
Az idei évben a március 15-i megemlékezés végre a 
régi ünnepségek hangulatát idézte. Két éve, 2020-ban 
pontosan az ünnepély napján kezdődött a Covid-jár-
vány, a korlátozások. Azóta nem is volt felhőtlen, maszk 
és távolságtartás nélküli beltéri rendezvényünk.

Most március 11-én, péntek délután 
viszont zsúfolásig megtelt a Művelő-
dési Ház szépen felújított nagyterme. 
Öröm volt látni a gyereksereget, szülő-
ket, nagyszülőket, érdeklődőket.

Az ünnepi műsor hagyományosan a 
Himnusz közös eléneklésével és Mak-
kos László polgármester beszédével 
kezdődött. Kiemelte a nemzetállamok 
valamint a körülöttünk lévő világ felisme-
résének fontosságát.

Majd a vácdukai Benedek Elek általános iskola 4. osztá-
lyos tanulóinak műsora következett. A Kormorán együttes 
Isten ujja megérintett, a Harangok dala, valamint a Meddig 
alszol még hazám – Petőfi Sándor megzenésített versének 
dallamaira különböző koreográfiákat mutattak be a gyere-
kek, melyeknek központi motívuma a piros-fehér-zöld lobo-
gó volt. Ezután felelevenítették a március 15-i eseményeket, 
hallhattuk a 12 pontot és a Nemzeti dalt. A produkció a fiúk 
legényes táncával és Varga Miklós Ez az ország a hazád 
című dalával zárult. A színvonalas műsort Kirné Balla Krisz-
tina osztályfőnök állította össze.

A megemlékezés végén közösen elénekeltük a Szózatot. 
Reméljük, a soron következő rendezvényünket is ilyen so-

kan megtisztelik jelenlétükkel! 

Tisztelet a bátraknak

VÁCDUKAI

   KISBÍRÓ
KIADJA VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felelős kiadó: Makkos László polgármester
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Elérkeztünk a 2022-s év tavaszához. Zöld környe-
zetünk már nagyon várja az igazi tavasz beköszön-
tét, az éjszakai fagyok elmúltát. A nap már megmu-
tatja az erejét, egyes napokon már elég csak egy 
vékony pulóvert felvenni kinn, a szabadban.

Ahogy a természet éledezik, nekünk is egyre több 
feladatunk lesz házunk körül, a kertekben, az ud-
varokban, a köztereken. Segítséget nyújtva ezek-
hez a munkákhoz, az idén is megrendezzük a Ta-
vaszi Nagytakarítást, a már jól ismert, környezetvé-
delmi akciókat. Minden évben nagy öröm hallani és 
tapasztalni a lakosság pozitív visszajelzését a 2015 
óta futó programegyüttes megrendezése kapcsán. 
Az újságban részletesen adunk tájékoztatást arról, 
hogy 2022-ben milyen módon fog ez megvalósulni. 
Kérem, jó alaposan és figyelmesen tanulmányozzák 
át az információkat. Remélem, hogy az idén is so-
kan összefogunk környezetünk védelmére!

A hulladékgyűjtés terén is módosítások történtek, 
melyről már küldtünk ki tájékoztatót, de itt a Kis-
bíróban is közzétesszük őket. Felhívjuk figyelmü-
ket, hogy azóta is történt új változás a szelektív 
szállítással kapcsolatban. A facebook oldalunkon 
erről készítettem egy összefoglalót, amelyet most, 
itt is olvashatnak:

„A legutóbbi szelektív zsák összegyűjtésnél több 
félreértés, jogos panasz jutott el hozzám közvetett 
módon. Megvizsgálva a történéseket, valamint be-
szélve egypár lakossal és a szolgáltatóval is, a kö-
vetkező derült ki.

A kommunális hulladékgyűjtésnél a gyűjtést végző 
emberek kaptak egy olyan utasítást, amely szerint 
azokat a szelektív zsákokat is a kommunális hulla-
dék közé kell rakni, ahol látható, hogy nemcsak sze-
lektív szemét, hanem kommunális hulladék is talál-
ható benne. Ezt az utasítást hol megfelelő módon, 
hol túlbuzgó módon teljesítették, így olyan szelektív 
zsák is belekerült a kommunálisba, amely ténylege-
sen csak külön válogatott hulladékkal volt tele.

Ezt letisztázva azt javasoltam a szolgáltató cég-
nek, hogy válasszuk ketté a szelektív és a kommu-
nális napokat, olyan módon, hogy a szelektív gyűj-
tés egy nappal korábban legyen. Vagyis a pénteki 
kommunális hulladék elvitelt megelőző csütörtökön 
vigyék el a szelektívet a szokásos 4 heti rendszeres-
séggel.

Ezzel kiküszöbölhetjük a félreértéseket. A szelektí-
vet gyűjtő dolgozók elviszik azokat a zsákokat, ame-
lyek megfelelnek a kritériumoknak, amit otthagynak 
azt másnap a kommunális gyűjti be.

Ennek tudatában kértem a szolgáltatót, hogy mó-
dosítsák a napokat, amelyekről hamarosan tájékoz-
tatják is a lakosságot.

A már eddig kiküldött tájékoztatókban minden-
ki láthatja, hogy a szelektív zsákokba vagy gyűjtő-

edényzetbe milyen hulladékot lehet beletenni. Kéri 
a szolgáltató ennek figyelembevételét.

