könyvtárunk. A tagok körében végzett közvéleménykutatás
eredményének figyelembevételével vásároltuk meg a
vadonatúj könyveket.
Így, a kisgyermekes szülők kérésére gyermek-pszichológiai kötetek kerültek a polcokra Dr.Ranschburg
Jenő, Kevin Leman, és Adele Faber-Elaine Mazlish
szerzőktől. A sokak által kedvelt történelmi regénykínálat Helen Rappaport két könyvével bővült, A Romanovok utolsó napjai és A négy nővér címekkel. R.
Kelényi Angelika Átkozottak című titokzatos regénye
a Habsburg családon ülő átokról szól. A romantikus
könyvek kedvelői számára újabb könyvek jelentek
meg Fábián Jankától és Anne Jacobstól. A krimikedvelők kikölcsönözhetik Agatha Christie és Georges Simenon klasszikusait valamint Jo Nesbo és Steve Berry
írásait. Megtalálható még Ken Follett, Robin Cook valamint Paula Hawkins legújabb kötete. Könnyed szórakozást ígér Fejős Éva és Vavyan Fable 2-2 új könyve.

A sci-fi rajongóknak szól Andy Weir A Hail Mary küldetés című regénye. A legkisebb korosztályt célozzák
Berg Judit és Kiss Judit Ágnes meséi. A fiatal olvasók
pedig Geronimo és Tea Stilton meseregényei közül válogathatnak. További kötetekkel bővült a 39 kulcs és
az Időfutár sorozat.
Érdemes tehát ellátogatni a községi könyvtárba.
Szeretettel várjuk régi és leendő tagjainkat! A beiratkozás és a kölcsönzés is ingyenes.
A könyvtár új, hosszabb nyitvatartása:
Kedd, péntek: 16 00 -19 00 • Szombat: 9 00 -1200

REJTVÉNY

A keresztrejtvény megfejtése egy hagyományos ünnepi esemény

A rejtvény megfejtése: KARÁCSONYFA ÁLLÍTÁS
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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

Anyakönyvi hírek
Születtek:
• Győrfi Judit és Győrfi Emánuel gyermeke
			
Zalán 2021.01.20.
• Kabainé Árvay Zsófia és Kabai Zoltán gyermeke
			
Gergely 2021.03.25.
• Tamás-Tóth Brigitta és Tamás János Szilárd gyermeke
			
Boglárka 2021.02.26.
• Tóth Gabriella és Gombos István Ádám gyermeke
			
Miron Ádám 2021.03.08
• Nagy Mária gyermeke János Manuel 2021. 08.10.
• Dobisz-Virág Mercédesz és Dobisz Árpád gyermeke
			
Gergő 2021.08.19.
• dr. Suták-Bacsó Renáta és Suták Miklós gyermeke
			
Noé Miklós 2021.09.05.
• Kiácz-Babinszki Vivien és Kiácz Gábor gyermeke
			
Adelin Elina 2021.10.25.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:
Stircz Györgyné
Czövek Jánosné
Furucz Zoltán		
Vágó Ferencné
Varsányi László
Csacsányi Sándor
Kreidli Kálmánné
Simon Mihályné
Pável Dezső Zoltán
Lőrincz Imre		
Fézler Györgyné
Marcinka János
Rezes Ferencné
Balogh Józsefné
Juhász Árpád		

élt 75 évet
élt 94 évet
élt 66 évet
élt 88 évet
élt 50 évet
élt 64 évet
élt 72 évet
élt 84 évet
élt 77 évet
élt 86 évet
élt 82 évet
élt 60 évet
élt 70 évet
élt 83 évet
élt 60 évet

Nyugodjanak békében!

