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Iskolabővítés Vácdukán
2022. január 19-én, szerdán a Művelődési Házban
Lakossági tájékoztatót tartottunk a Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola bővítésével kapcsolatban.
Az eseményen a jelen lévők hallhatták és láthatták,
hogy jelenleg hol tart a folyamat és a közeljövőben
mire számíthatunk.
Az iskolabővítés, illetve az ezzel kapcsolatos ideiglenes/konténer iskola létesítése a település életében nagy változást fog hozni, ezért szükséges, hogy
minden lakoshoz eljussanak az információk. A következőkben röviden, a lényegre törekedve közzétesszük a tájékoztató anyagát.
A Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola bővítésének
az igénye a 2015. évi három osztálytermes bővítés után
néhány évvel ismételten felmerült. Egyrészt azért, mert a
település lakosságszáma folyamatosan növekszik, ezáltal az iskolába járók száma is. Olyan mértékben, hogy a
tavalyi és az idei tanévben két első osztályt kellett indítani, ami Vácduka történetében még nem fordult elő. Másrészt az iskolának továbbra sincs tornaterme.
A jelzéseink nyomán a Váci Tankerület javaslatára az
iskola bekerült azon 16 pest megyei köznevelési intézmény közé, amelyeket Magyarország Kormánya beemelt a 1692/2019. (XII.10.) Kormányhatározatba – „a
Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről” -. A tervezési
munka elindult, amely eredményeként elkészült a „Megvalósíthatósági Tanulmányterv”. Ahhoz, hogy alaposan és mindenre kiterjedően készüljön el a szóban forgó anyag, 2021-ben Magyarország Kormánya az előkészítő munka folytatásáról döntött (1051/2021. (II.15.) Kormányhatározat „a Budapesti Agglomerációhoz tartozó
Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről”. 2021 elejére befejeződött a tanulmányterv
összeállítása. A program felülvizsgálatába bevont tervező szakértő változtatásokat írt elő, mely nyomán a jóváhagyási tervezés szakaszban módosultak a tervek. A
megváltozott terveket szakhatósági véleményezési eljárás alá vonták – közéjük tartozott az Országképi vé-

leményezési eljárás is – és ezek után kialakult a végleges jóváhagyási tervdokumentáció. A beruházást segíteni hivatott az 586/2021 (X.14.) Kormányrendelet – „a
Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseivel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról” – amely a projektet érintő
közigazgatási és hatósági ügyek ügyintézési határidőit
nagymértékben lerövidítette.

A bővítés során nemcsak osztálytermek, csoporttermek, szaktantermek fognak épülni, hanem tornaterem
is szerves része lesz az iskola épületének.
Előreláthatólag a kivitelezés két teljes tanévet foglal
magába, így az új iskolába várhatóan 2024. szeptember
1-től járhatnak a gyerekek.
A 2022/2023-as és 2023/2024-es tanév alatt az iskola ideiglenesen konténer épületekben lesz elhelyezve.
A 2021. évben történt tervmódosulások miatt nemcsak
egy-egy osztálynak, hanem az egész iskolának kellett
helyet találni. Az önkormányzat által korábban biztosított ingatlan erre már nem volt alkalmas, új helyet kellett
keresni. Figyelembe véve a feltételeket (alapterület, ingatlan besorolása, közműcsatlakozások, megközelíthetőség) a Kővágó településrészen az 1950/44. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú, üres telket találtuk legalkalmasabbnak a konténeriskola telepítésére. A Váci Tankerü-
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let elindította az előkészítő munkákat annak érdekében,
hogy minél hamarabb megtörténjen a terepmunkák elkészítése és a konténerek elhelyezése.
Összefoglalva nagyon jól halad iskolánk bővítésének
az előkészítése. A Magyarország Kormánya által kijelölt
BMSK Zrt. körültekintően, a törvényeket betartva irányítja a projektet.
Szándékunk szerint tavasszal újabb Lakossági tájékoztatót tartunk annak érdekében, hogy friss és hiteles
információkat juttassunk el a település lakói felé.