Remélem, hogy ezáltal megoldódnak a felmerült 
problémák.”

Aki a testületi üléseket figyelemmel kíséri, annak 
nem lesz új információ, hogy a Képviselőtestületben 
személyi változás történt. Válóczy Dániel képviselő-
társunk lemondott mandátumáról. Új képviselőtár-
sunk Herczeg Béla lett, aki elfogadva a felkérést, a 
választási bizottság elnöke előtt letette esküjét. Ez-
úton is jó munkát kívánok neki magam és a többi 
képviselő nevében!

Az idei évben is az ön-
kormányzatok számára 
több pályázat került ki-
írásra. Megvizsgálva a 
lehetőségeket a képvi-
selőtestület a következő 
pályázati anyagok ösz-
szeállítását támogatta. 
A Magyar Falu Program 
keretében útfelújításra 
(Szivárvány utca, Nap-
fény és Tavasz utca egy-
egy szakasza), ravatalo-
zó építésére, illetve közösségi eszközbeszerzésre 
adtunk be pályázatot. A Belügyminisztérium által 
kiírt pályázat keretén belül a Kossuth utca Csoko-
nai utca és az Ady köz közötti járdaszakasz felújítá-
sát valósítanánk meg, amennyiben pályázatunk po-
zitív elbírálásban részesül. Az „Élhető települések” 
pályázatra elkészített anyagunk beadása is megtör-
tént, amely keretében a HAICSKA (a focipálya mel-
letti önkormányzati terület) zöldfelületünket szeret-
nénk igazi pihenőparkká fejleszteni.

Környezetünk fejlesztése és megóvása kiemelt 
célja az önkormányzatnak! Ennek érdekében állítjuk 
össze pályázatainkat és egyéb önerős fejlesztésein-
ket, szervezzük évente visszatérő környezetvédelmi 
akcióinkat. Csakis közösen lehet elérni, hogy tisz-
tább, rendezettebb Vácdukán éljünk! Figyeljünk 
egymásra és településünkre!

Az újságban láthatják, olvashatják az év eleji ese-
ményeket, elmondhatjuk, hogy nem unatkoztunk az 
első három hónapban sem!

Mint láthatták és tapasztalhatták a 2022-es év 
programjai elindultak. Remélem, hogy hasonló len-
dülettel tudja folytatni az önkormányzat ezt az évet 
is, mint a 2021-est. Nem lesz változás, nem törik 
meg a fejlődés üteme. Településünknek kiszámítha-
tó környezetre van szüksége, amely biztosítja, hogy 
Vácduka előre menjen. Kívánjuk, hogy ez így is ma-
radjon!

Kellemes tavaszi készülődést otthon és a kertek-
ben!

Tisztelettel:
Makkos László

polgármester

Tisztelt Vácdukaiak!
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ISKOLAI BEÍRATÁS  

Tisztelt Szülők!

Értesítjük az érintett Szülőket, hogy a 2022/2023. tanév 1. évfolyamára történő
általános iskolai beíratásra az alábbi helyszínen és időpontokban kerül sor:

Benedek Elek Általános Iskola
2167 Vácduka, Ifjúság u. 2. sz.

2022. április 21-én (csütörtökön) 10-18 óráig,
2022. április 22-én (pénteken) 8-16 óráig. 

Az első évfolyamra történő beíratáskor hozzák magukkal:
a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolványt,
 a gyermekük TAJ kártyáját,
 a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt 
Az iskola honlapján elérhető beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat kitöltve 
(nyomtatványok kitöltésére természetesen az iskolában is lesz lehetőség). 

2022. április 6-án (szerdán) megnyílik a KRÉTA beiratkozás szülői felülete (BÁI). Így a
szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük lesz előzetesen beküldeni gyermekeik adatait 

az általános iskolába, mely nagyban meggyorsítja az ügyintézést.

A beiratkozáshoz kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek egyikén 
egyeztessen időpontot!

telefonon: 06-30-713-5422
e-mail: titkarsag@vacduka-suli.hu

Felmerülő kérdések esetén a fenti elérhetőségek egyikén forduljon bizalommal az iskola vezetőjéhez!

Vácduka, 2022. március 22.
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Hagyomány, hogy február első szombat délután-
ján fánksütő versenyt rendez az önkormányzat. Saj-
nos tavaly a járvány miatt elmaradt a rendezvény, vi-
szont idén már újból meg lehetett tartani, immár he-
tedik alkalommal.

Az eseményen részt vett friss ropogós réteseivel a 
rendezvény fővédnöke, dr. Rétvári Bence, a térség 
FIDESZ-KDNP-s országgyűlési képviselője is.

Idén 21 különféle fánkot adtak le zsűrizésre az egyé-
ni indulók és a csapatok. Miután a nevezés lezárult, kez-
dődhetett a kóstolás. A versenyzők a Művelődési Ház 
nagytermében kínálták a finomságokat kóstolójegy elle-
nében. De nemcsak fánkot lehetett vásárolni, hanem a 
szabadban a lelkes szülők által készített tócsnit, gofrit, 
sült kolbászt és forralt bort is. A jegyekből befolyt bevétel 
teljes egészében az általános iskolához került.

