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VÁCDUKAI

KISBÍRÓ
KIADJA VÁCDUKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felelős kiadó: Makkos László polgármester

A következő
években is
megtartják
a Nemzeti
Vágta
vácdukai
előfutamát

Makkos László, Vácduka
polgármestere és Ladányi
Kovács Zoltán, a szervező
Lovas-Show Kft. ügyvezető
igazgatója hároméves szerződést ír alá, így a következő évek során is megtartják
a Nemzeti Vágta vácdukai
előfutamát.
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Kedves Vácdukai Lakosok!
Idén már a Vácdukai Kisbíró harmadik számát tartják a kezükben, amelyben továbbra is tájékoztatjuk
Önöket a települést érintő fontosabb eseményekről.

Mindenekelőtt ezúton is gratulálunk Rétvári Bence országgyűlési képviselőnek, hogy ismét elnyerte, a korábbi eredményhez képest nagyobb
aránnyal a térség képviselői mandátumát. Sok sikert és jó munkát kívánunk neki!
Az év elején a Magyar Falu program keretében
meghirdetett útfelújításokra kiírt pályázatunk sikeres lett. A döntés értelmében majd 45 millió forint
támogatási összeget kaptunk a Szivárvány utca,
valamint a Tavasz utca és Napfény utca egy-egy
szakaszának szilárd burkolattal való felújítására.
Az út mellett a tervek szerinti csapadékvízelvezető árok kialakítása, megújítása is szerepel. Szeretnénk, ha minél hamarabb elindulnának a munkálatok. Természetesen az időbeli ütemezésről tájékoztatást fogunk adni nemcsak az érintett utcákban lakóknak, hanem az egész település számára. Terveink szerint más utcákat érintő több kisebb-nagyobb útjavítás is megvalósításra kerül.
A Nemzeti Vágta egyik előfutamának számító Vácdukai Vágtát idén június 11-én, szombaton
rendezzük a Nemzeti Vágta szervezőivel közösen. A Vácdukai Vágta megrendezését több körös
egyeztetés után sikerült biztosítani három évre.
Ebben az évben is Falunapi eseményekkel egészülnek ki az aznapi programok.
A tavalyi Magyar Falu program közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés pályázatán
elnyert támogatás keretében megvásárolt eszközöket, kültéri bútorokat Rétvári Bence képviselő
úrral közösen átadtuk.

Azon belterületi útjaink tervezését is elindítjuk,
amelyek még nem rendelkeznek pályázatra alkalmas tervekkel. Ezáltal a Petőfi köz és a Deák Ferenc utca rendbetételére is tudunk a jövőben pályázni, vagy saját forrás terhére kivitelezést megpályáztatni.
A TOP Plusz keretében elnyert, a pálya melletti közel 1,5 hektár zöldfelület (HAICSKA) megújítását célul tűző pályázatunk első szakasza keretében elindul a tervezési fázis. A konkrét, engedélyes és kivitelezésre alkalmas tervek elkészítése a
fő feladat, amely után indulhat a közbeszerzéssel
kiválasztott kivitelező munkája.
Az év elején a pálya melletti részre sportöltöző
tervezését is elvégeztük, amelynek tervei, a Vácduka KSK segítségével TAO pályázat keretében
benyújtásra került. Várjuk a döntésről szóló értesítést.
Idén is megrendeztük a Tavaszi Nagytakarítás
programjait, amelyek ismételten sikeres voltak a
település lakói körében. Az ágdarálásnál módosultak a feltételek a korábbi évekhez képest, ami
időnként félreértésekhez vezetett. Szerencsére minden eset tisztázásra került. Ahogy a lakosok, mi is tanultunk belőle. A következő alkalommal ezen tapasztalatok felhasználásával hirdetjük meg az ágdarálást. A szemétszedést a kitűzött
időpontnál később kellett megvalósítanunk a ros�sz időjárás miatt. A hétköznap ellenére, a megjelent lakosokkal, gyerekekkel-felnőttekkel egyaránt
sikeresen megtisztítottuk a faluba bevezető útszakaszok melletti részt.
Továbbra is figyeljünk környezetünkre és egymásra!
Vácduka Község Önkormányzata nevében:
Makkos László polgármester