NE MARADJON LE FRISS HÍREINKRŐL!
Vácduka Község Önkormányzata hírlevelein keresztül rendszeresen tájékozódhat aktuális híreinkről, eseményeinkről. A hírlevélre való feliratkozáshoz a következőket 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 üléseket és
megtekinthetik a rögzített ünnepi, kulturális eseményeket.
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Egészségház

Fogorvosi Szolgálat

2167 Vácduka, Béke tér 4.

2164 Váchartyán, Fő út 110.
(Községünk lakóit a váchartyáni fogorvos látja el.)

Háziorvos: Dr. Csizmadia Éva
Telefon:
• rendelő:
27 – 366 – 510
• mobil:
06 – 70 – 654 – 4173
E-mail: orvosirendelo@vacduka.hu

Körzeti nővér: Vágó Sándorné
Telefon:
• rendelő:

27/ 366 – 510

Rendelési idő:

Hétfő:
12 –14 óráig orvosi rendelés
Kedd:
16-18 óráig receptírás és adminisztráció
Szerda: 17-19 óráig orvosi rendelés
Csütörtök: 12-15 óráig orvosi rendelés
Péntek:
9-11 óráig receptírás és adminisztráció
Minden hónap 3. szerdáján a rendelés elmarad.

Központi ügyelet:

Telefon: 104 vagy 27/314 – 862
Hívható : minden hétköznap 17 órától másnap reggel 7 óráig, hétvégén és minden hónap 3. szerdáján egész nap.

Védőnő: Majercsik Andrea

Telefon: tanácsadó:
27/366 – 467
• mobil: 06 – 70 – 645 – 8115

Védőnői várandós tanácsadás:
csütörtök: 8 –10 óráig.

Védőnői csecsemő – gyermek tanácsadás:
csütörtök: 10 –12 óráig.

Fogorvos: Dr. Csongvai Éva
Telefonszám: (27) 366 348
E-mail: info@4dent.hu
Rendelési idő:
Hétfő:
13:30 – 19:30
Kedd:
08:00 – 14:00
Szerda:
13:30 – 19:30
Csütörtök: 08:00 – 14:00
Péntek:
08:30 – 14:00 iskola fogászat
Sürgősségi ellátás kivételével kérjük, előzetesen
egyeztessen időpontot!
A rendelés zavartalan működése érdekében a sürgősségi fogászati ellátásokat (pl. foghúzás, gyökérkezelés) a rendelés első órájában áll módunkban ellátni.
A nem állandó lakcímmel rendelkező betegeket
csak sürgősségi ellátás keretében van módunk ellátni.

Vácdukai Közös
Önkormányzati Hivatal
2167 Vácduka, Béke tér 1.
Telefon: 27/566 – 610 • Email: info@vacduka.hu

Az Önkormányzati Hivatal
2021. év végi ügyfélfogadási rendje

Orvos – védőnő általános tanácsadás:

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzati
Hivatal 2021. december 27-31. között zárva tart.
Ez idő alatt kizárólag anyakönyvi ügyekben a
megszokott hivatali időben a 70/330-1271-es
telefonszámon vagyunk elérhetőek.

Csecsemő – és gyermek szakorvos:
Dr. Vecserka Zsolt

2022. január 3. napjától (hétfő) a szokásos félfogadási rend szerint várjuk kedves ügyfeleinket!

Telefon: tanácsadó: 27/366 – 467

Minden kedves vácdukai lakosnak kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

csütörtök: 12 –14 óráig.

Rendelési idő:
minden hónap első csütörtök: 8 –9 óráig.

Laborvizsgálat,
vér- vizeletvizsgálat
2167 Vácduka, Béke tér 4.
Hétfőnként 5:30-6:00 óra között az Egészségházban.
További információ és bejelentkezés a 06-30/9629149 telefonszámon. A vérvételhez vácdukai lakcím és orvosi beutaló szükséges. A laborvizsgálat
ára 1.500 Ft.

Szent Katalin fiókpatika
2167 Vácduka, Kossuth Lajos út 24.
Telefon: 70/555-77-70
Email: szentkatalinfiok@gmail.com
Nyitvatartás:
Hétfő:
12:00 – 17:00
Kedd:
12:00 – 17:00
Szerda:
12:00 – 19:00
Csütörtök: 12:00 – 17:00
Péntek:
8:00 – 17:00