A legkisebbeket lufihajtogató bűvész szórakoztatta és 
nem maradt el a fánkevő ügyességi verseny sem.

Ezalatt a zsűri meghozta döntését, kiválasztották a 3 
legfinomabbikat egyéni és csapat kategóriában, de ar-
ról is szavaztak a szakemberek, hogy kinek a finomsá-
ga nyerje el Az év fánkja kitüntető címet. A zsűri elnöke, 
Fónagy István, a Vendégvárók Váci Egyesülete elnöke 
volt, aki elismerő szavakkal méltatta a fánksütő verseny-
ben indulók „alkotásait”, melyek minőségéről olyan kivá-
lóságok mondtak véleményt, mint Floch Julianna, a váci 
Floch cukrászat ügyvezető igazgatója.

Eredmények
Egyéni indulók: 
Gombos család – Zsuzsa mama fánkja
Krajczár Vivien - Ellentétek legjobbika
 Kalkó család – Túrós virág
Csapatok:
3. osztályosok – Pisztáciás fehér fánk
3. osztályosok – Szalagos fánk
 3. osztályosok – Túrófánk

Az év fánkja díjat a Gombos család nyerte Zsuzsa 
mama fánkjával.

A díjazottaknak Makkos László polgármester 
ajándékcsomagot adott át. Az eredményhirdetés 
meglepetéseként dr. Rétvári Bence és Fónagy Ist-
ván 20 db belépőjegyet ajándékozott az érdeklő-
dőknek a HOBO 77 koncertre, amely február 13-án 
volt a Papp László Arénában.  

A falu apraja, nagyja addig maradt, amíg minden 
fánk el nem fogyott.

Jövőre ugyanitt találkozunk!

VII. Vácdukai fánksütő verseny
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Farsangi kalandtúra
2022. farsangi időszakban ismét megrendezésre 

került a Farsangi Kalandtúra játékunk, kis és nagy 
gyermekek örömére. A ládában 70 db régi térképet 
helyeztünk el, melyek szerint, ha helyes volt a vá-
lasz az állomásokon kihelyezett kérdésekre, akkor a 
játék végén kincsesládára bukkanhattak. A kincses-
ládában sok finomság és ajándékok várták a kincs-
keresőket.

Örömmel láttuk, hogy a kalandtúra végére minden 
térkép elfogyott. Ez számunkra azt jelenti, hogy a la-
kosok szeretnek játszani és részt venni a közösségi já-
tékainkban.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kalando-
zó kedvű játékosnak, hogy velünk tartottak. Jövőre is 
szeretettel várunk mindenkit!

Az év fánkja – Zsuzsa mama fánkja
Hozzávalók: 50 dkg finom liszt, 3 db tojássárgája, 6 dkg szobahőmérsékletű vaj, 5 dkg cukor, 3 dkg friss 

élesztő, 2,5 dl langyos tej, 1 tk só, 0,5 dl rum ,1 l olaj a sütéshez

Az élesztőt felfuttatjuk a langyos tejben 1 ek cukorral. A liszthez hozzáadjuk a sót, a maradék cukrot, a rumot, 
a felfutott élesztőt, a szobahőmérsékletű vajat és a tojássárgáját. Alaposan kidagasztjuk. Meleg helyen kb. 1 
óra alatt a duplájára kelesztjük. Lisztezett felületen 1,5 cm vastagra nyújtjuk. Egy közepes méretű, lisztezett 
pogácsaszaggatóval, vagy pohárral kiszaggatjuk. Szaggatás után a korongokat további 20 percet kelni hagy-
juk. Egy magasabb falú edényben felforrósítjuk az olajat 185 fokra. A fánkokat beletesszük az olajba, majd a 
lábast fedővel letakarjuk. Ha a fánk oldala szép piros szalagos, megfordítjuk és most már fedő nélkül sütjük 
tovább. Konyhai papírtörlőn hagyjuk a felesleges olajat lecsöpögni. Porcukorral meghintve, lekvárral kínáljuk.
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A közösség ereje mindig nagyon erős. Főleg, ha jó 
célt szolgál! Ezúton is még egyszer hálásan köszö-
nöm annak a több, mint 30 önkéntesnek, akik a két 
kezükkel, kézi szerszámokkal és hatalmas elszánt-
sággal gyűjtöttek össze közel 60 m3 (!) szemetet 
március 5-én szombaton; időt és energiát szántak 
a felhívásom által kezdeményezett hulladékmentesí-
tésre, így segítségükkel Vácduka egyik Natura 2000 
besorolású külterülete, a Kígyó-hegy lába hosszú 
idő után végre újra fellélegezhet! 

Köszönettel tartozom az Ipoly Erdő ZRt. Váci Erdésze-
tének is a 30 pár kesztyűért és 50 db zsákért, ezzel nagy-
ban megkönnyítették a munkánkat.

Hálás köszönet jár az ország Bakancskoptatójának 
is, aki nem csupán a szemétszedés során bizonyította 
elhivatottságát és rátermettségét, de a random tombo-
lahúzásban is kiválóan teljesített! 

Köszönöm Vácduka - ahol élni jó Község Önkor-
mányzatának, kiváltképp Makkos László polgármester 
úrnak az önzetlen segítséget, a felajánlott zsákokat és 
eszközöket, valamint a kétkezi munkáját is.