Felhívás - Még mindig átvehető a zöldhulladékos zsák!
A zöldhulladék csak a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által biztosított zöldhulladék gyűjtésre alkalmas zsákban helyezhető ki az ingatlanok elé.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy az aktív hulladékszállítási szerződéssel rendelkező háztartások számára a DTKH Nonprofit Kft. évente 8 db ingyenes zöldhulladékos
zsákot biztosít ingatlanonként. A zsákok éves mennyisége még mindig átvehető az Önkormányzati Hivatal épületében ügyfélfogadási időben.
Az önkormányzatnál továbbra is kapható a többlet zöldhulladék elhelyezésére szolgáló lebomló zsák 180Ft/db áron.
Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8:00 – 18:00 • szerda: 8:00 – 16:00
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Óvodai hírek
Az új esztendő kezdetével nagyon vártuk már a pandémia végét. Egy kis türelemre még szükségünk volt,
de a Farsangi Mulatság már maszkmentesen, jó hangulatban telt. A lurkók jóízűen fogyasztották a lurkók
az otthonról hozott süteményt, szörpöt. Csoportonként mulattunk, igyekeztünk elűzni a telet. Hangszereinket és hangszálainkat is segítségül hívtuk ehhez.
Az évszakhoz képest
enyhe időben sokat játszottunk a szabadban.
Tavaszváró
hangulatunkat emelkedettebbé
tette a Március 15-ei megemlékezés. A tornateremben gyűltünk össze, ahol
a nagycsoportosok műsorát néztük meg.
AZ ÉN SZÍVEM SENKI MÁSÉ,
EGYEDÜL CSAK A HAZÁMÉ.
KÖSZÖNT MINDEN VIRÁG, BOKOR,
AMERRE CSAK A SZÉL SODOR.
NEM SODOR AZ MESSZE INNEN,
A HAZÁMNAK PÁRJA NINCSEN.
A „Víz Világnapjá”-t csoportonként megtartottuk,
több napon keresztül játszottunk vizes játékokat, a nagyok sokat kísérleteztek, sok újdonságot megtudhattak a víz tulajdonságairól.
A „Föld Világnapjá”-ra néhány gyermek hozott ültethető cserepes virágot. Köszönjük a szülőknek!
Április végén zenés színházi előadást néztünk az
óvodában. A gyerkőcök élvezték, kellemes kikapcsolódás volt. Köszönjük a szülőknek, ill. a szervezést a
SzMK tagjainak!

az óvoda udvarát, kertjét. Köszönjük a szülők őszi és a
tavaszi udvari takarítását.
Az Édesanyák és Édesapák köszöntése-, megajándékozása után már csak a nevelési évet záró ünnepségek és az iskolába készülők ballagása vár ránk.
Jön a jól megérdemelt nyári pihenés. Még többet leszünk az udvaron, a várhatóan ilyenkorra lecsökkenő
létszám miatt összevont csoportban, amit a gyermekek nagyon szeretnek. Újdonságként élik meg, hogy
a másik csoport játékaival játszhatnak a másik udvaron kicsik, nagyok közösen.

Mit kívánjak nyárra?

Homokvárhoz: kupacot,
horgászoknak: kukacot,
hegymászóknak: nagy
hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt - száz napot!

A kosdi Robirtokra közösen látogatott el mindhárom
csoport, ez volt az éves nagy kirándulásunk, amit már
mindenki nagyon várt.
A középső-, és nagycsoport tett még egy kirándulást Katalinpusztára is, bejárták a Gyadai Tanösvényt.
Az SZMK szervezésében a tavaszi udvari nagytakarításra május 7.én került sor A szülők megszépítették
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Digitális nagyik a parkban?
Vácdukán már ez is könnyen előfordulhat
A Magyar Falu Programból nemcsak egy új pihenő
került kialakításra, de olyan eszközöket is beszereztek, amikkel az idősek tudják könnyebben használni az internet és technika nyújtotta lehetőségeket.