Informatikai fejlesztések az iskolában
Az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás View Sonic
IFP 7550, 75” 4K UHD interaktív kijelző „okostáblát” adott
iskolánknak, melyet nagy örömmel fogadtunk. Használatával a tanórák még színesebbek és élménydúsabbak tanulóink és tanáraink számára. Rengeteg - a tananyaghoz és a kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó – interaktív játékot, feladatot próbáltak már ki a gyerekek, melyek segítségével mélyíthetik tudásukat.
Képaláírás: Dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselőnk a gyerekekkel közösen próbálja ki az okostáblát

Az SZMK-tól kapott projektor egyike

Visszatekintő
A tavalyi tanévben egy 28 fős 8. osztály ballagott el
iskolánkból. Örömmel és büszkeséggel tekintettünk
végig végzős diákjainkon. Visszaemlékeztünk a sok-

Az SZMK (Szülői Munkaközösség) a Fánksütő verseny
és a Farsangi bál bevételének egy részéből 2 db EPSON
típusú projektort vásárolt az iskolánknak, így már majdnem minden tanteremben a gyerekek és tanáraik rendelkezésére áll a tanulást nagyban segítő informatikai eszköz. Ezúton is köszönjük az SZMK-nak és mindenkinek,
aki támogatta a fent említett rendezvényeket.
Február 05-én ismét megrendezésre kerül a már hagyományossá vált Fánksütő verseny, melynek bevételéből reményeink szerint még tovább bővíthetjük iskolánk
eszközparkját.
Kérjük Önöket, hogy lehetőségeik szerint adományaikkal, vásárlásaikkal, felajánlásaikkal támogassák iskolánkat.

sok vidám programra, amin együtt vettünk részt: kirándulások, tanulmányi, művészeti és sportversenyek, iskolai programok, továbbá felidéztük a vicces
akadályversenyeket, számháborúkat, osztályok közötti játékokat. Eszünkbe jutott az időnkénti rögös út is,
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amit végig kellett járni ahhoz, hogy a pandémia ellenére egy fantasztikus
problémamegoldó, kreatív osztályközösség alakuljon ki.
Felvételi
eredményeik kimagaslóak voltak. A
központi írásbeli felvételin összesen 100 pon-

Kerekes Benedek

tot lehet elérni (50 pontot matematikából és 50
pontot magyar nyelvből).
Az országos átlag: 47,2
pont volt, míg iskolánkban ez 63,8 pont lett. Három tanulónk is 84 pontot
ért el, Kerekes Benedek
50 pontos, azaz hibátlan matematika központi

írásbeli felvételit írt. Ezúton is külön gratulálunk neki!
Diákjaink közül 7-en gimnáziumban, 18-an szakgimnáziumban (technikumban) és 3-an szakképző iskolában folytatják tanulmányaikat. Örömünkre időről időre megkeresik alsós osztályfőnöküket, felsős tanáraikat, s mesélnek középiskolai élményeikről, tapasztalataikról. Aktívan részt vesznek közösségi rendezvényeinken, s tanácsokkal látják el felsőseinket.
Kívánunk nekik tartalmas, sikeres, jókedvű középiskolás éveket!

Felelős állattartás elősegítése a Magyar Falu Program keretében
Vácduka Község Önkormányzata benyújtotta támogatási kérelmét a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra a Magyar Falu Program keretében, amely
kedvező elbírálásban részesült.
A program célja a lakosok tulajdonában lévő kutyák, macskák ivartalanítása, (a
nem kívánt szaporulat megelőzése), a pályázat keretében ivartalanításra kerülő állatok veszettség elleni védőoltása és mikrochippel történő megjelölése.
Az igényfelmérés során 24 állattulajdonos jelentkezett 16 kutya és 21 macska térítésmentes ivartalanítására. A beavatkozásokat Ifj. dr. Pajor Csaba állatorvos végezte el.

Orvosi eszközbeszerzés Vácdukán
A Magyar Falu Program által kiírt Orvosi
eszközök beszerzés pályázata keretében Vácdukán több korszerű,
az egészség diagnosztikát könnyebbé tévő eszközzel gyarapodott az
Egészségházban működő háziorvosi rendelő.
A pályázat keretében
olyan eszközök kerültek
beszerzésre, mint új EKG
készülék defibrilátorral ki-

egészítve, MultiDOPPY dopler készülék (érvizsgáló) ambuláns Holter vérnyomásmérő, ujj pulzoximéter, Led-s
látásélesség vizsgáló tábla, digitális személymérleg, ref-
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lexkalapács, műtőzsámoly, kötszerollók, valamint a védőnői szolgálathoz új, hordozható csecsemő hallásvizsgáló készülék került. A digitális munkát egy új, korszerű
asztali számítógép segíti.
Az 1.920.530,-Ft értékű fejlesztés hozzájárul ahhoz,
hogy lehetőleg utazás nélkül, helyben, minél többféle
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vizsgálatot el tudjon végezni a háziorvos, amely a mostani időszakban kiemelten fontos szempont - emelte ki
Rétvéri Bence országgyűlési képviselő, mikor meglátogatta Vácdukán a háziorvosi rendelőt.
Vácduka Község Önkormányzata