És köszönet jár Csörög Község Önkormányzatának 
is, akik szimultán a hegy túloldalán tejesítettek  szol-
gálatot és bennünket is vendégül láttak egy tál finom 
ebéddel.

NaTúra - Menyházi Regina, túravezető

Hulladékmentesítés a NaTúrával

Béla Bácsi köszöntése

Idén töltötte be Janoch Béla bácsi 90-ik születésnap-
ját. Minden 90 évest a Magyar Állam nevében Miniszter-

elnök úr egy levél és okle-
vél formában is felköszönt. 
Béla bácsi kérésére nagy 
öröm volt számomra, hogy 
ezt a szép dokumentumot 
magam adhattam át neki. 
Otthonában, szűk család-
ja körében tartottuk meg a 
köszöntést.

Örülök, hogy részese lehettem a 90-ik születésnapján. 
Sajnos a felköszöntése után nem sokkal betegsége le-
győzte, így már nem lehet köztünk.

Nyugodjék békében!

Makkos László
polgármester
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Felhívás
Legyen rendezett a házak előtti közterület és járdaszakasz! 

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együt-
tes rendelet 6.§-a alapján a tulajdonos köteles gondoskodni:
• az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 

úttestig terjedő teljes terület) tisztántartásáról, gyommentesítéséről;
• a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, továbbá
• a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok (pl. fűnyesedék) és más hulladékok eltávolításáról.
A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a hasz-
nálattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. A helyi környezet védelméről, a köz-
területek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 20/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
az ingatlan tulajdonosának kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfele-
lő nyesése. 
Avar és kerti hulladék égetése
A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 20/2017. (XII. 14.) 
önkormányzati rendelete rendelkezik az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól. Ez alapján március 15-től má-
jus 31-ig van lehetőség az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy kizárólag száraz kerti hulladék égetésére van lehetőség, a füstölés továbbra is 
TILOS, valamint arra is, hogy amennyiben a Katasztrófavédelem tűzgyújtási tilalmat rendel el, akkor a kerti hul-
ladék belterületi égetése is TILOS!
Házszámtáblák kihelyezése
Házszámtáblák kihelyezése „A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól” szóló 6/2014. (X. 01.) Ök. 
rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján minden ingatlantulajdonos kötelezettsége és feladata. A házszámtáblák kihe-
lyezése megkönnyíti az ingatlan egyértelmű beazonosíthatóságát, adott esetben a mentők, a tűzoltók, vagy a rendőr-
ség könnyebben megtalálja a keresett ingatlant, hamarabb érkezhet a segítség. Ezért kérjük azon ingatlantulajdono-
sokat, akiknek hiányzik ingatlanukról a házszám, hogy mielőbb pótolják ezt a hiányosságot.
 Felhívjuk az ingatlanok tulajdonosainak figyelmét, hogy amennyiben egy ingatlannak két bejárata van, abban az eset-
ben mindkét utcára vonatkozó házszámot kötelesek kitenni. Amennyiben nem ismerik valamelyik bejárathoz tartozó 
házszámot, kérjenek felvilágosítást az Önkormányzati Hivatalban, mert az a nyilvántartásunkban „nyugvó házszám-
ként” szerepel.

A cél az, hogy szép, rendezett településen élhessük a mindennapjainkat, és ez mindannyiunk közös érdeke. 
Segítő közreműködésüket köszönjük.

Mi látható a képen?

A rejtvény megfejtése: GÁBOR ÁRON RÉZÁGYÚJA

Anyakönyvi hírek

Elhunytak: 

• Jenőfi Mihály András élt 64 évet
• Lakatos Attila élt 63 évet
• Olasz Istvánné élt 87 évet
• Janoch Béla élt 90 évet

Nyugodjanak békében!
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A tavalyi évben a Magyar Falu Program által adott le-
hetőséget kihasználva pályáztunk új kommunális esz-
közök beszerzésére. Nagyon örültünk, hogy pályáza-
tunk támogatást nyert, így el tudtuk indítani települé-
sünk számára oly fontos eszközök megvásárlását.

A kapott 14 416 678 Ft-s összeg fejében többek kö-
zött új motorfűrészt, sövényvágót, fűkaszát, fűnyírót 
igényeltünk a kisebb zöldfelület fenntartási munkák-
hoz. Figyeltünk arra, hogy a könnyebb kezelhetőség 
és környezetvédelem kedvéért ezek akkumulátorral 
hajtott gépek legyenek. Ezeken túl új eszközként fű-
nyírótraktort a hozzávaló kiegészítőkkel együtt, nagy-
nyomású mosót, aggregátort, kompresszort is sikerült 
beszerezni. Felkészülve a későbbi igazi telekre, hómaró is csatlakozott a gépekhez. Utoljára hagytam a nagy 
ágaprítógépet, amely külön utánfutóként, vontatva a gallyak, ágak eltüntetésében játszik majd nagy szerepet.

Úgy gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel könnyebbé válnak azon munkafolyamatok, amelyek segítségé-
vel szépítjük, óvjuk környezetünket.