Egy videókamera a falu eseményeinek megörökítéséhez, táblagépek a kommunikációhoz, speciális
szkenner a régi képek digitalizálásához, külső adattároló a falusi régi emlékek digitális megőrzéséhez – sorolta Rétvári Bence országgyűlési képviselő, aki a te-

lepülés polgármesterével közösen mutatta be
azokat az eszközöket,
melyek megvásárlására
több mint három millió forintot nyert a község önkormányzata.
Makkos László polgármester elmondta: A pályázat
keretében négy új táblagéppel, egy speciális szkennerrel, két pad- és asztalegyüttessel, kerékpártárolókkal gazdagodott a település. Továbbá újabb szelektív hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre. Hozzátette,
hogy a rendezvényszervezők részére Vácduka feliratú
pólókat készítettek, videokamerát szereztek be a helyi
rendezvények, programok rögzítése céljából. Hozzátette: a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatásnak köszönhetően sikerül archiválni, szkennelni
a Vácduka régi képeken civil kezdeményezés révén elindított program keretében összegyűjtött képeket, dokumentumokat.
Forrás: Gerzsenyi-Raczkó Tímea/0627.hu

A következő években is megtartják
a Nemzeti Vágta vácdukai előfutamát
Rétvári Bence a térség
országgyűlési képviselője a vácdukai eseményen
arról beszélt, hogy egész
Pest megyének és Vácdukának is nagyon fontos, hogy itt van a Nemzeti Vágta előfutama. “Ez
nagyon sok mindent jelent egyszerre. Jelenti egyrészt a magyar lovas hagyományok, a magyar lovas sport megélését, a környék összetartását. Hiszen itt kishuszároktól nagyhuszárokig Pest megye lovas apraja és nagyja ilyenkor összegyűlik és egy nagyon jó lovas eseményen vesz részt”- fogalmazott. Hozzátette, hogy Vácduka polgármesterével, Makkos Lászlóval arra törekedtek,
hogy bár önmagában egy előfutam is nívós esemény, de emellett egy kulturális rendezvénnyé, egy minifesztivállá váljon, melyhez a Nemzeti Kulturális Alap és a Falusi Civil Alap forrásai jelentettek segítséget. Rétvári Bence arra is kitért, hogy számos huszárcsapat működik a Dunakanyarban és országos szinten is fontos, hogy legyen utánpótlás, legyenek fiatalok, akik a lovassportot, a huszárhagyomány-őrzést, a lovasíjászatot űzik, a kormányzat éppen ezért az idei tanévtől kibővítette a Lázár Ervin Programot azzal, hogy az iskolás diákok a program keretein belül akár huszárhagyomány-őrző, akár lovasíjász programokat is látogathatnak.
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Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport
Szövetség elnöke elmondta, hogy az elmúlt időszakban a lovassport, a lovas
kultúra a figyelem középpontjába került.
Rámutatott, hogy a szövetség keddi
közgyűlésén közel háromszáz klub képviseltette magát. “Ez korábban ennek
a tizede volt, úgyhogy ebből is látszik,
hogy hova jutottunk, hova fejlődtünk”fogalmazott. A szövetség hét szakággal rendelkezik, amelyek közel ezer versenyt rendeznek az országban, a Nemzeti Vágta azonban a szövetség és a
magyar lovasélet számára is különleges
esemény. “Amatőr eseményeink között
a legrangosabb, és a közönség számában, ismertségében, népszerűségében abszolút mindent visz és a legmagasabb szinten reprezentálja a magyar lovassportot” – fogalmazott. Mint rámutatott, a több évvel ezelőtt kialakult elővágta-rendszer jelentősége
az, hogy az előfutamok viszik el a magyar lovaskultúrát, a magyar lovassportot és magát a Nemzeti Vágtát a különböző településekre.
Makkos László polgármester kiemelte, hogy az 1780 lakosú Vácduka életében kiemelt jelentőségű az előfutam megrendezése. Felidézte, hogy két évvel ezelőtt nagy fába vágták fejszéjüket, de abszolút pozitív visszajelzések érkeztek az önkormányzathoz, mind a helyi lakosok, mind a környékbeli szervezetek részéről. Beszélt arról is, hogy az elkészült pálya mivel egy domboldalon helyezkedik el, a természeti adottságok folytán “egy picit technikás” lett. Arra is kitért, hogy egy település vezetőjének, a képviselő testületnek mindig az az egyik legfontosabb feladata, hogy a saját településének a hírnevét széles körben próbálja meg elterjeszteni. Olyan utakat, olyan irányokat keressen, amivel ezt meg tudja valósítani. “A település fejlesztése is egy irány, a másik pedig, hogy minél különlegesebb rendezvényt tudjunk megszervezni”- fogalmazott.
Idén 13 helyszínen kerülnek megrendezésre az Elővágták, a Nemzeti Vágta kvalifikációs versenyei. Az első futamra május 28-án kerül sor. Vácdukára június 11-én várják a közönséget. A 15. Nemzeti Vágta döntőjét október
1-jén és 2-án rendezik meg a budapesti Hősök terén – olvasható a Nemzeti Vágta honlapján. Minden Elővágta
saját Facebook oldallal rendelkezik.
A Vácdukát képviselő Schvarzenbart Bálint elmondta a Tolna megyei Decsről érkezett és tavaly is indult. A felkészülést illetően kifejtette, hogy az edzést kora tavasszal kezdi meg lovával, My Boy Lybra-val. Hozzátette, hogy
igyekszik figyelni arra, hogy minél kevesebb legyen a súlya. Jelenleg 80 kilogramm körül van, de a versenyre
igyekszik elérni, hogy ez lemenjen 75 kilogrammra, így a lovának is könnyebb lesz. Megtudtuk azt is, hogy a
megfelelő edzésen kívül fontos szerepet kap a takarmányozás is, mert elmondása szerint sima zabbal nem nagyon lehet elindulni. „ Mi is adunk mellé tápot, táplálékkiegészítőket, vitaminokat neki, hogy a ló is minél jobb
kondícióban legyen, minél jobban bírja a verseny távját, a körülményeket, a meleget”- részletezte a versenyző.
Hozzátette, hogy az előfutamok hossza 1200, míg a középdöntő és a döntő 1600 méter.
Forrás: Gerzsenyi-Raczkó Tímea/0627.hu