Vácduka Régi Képeken
Kedves Olvasók,
Településünkön mindig is nagy hagyománya volt a Farsangnak. Már az óvodában is izgatottan vártuk, hogy bemutathassuk szüleink, nagyszüleink számunkra készített
jelmezeit. Később az iskolás években, már táncos mulatság is társult a jelmezverseny mellé. Természetesen a
felnőtt korosztály is méltó módon, farsangi bál keretében
ünnepelt. Ez ma is így lenne, ha nem lenne a járványügyi
helyzet. Kérem, engedjék meg, hogy a mellékelt képekkel emlékezzünk a régmúlt Farsangjaira
Tisztelettel: Vácduka Régi Képeken csapata

Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás (ITET)
Kisnémedi és Püspökszilágy lakossága a Radioaktív
Hulladékot Feldolgozó és Tároló (RHFT) megépítésétől
figyelemmel kíséri a telephely munkáját. A tároló megépítésére a lakosságnak 1971-ben a döntés meghoza-

talakor, majd az 1976-os átadást követően nem volt ráhatása.
Az érdeklődés a Paksi Atomerőmű hulladékának beszállításakor az 1990-es évek elején felerősödött. Az
erőmű a – tárolótér bővítés mellett –1500 hordó kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékot hozott a telepre. Ekkora a lakossági kapcsolat kiépítését a befoga-
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dó települések – Kisnémedi és Püspökszilágy – önkormányzatai és lakossága is igényelte.
Az Atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény
(atomtörvény) és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény lehetőséget adott, hogy a két befogadó település
és Váckisújfalu közösen alapítson információs, ellenőrzési és tájékoztató társulást.
Az Izotóp Információs Társulás – amely 1998-ban Kisnémedi, Püspökszilágy és Váckisújfalu települések közös szándéka szerint alakult meg – 2008-tól jogszabályi
keretek között Izotóp Tájékoztató Társulássá (ITT) alakult át. Feladata, hogy a Radioaktív Hulladékot Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-től (RHK Kft.-től) kapott információk felhasználásával folyamatosan tájékoztassa
tagságát és a lakosság egészét az RHFT működésével

összefüggő fontosabb eseményekről.
2016. január elsejével megkezdte tájékoztató tevékenységét az Izotóp Tájékoztató Ellenőrző Társulás, az
ITET, amely az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) feladatait vette át és immár tíz település lakosságával tartja a
kapcsolatot. A Társulást a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló fióktelepet befogadó és területileg határos települések alkotják: Kisnémedi, Püspökszilágy,
Galgagyörk, Őrbottyán, Penc, Rád, Püspökhatvan,
Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu.
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft-nél
és annak fióktelepén, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tárolóban (RHFT) folyó tevékenységről, valamint
az ITET-es falvak, városok életéről a kéthavonta megjelenő HÉTközlap újságból tájékozódhatnak.
Forrás: https://www.izotoptarsulas.hu/

Olvasni jó!
Az elmúlt két évben a járvány következtében jelentősen megváltoztak a szabadidős szokásaink, többet vagyunk otthon, több időt töltünk egyedül – így
az olvasás is egyre fontosabb szerepet játszik életünkben.
Községi könyvtárunk minden évben jelentős támogatást kap a központi állami költségvetésből könyvtári állománygyarapításra. Így volt ez 2021 év végén
is. Nagy örömünkre a könyvvásárlásra fordítható öszszeg magasabb volt, mint a korábbi években, ennek
köszönhetően több mint 100 új könyvet tudtunk vásárolni.
A képeken láthatják milyen széles a választék a felnőtteknek szóló irodalomtól kezdve az ifjúsági könyveken át egészen a legkisebbeknek szóló mesékig. Böngésszenek a kínálatból és jöjjenek el a községi könyvtárba, ahol beiratkozás után egyszerre 3 könyvet ve-

hetnek ki egy hónap időtartamra. A kölcsönzés ingyenes!
A könyvtár új, hosszabb nyitvatartása:
Kedd, péntek: 16 00 -19 00 • Szombat: 9 00 -1200