Március 18-án dr. Rétvári Bencével 
a térség FIDESZ-KDNP-s országgyű-
lési képviselőjével együtt, a sajtó kép-
viselői előtt megtekintve az új gépe-
ket kiemeltük, hogy a négy éve elindí-
tott Magyar Falu Program keretében 
kiírt pályázatok nagymértékben se-
gítik a kistelepülések mindennapjait. 
Majd sok sikert és munkát kívántunk 
a használóiknak. Legyenek rendezet-
tek, ápoltak Vácduka közterületei!

Makkos László
polgármester

Kommunális eszközök a Magyar Falu Program támogatásával

VÁCDUKA 

                  KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MEN  CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV)  
2022. ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

                   Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható
                                             csomagolási (szelektív), hulladék gy jtésér l. Együttm ködésüket ezúton is köszönjük! 

A kommunális hulladékszállítás PÉNTEKI napokon történik!   
 

      

HÁZHOZ MEN  CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGY JTÉS 2022. 

Január Február Március Április Május Június 

14. 11. 11. 7. 5. 2.,30. 

Július Augusztus Szeptember Október November December 

28. 25. 22. 20. 17. 15. 
 
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegy jtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhet  bármely átlátszó zsákban. 
 
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét! 
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Napi szinten az alsó képeken látható látvány fogad a futballpálya kapu előtti részén! A sorozatos rongálások 
(kispadok környéke, hálók szétvágása, rudak eltörlése stb.) jelentős anyagi károkat okoz a Vácduka KSK és ez-
zel együtt az Önkormányzat számára. Az Önkormányzattal egyeztetve kérjük a pálya rendeltetésszerű haszná-
latát. 

A KAPUK ELŐTTI RÉSZT HASZNÁLNI, SZALAGOKAT RUDAKAT PISZKÁLNI, KUTYÁT, ROLLERT ÉS 
EGYÉB JÁRMŰVET A PÁLYÁRA VINNI TILOS!

A pálya körül elhelyezett szemetesekbe csak a mérkőzések és edzések folyamán összegyűlt szemetet 
áll módunkban elszállíttatani!

A pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja!
A pálya megóvása érdekében a kispadok mögötti terület rendbe hozataláért lépéseket készülünk tenni ahol a 

gyerekek nyugodtan focizhatnak mert kapukat is tervezünk kihelyezni.
Mindenki együttműködésére számítunk!

Vácduka KSK

MŰFÜVES PÁLYA 
BÉRLÉS

Információ, pályafoglalás:
Laczkóné Tóth Ágnes

Telefonszám: +36-70/396-2812
Email: laczkone.agi@vacduka.hu

Hétköznap: 8.00-16.00 óráig

Kedves Vácdukaiak!!
Vigyázzunk értékeinkre!!!

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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Mikor kell kérni az Önkormányzattól tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást?
Közútkezelői hozzájárulás beszerzése szükséges bármely, a közterületet (közutat, zöldterületet) érintő – nem 
közlekedési – tevékenység, építési munka (pl. közműfektetés, ideiglenes útlezárás, felvonulás, nem közlekedési 
célú létesítmény elhelyezése, stb.) folytatásához, a közút területén, berendezési sávjában, a közút határain belül.
Közútkezelői hozzájárulás beszerzése szükséges a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett 
építmény vagy más létesítmény (továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb 
nem közlekedési célú elfoglalásához. a hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

Közútkezelői hozzájárulás megkérése szükséges az alábbi (leggyakoribb) esetekben:
• közutat érintő közműbekötések, közműépítések, nyomvonal jellegű építmények elhelyezése, a közutat érintő 

építési munkák, burkolatbontási munkálatok
• útcsatlakozás, gépkocsibejáró létesítése
• fakivágás (közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa esetén) – ld. fakivágási kérelem

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel a közutat érintő munkálatok/használat 
megkezdése előtt min. 30 nappal, írásban kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz. A kérelmezett munka/
használat csak a hozzájárulás birtokában kezdhető meg.

Illetékességi terület: Vácduka Község helyi (önkormányzati tulajdonban és kezelésben levő) közútjai, közterü-
letei, járdák

Az eljárás jogi alapja:
• 1988. évi I. törvény A közúti közlekedésről, a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT. Rendelet
• 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről.
• 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
• 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozásáról és forgalombiztonsági követelmé-

nyeiről.
• Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a közterület 

használat szabályairól

Benyújtandó dokumentumok:
• kérelem
• mellékletek – a kérelem tárgyától függően csatolandó:
• engedélyezési tervdokumentáció (útcsatlakozás, kapubejáró, járda építése, közműfektetések); a dokumentáci-

óhoz csatolni kell a szükséges szakhatósági hozzájárulásokat, közműnyilatkozatokat (közműfektetés)
• vázrajz (kapubejáró létesítése)

Eljárási illetékek: az eljárás illetékmentes

Eljárás megindítása:  Az eljárás megindítása kérelemmel történik, melyet mellékleteivel együtt a Vácdukai Kö-
zös Önkormányzati Hivatalában kell benyújtani postai úton, vagy személyesen.
Ügyintézési határidő: útcsatlakozás kiépítése esetén: 30 nap, minden más esetben: 21 nap

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő: A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a 
szükséges mellékletekkel a közutat érintő munkálatok/használat megkezdése előtt min. 30 nappal, írásban kell 
benyújtani az Önkormányzati Hivatalhoz.
Az átvételi pontról térítésmentesen elvihető faapríték a megadott nyitvatartási időben. Az apríték szállítására alkal-
mas zsákot nem biztosítunk.