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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TULIPÁN
Amint véget ér a tél, megindul az élet, s a föld alá
zárt fagyott hagymákból előbújnak a kikelet korai
virágai: a tulipánok. A télen lekopaszodott kiskertekben üde színfoltként virulnak a tavaszi újjászületés színpompás megtestesítői. Vörös virágukkal,
zöld levelükkel a magyar trikolór jellegadó színvilágát tárják elénk, ezért már emberemlékezet óta
a tulipán a magyarság nemzeti virága. Népművészetünk állandó, ezerféleképpen megjelenő motívumaként megtaláljuk fejfákon, guzsalytalpakon,
cserépedényeken, és különféle textíliákon. Az eladó leány kelengyéjét rejtő festett ládát is tulipán
díszíti, és örökkön visszatérő szereplője népdalainknak, virágénekeinknek.
Ma úgy tudjuk, hogy Hollandia a tulipán hazája, ami csak annyiban igaz, hogy a nagyüzemi tulipánnemesítést és –termesztést valóban a németalföldi népnek köszönheti a világ. Itt alakították ki a
legtöbb színváltozatot a legvilágosabbtól a feketéig, és a formavilág is itt a legváltozatosabb, a sima
szirmútól a cafrangos-cirmosig.

Tudni kell azonban, hogy a tulipán valójában
sztyeppei növény, amelynek őshazája a Közel-kelet. Már szkíta rokonaink számára is kultikus virág volt a tulipán, amit korabeli textílián láthatunk,
csakúgy, mint a tulipános láda, amit a sztyeppei
népeknél mindmáig megtalálunk, a mienkhez hasonlítható megjelenéssel és funkcióval.

A vadon élő tulipán elterjedésének nyugat felé
Kis-Ázsia szab határt, ami magában foglalja a mai
Törökország keleti felén elterülő Anatóliát és a Kaukázus környékét. Ebben a térségben az ókorban jelentős kultúrák virágoztak, így pl. a Hetti-