Gyerekek kedvencei a könyvtárban
A Geronimo Stilton egy gyerekkönyv-sorozat,
amely az olasz írónő Elisabetta Dami nevéhez fűződik. A kisegér karakterét az írónő beteg gyerekek
mellett önkéteskedve hozta létre. Különlegességként
megemlítendő, hogy a könyveken a főszereplő neve
van feltüntetve íróként, a valódi szerző helyett.
Geronimo Stilton egy kissé ügyetlen kisegér, aki erőfeszítéseinek hála eléri céljait, miközben sokszor vicces
szituációkba keveredik. A főhős kalandjait több kötetben
követhetjük végig, amelyek mindegyike izgalmas és szórakoztató.
Geronimo újságíróként dolgozik Egérvárosban, történeteit pedig saját maga meséli el nekünk. Vezetéknevét
egyébként egy híres angol sajt ihlette, ami jól illeszkedik
az érdekes történetekhez és rejtett utalásokhoz. A Geronimo Stilton könyvek az egyik legnépszerűbb gyerekkönyv-sorozat a világon.
Geronimo kétbalkezessége szimpátiát kelt az olvasó-

ban: együtt sírunk, együtt nevetünk vele, és együtt örülünk a történetek végén, mert végül minden veresége sikerré válik. Tetteivel és sajátos öniróniájával Geronimo
Stilton örökérvényű értékeket közvetít: a család fontosságát, félelmeink legyőzését, mások hibáinak elfogadását, következetességet, segítőkészséget, a kíváncsiságot az új, még megismerésre váró dolgok iránt, a csapatmunka hatékonyságát és erejét, a békére való törekvést a világban, a barátságot és szeretetet. Mindemellett persze szolidaritásra, tisztességre, őszinteségre, valamint az idősek tiszteletére tanít. Geronimo Stilton történetei kalandosak és szórakoztatóak, tele vannak izgalmas fordulatokkal.
Az egérkalandokból népszerű rajzfilmsorozatot is készítettek, amelynek részei magyarul is megjelentek. Az
összes Stilton-kaland megismeréséhez persze nincs
jobb választás maguknál a könyveknél, amelyek elérhetők községi könyvtár kínálatában. A könyveket a 7-12
éves korosztálynak alánlom, különösen a kezdő olvasók
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számára hasznos, mivel a nagy betűk és a képek segítenek a történetek értelmezésében.
A felső tagozatos gyerekeknek szól az „Egy ropi naplója” könyvsorozat. Jeff Kinney 15 kötetéből egyelőre 3 db
található meg a könyvtárban. A kötetek nagybetűs formátumúak, könnyen olvashatók. A történetekben a mondatok rövidek, érthetőek. A kézíráshoz hasonló betűket
vonalas lapra nyomtatták, mintha valódi naplót olvasnánk, a vonalazás segíti a sorok követését. A szöveget
a szerző karikatúraszerű, vidám rajzai és szövegbuborékokba írt megjegyzései tarkítják: mindkettő a képregények jellegzetessége. A könyvsorozat kötetei kiváló eszközök a diszlexiával küzdő gyermekek fejlesztésében.

Anyakönyvi hírek
Születtek:
• Nagy József és Beri Viktória gyermeke
Jordán 2021.11.29.
• Mohamad Kawsar és Mohamad Kawsarné gyermeke
Szulejmán Ahmed 2021.12.01.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

MŰFÜVES PÁLYA BÉRLÉS
Információ, pályafoglalás:
Laczkóné Tóth Ágnes
Telefonszám: +36-70/396-2812
Email: laczkone.agi@vacduka.hu
Hétköznap: 8.00-16.00 óráig

Fiókgyógyszertár
nyílt Vácdukán

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
Elérhetőségek:
Vácduka, Kossuth Lajos út 24.
telefon:
+3670/555-77-70
email cím:
szentkatalinfiok@gmail.com
A rejtvény megfejtése
FÁNKSÜTŐ VERSENY

A keresztrejtvény megfejtése egy hagyományos ünnepi esemény

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosokat, hogy 2021. októberében újabb egészségügyi
szolgáltatással bővült településünk. Megnyílt a Szent
Katalin fiókpatika Vácdukán
a Kossuth Lajos út 24. szám
alatt. A nyitvatartás igazodik a
helyi igényekhez.
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