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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Delia Owens Ahol a folyami rákok énekel-
nek című regénye igazi bestseller immár 
harmadik éve Magyarországon is.

Az amerikai szerzőnőnek első nekifutásra sike-
rült olyan regényt írnia 2018-ban, ami harmadik éve 
listavezető a The New York Times bestsellerlistá-
ján; több mint négymillió példányban kelt el eddig, 
s mintegy harminckilenc nyelvre fordították le. A kö-
tetnek nálunk is nagy olvasótábora van, elsősorban 
a fiatalok körében, és ez Csonka Ágnes fordításának 
is köszönhető. A siker továbbra is töretlen, olyany-
nyira, hogy Reese Whitherspoon amerikai színész-
nő produkciós cége filmet készít a történetből.

Az írónő zoológusként végzett a georgiai egyete-
men, majd állati viselkedéstanból doktorált. Férjével 
Afrikába költözött, és ott tanulmányozta az állatvilá-
got. Jelenleg szerkesztőként dolgozik az Internatio-
nal Wildlife-nál, tehát csöppet sem kezdő író, rengeteg 
cikk, tanulmány és három memoár írása közben nagy 
gyakorlatra tett szert.

Mi járulhat hozzá a regény sikeréhez? A rövid pro-
lógus felkelti az olvasó figyelmét, annyi rögtön kide-
rül belőle, hogy 1969-ben egy rejtélyes haláleset tör-
tént a falu környékén lévő lápvidék mocsaras részén: 
két bicikliző fiú egy férfi holttestére bukkant, mielőtt 
a mocsár örökre elnyelte volna. Ezután az első feje-
zetben máris visszaugrunk 1952-be. A cselekmény vé-
gig két szálon és idősíkon fut, ha lankadna a figyel-
münk, mindjárt máshol és más időben találjuk magun-
kat. Érdeklődésünket tovább csigázza, hogy a mű vé-
gig apránként adagolja a haláleset körüli információ-
kat. Míg az egyik szál 1952-től szépen halad előre, ad-
dig az ügy felgöngyölítése körüli villanások 1969-ból 
és 1970-ből visszatekintő módon csepegtetnek egy-
egy apró adalékot. A végén a két szál egybefonódik, 
és egy izgalmas végkifejletben csúcsosodik ki. Igazi 
„letehetetlen” regény, 460 oldalon át fenntartja az ol-
vasó érdeklődését, mert a történet a lápi víz mozgásá-
hoz hasonlatosan felváltva áramlik, örvénylik, hullám-
zik vagy éppen csordogál.

Az alaptörténet Kya 
története, gyerekkorától 
egészen addig, amíg fia-
tal nővé nem válik. A re-
gény kezdetének ide-
je az ötvenes-hatvanas 
évek; a gazdasági válság 
sok család életét sújtot-
ta olyannyira, hogy a tár-
sadalom peremére kerül-
tek. Ilyen lápi nincstelen-
né vált Kya családja is. 
Előszőr az anya, majd a 
nagyobb testvérek és vé-
gül az apa is elhagyja a 
családot. Ott marad Kya 
egyes-egyedül. A Lápi Lány mindent megtanul az ön-
fenntartásról, a vidékről; később ennek a tudásnak kö-
szönhetően cserekereskedelemmel nem csak pénzt 
keres, de elismert tudóssá és írónővé válik. De nem hi-
ányozik a szerelmi szál sem. Ha hiányozna, akkor nem 
lenne bestseller a regény. Ráadásul itt két szerelem ki-
bontakozásáról is szó van. Két különféle fiú, illetve férfi 
játszik szerepet Kya életében: az egyik Tate, a Madár-
tollas Fiú, a társ, aki segít, aki közel van, akire számí-
tani lehet, a másik, Chase, a nőcsábász, a jóképű és 
gazdag sikeres férfi. Izgulhatunk, vajon melyik lesz az 
igazi? 

Plusz vonzereje a könyvnek, hogy lenyűgöző mély-
ségű és mennyiségű tudás hatja át az élővilágról. Az 
állatokról és élőhelyeikről olyan dolgokat ismerhetünk 
meg, amikről addig halvány fogalmunk nem volt, és a 
szerző mindezt összeveti az emberi viselkedés rejtel-
meivel is. Például: miért hagyja magára ivadékát szá-
mos állatfaj? Ennek tanulmányozása segíti Kyát ab-
ban, hogy megmagyarázza a megmagyarázhatatlant: 
miért hagyta el őt a családja. 

A kötet ideális olvasmány annak, akit érdekel az ál-
latvilág és az ember viselkedéstana. Aki pedig nem 
tudja, mi a különbség a láp meg a mocsár közt, annak 
kimondottan ajánlott.

A könyv kikölcsönözhető a Községi Könyvtárból.

A könyvtár új, hosszabb nyitvatartása:
Kedd, péntek: 1600-1900 • Szombat: 900-1200

KÖNYVAJÁNLÓ

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

Laborvizsgálat,
vér- vizeletvizsgálat
2167 Vácduka, Béke tér 4.

Hétfőnként 5:30-6:00 óra között az Egészségház-
ban.

További információ és bejelentkezés a 06-30/962-
9149 telefonszámon. A vérvételhez vácdukai lak-
cím és orvosi beutaló szükséges. A laborvizsgálat 
ára 1.500 Ft.

Kedd: 12:00 – 17:00                            
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Kerti munkálatok során keletkező gally- és ágdarálás
Vácduka Község Önkormányzata a kerti munkálatok során keletkező ágak, gallyak hasznosítását kí-

vánja elősegíteni azzal, hogy a vácdukai lakosok számára lehetőséget biztosít az ágak, gallyak elszállí-
tására, vagy lerakására. Az ingyenes ágaprítási szolgáltatásra április 25-29. között kerül sor a követke-
ző feltételekkel:

• A lehetőséget kizárólag vácdukai lakosok vehetik igénybe ingatlanonként egy alkalommal személyi 
igazolvány és lakcímkártya felmutatásával.

• A szolgáltatás igénybevételének feltétele az előzetes jelentkezés.
 º Jelentkezni lehet 2022. április 11-19. időszakban a 27/566-610-es telefonszámon hétköznapon-
ként délelőtt 8-12 óra között, vagy az info@vacduka.hu email címen. 

 º A jelentkezés során a következő adatokat szükséges megadni: név, az ingatlan címe (ahová a 
gallyak kihelyezésre kerülnek), telefonszám. 

 º A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e a gallyak, ágak elszállítását, vagy maga gon-
doskodik a hulladék átvételi pontra szállításáról.

 º Amennyiben igénylik a gallyak háztól való elszállítását, a gallyak gépkocsira való felrakásáról, 
mozgatásáról a jelentkezőnek kell gondoskodnia. 

• Az ingyenesen leadható gally, ág mennyisége maximum 3 m³. A megadott mennyiség fölötti rész el-
szállítására, vagy átvételi ponton való leadására 2.500 Ft/m³ áron van lehetőség.

• Az átvételi pont elérhetősége: Vácduka, Kossuth Lajos út 36. 
• Az átvételi pont kizárólag 2022. április 25-29. között tart nyitva. Hétfőn és szerdán 8-16 óráig, ked-

den, csütörtökön és pénteken 13-18 óráig. 
• Az átvételi pontról térítésmentesen elvihető faapríték a megadott nyitvatartási időben. Az apríték 

szállítására alkalmas zsákot nem biztosítunk.

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!
A rendelés zavartalan működése érdekében a sür-
gősségi fogászati ellátásokat (pl. foghúzás, gyö-
kérkezelés) a rendelés első órájában áll módunk-
ban ellátni.
A nem állandó lakcímmel rendelkező betegeket 
csak sürgősségi ellátás keretében van módunk el-
látni. 
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Tisztelt Vácdukaiak!
A vácdukai kommunális, szelektív és zöldhulladék összegyűjtését és elszál-

lítását a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, amely az 
idei évtől több változtatást vezet be. Alább rövid összefoglalót találnak a mó-
dosításokkal kapcsolatban, kérjük olvassák el a DTKH Nonprofit Kft. mellékelt 
tájékoztatóit is.

Kérjük, ügyeljenek az új szabályok betartására, hogy a szolgáltató minél hatékonyabban és gördüléke-
nyebben tudja elszállítani a hulladékainkat. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítási szolgáltatások igénybevételére, kizárólag a köz-
szolgáltatásban nyilvántartott és szerződött ingatlanhasználó jogosult.

Szelektívhulladék gyűjtés

• A korábban a szolgáltató által ingyen biztosított 120 L-es átlátszó zsák megszűnik. Felhívjuk a figyelmet, hogy 
bármely a háztartásban található, vagy bárhol beszerezhető átlátszó, áttetsző zsákban, vagy csomagolási hulla-
dékgyűjtő edényzetben kitehető a szelektív hulladék. (Csak fekete, átláthatatlan zsákban nem kerülhet ki, mert 
akkor nem látható a tartalma, nem érzékelhető, hogy kommunális hulladékkal szennyezett-e.) 

• Aki igényli, 2022. március 15. után ügyfélfogadási időben, átlátszó 120 L-es szelektív gyűjtőzsákot vásárolhat az 
önkormányzatnál 40 Ft/db áron.

• A mellékelt tájékoztatóban olvashatnak arról, hogy mire kell figyelni a szelektív hulladékgyűjtés során, hogy mi-
nél hatékonyabban tudjunk tenni környezetünk megóvásáért.

Zöldhulladék gyűjtés

• Az idei évben Vácdukán is bevezetésre kerül a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés. Ezért a központi zöldkon-
téner megszűnik.

• A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és november 30. között szállítják el a lakóingatlanoktól, havi egy alka-
lommal. A gyűjtési időpontokat hamarosan közzétesszük a szelektív gyűjtési rendhez hasonlóan.

• A zöldhulladék csak a DTKH Nonprofit Kft. által biztosított zöldhulladék gyűjtésre alkalmas zsákban helyezhető 
ki az ingatlanok elé. 

• A DTKH Nonprofit Kft. a 2022-es évre vonatkozóan, 8 db zöldhulladék gyűjtő zsákot biztosít díjmentesen a szer-
ződéssel rendelkező lakosok részére. Az ingatlanszám szerint díjmentesen biztosított zöldzsákok teljes éves 
mennyisége átadásra kerül az önkormányzat részére. Az ingatlanhasználók 2022. március 15-e után átvehetik a 
zsákokat (8 db/ingatlan) az önkormányzatnál.

• Az önkormányzatnál továbbra is kapható a többlet zöldhulladék elhelyezésére szolgáló lebomló zsák 180Ft/db 
áron.

• A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTKH Nonpro-
fit Kft. által kibocsátott zöldhulladék gyűjtésre alkalmas műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket (max. 100 cm 
hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként) maximum 1 m3 mennyiségben), a zsák mellé helyezze ki az in-
gatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. Az elszállításra szánt, bezsákolt, illetve kötegelt zöldhulla-
dékot a saját ingatlan elé, az úttól 1-2 méterre kell kihelyezni a szállítási napot megelőző este vagy a megje-
lölt nap reggel 6:00-ig! Ügyeljen rá, hogy a gyűjtőzsák összefogható legyen. 

Lomtalanítás

• Az idei évtől a lomtalanítás egész évben igényelhető (nem csak egy adott időszakban) térítésmentesen ingatla-
nonként évente egy alkalommal 2m3 mennyiségben. Jelentkezni a megszokott módon lehet a tájékoztatóban 
leírtak szerint.

Vácduka Község Önkormányzata
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HÁZHOZMENŐ LOMTALANÍTÁS 

Figyelem! Változás a lomtalanítás igénylésének menetében! 

A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást évente ingatlanonként térítésmentesen EGY alkalommal 2m3 mennyiségben 
házhoz menő rendszerben végzi, amit a lakosság 2022-es évtől egész évben igénybe vehet. 

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), 
közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. 

Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási időben a 06 28 561 200 telefonszámon lehetséges a 4-es menüpont 
kiválasztásával.  

A lomtalanítás NEM konténerben történik. 

Lomtalanítás körébe tartozó hulladék típusok:  

- bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) 
- egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben, 
- szőnyegek, padlószőnyegek, 
- matracok, 
- ágyneműk, 
- textilek, ruhaneműk, 
- műanyagok (linóleumok): padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok, 
- személygépkocsi-, kerékpár- és motorkerékpár-gumiabroncsok (ezekből háztartásonként max. 4 db 

helyezhető ki) 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:  

- zöldhulladék: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék  
- építési hulladék, egyéb ipari hulladék, üveget tartalmazó nyílászáró;  
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);  
- autó – és gépalkatrészek  
- veszélyes hulladékok, (pl.: akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok, használt sütőolaj, zsiradék, 

gépjárműolaj) 
- állati tetem, fertőző és undort keltő anyag  
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék 

A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik, mely a megadott napon reggel 6 óráig az ingatlan 
utcafronti részére helyezhető ki! Kérjük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a 
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezésre. A 
lomhulladékot minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

Igénylés menete:  

1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja Társaságunk ügyfélszolgálatát az 06 28 561 200 (4. menüpont) 
telefonszámon (ügyfélfogadási időben).  

2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, ellenőrzi, hogy Társaságunk szerződéssel rendelkező aktív ügyfele, majd hogy 
a szolgáltatás egyenlege elmaradást nem mutat. Ezt követően közösen egyeztetik a lomtalanítás napját és részleteit 
(lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.)  

3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00 óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.  

4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot.  

FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe, 
amennyiben nincs díjhátralékuk! 



Tavaszi nagytakarítás
Vácduka Község Önkormányzata ismét megszervezi a tava-
szi nagytakarítást a helyi lakosok részvételével.

Programok: 
• 2022. április 9. Szemétszedés: Vácduka belterületén 

és a külterületi bevezető utak mentén. Szemeteszsákot, kesztyűt biztosítunk, látható-
sági mellényt kérjük, hozzanak magukkal az önkéntes segítők.
• Gyülekező: a Művelődési Ház előtt 10 órakor. 

• 2022. április 25-29. Gally- és ágdarálás: Az akció keretében az önkormányzat az 
ingatlanok elé kihelyezett ágakat, gallyakat elszállítja. Az ingatlanok elé maximum 3 
m³ mennyiségű gally, ág helyezhető ki. Előzetes jelentkezés szükséges! Az igénye-
ket az Önkormányzatnál április 11-19. időszakban a 27/566-610-es telefonszámon 
hétköznap de. 8-12 óra között, vagy az info@vacduka.hu email címen kell jelezni. 
További fontos tudnivalók a szórólap belső oldalán olvashatók.

• 2022. április 19-21. 8 és 19 óra között – Elektronikai hulladékgyűjtés: Környezetünk 
védelme érdekében fontos a háztartásokban keletkező elektronikai hulladékok begyűj-
tése. A gyűjtőponton leadhatók a háztartásban működésképtelenné vált, vagy hasz-
nálaton kívüli, árammal, elemmel vagy akkumulátorral működő eszközök. Gyűjtőpont: 
Vácduka, Kossuth út 38. 

• 2022. júniusában – Papírgyűjtés: A Benedek Elek Általános Iskola szervezésében zaj-
lik majd, a végleges időpontról külön tájékoztatót küldünk.

• Lomtalanítás: A Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében 
történik. Éljenek az ingyenes lomtalanítási lehetőséggel! 

Tegyük együtt szebbé
a környezetünket!

 
   Vácduka Község Önkormányzata