ta birodalom. Ez a népmeséinkből ismerős Hétország (Hetti=hét, Ta=ország) a Krisztus előtti második évezredben élte fénykorát, és egyik nevezetes uralkodójukat Telipinušnak nevezték (16201660). Ugyanő szerepel másutt, mint mitológiai
lény, szerte Közép-Ázsiában a termékenység istennőjeként: Telipinu néven.
A mindentudó Wikipédia szerint a tulipán neve a
perzsa eredetű turbán alakváltozata, mivel — szerintük — a turbán formája a tulipánra hasonlít. Inkább valószínű azonban, hogy az istennőnek tekintett TeLiPiNu neve a TuLiPáN névadója, hiszen
vezérhangzóik azonosak (TLPN), és fogalmi azonosság is van közöttük.
A tulipán köztudomásúan a tavaszi újjászületés,
a termékenység szimbóluma, a női minőség megtestesítője, és általában az érzéki szerelem jelképe. Nevének első tagja az érettséget, teljességet, kiteljesedettséget jelöli (Teli – Tuli), hasonlóan a Nap kiteljesedését mintául vevő Dél, Deli, Dalia szavakhoz, amelyek a férfi minőség kifejezői.
Második részlete (P.N.) pedig szókimondón utal a
női szeméremtestre, az „élet kapujára”. Népművészetünkben a tulipán stilizált ábrázolásai közt nem
egyet találni, ami akár anatómiai tankönyv-illusztrációnak is beválna, olyan részletességgel tárja
elénk a valóságot, amit persze csak az ismer föl,
akinek már lehet, de akinek még nem szabad, annak csak egy szép virágot jelent. Ezek a motívumok természetesen költőien átfogalmazott absztrakt formát öltenek, a naturalista ábrázolás a népművészettől idegen, ez a közösségi művészet kerüli a profán megjelenítést, és nem tűri az obszcenitást. A titkolni kívánt mondanivalót „virágnyelven”
adja elő.

A tulipán napjainkban is kedvelt díszítő motívum,
különösen jól kialakítható két egymásba illesztett
deszka negatív mintájaként. Öröm látni, hogy ez
az ősi tulipános motívum nálunk Vácdukán is rendre előkerül, kerítések, tornáckorlátok díszítéseként.
Ezek egyik szép példáját a Kossuth Lajos utcában
láthatjuk, S. M. házának szépen díszített erkélykorlátján.
Kozák József
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Búcsúzunk
Tisztelt Gyászoló Család, tisztelt megjelentek!
Vácduka Község Önkormányzata és Hivatala nevében búcsúzom
most Sanyi bácsitól, aki két cikluson keresztül Vácduka polgármestere volt.
Sanyi bácsi Vácdukán született és egész életében itt is élt. Szerette a települést, az itt élő embereket és a sportot. Ez munkásságában is
megmutatkozott.
1952-ben több sportszerető társával megalapították a Vácduka KSK
egyesületet, amelynek elnöke és edzője is volt.
Az 1994-es önkormányzati választáson választotta a falu először polgármesternek, majd 1998ban ismét megválasztásra került.
A két önkormányzati ciklusa alatt:
• megvásárlásra és kialakításra került a sportpálya,
• két tanteremmel bővítésre került az általános iskola,
• elfogadásra került a jelenlegi települési címer,
• létrehozásra került Kisnémedi községgel a körjegyzőség, ami a mai napig így müködik,
• csatlakozott a település a szennyvízcsatorna építő társulásba, amelynek keretében később megvalósulhatott a csatornahálozat,
• az orvosi ügyelet ellátására létrejött társulásba is csatlakozott a település.
Természetesen lehetne még folytatni a felsorolást, amely Sanyi bácsi munkásságát tükrözi.
Munkásságának elismeréseképp 2016-ban Vácduka Község Önkormányzata Vácdukáért díjat
adományozott Sanyi bácsinak.
Most, hogy búcsút veszünk tőled, elengedünk, a te időd, földi vállalásod lejárt. Isten veled!
Fézler Zsoltné, alpolgármester

Anyakönyvi hírek
Születtek:
• Berla Barbara és Berla Zoltán gyermeke
Boldizsár (2021.12.13.)
• Győrfi Judit és Győrfi Emánuel lánya
Lilla (2022.02.03.)
• Kollár Lilla és Somogyi Balázs fia
Marcell (2022.02.22.)
• Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
Elhunytak:
Kapecz Lajos élt 84 évet
Perecsényi Sándor élt 85 évet
Halász János élt 79 évet
Nyugodjanak békében!

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 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.
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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 együttes 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 helyi környezet védelméről, a közterületek 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 megfelelő nyesése.
Védekezzünk a parlagfű ellen!
A parlagfű-mentesítést június 30-ig kell elvégeznie minden kert- és földtulajdonosnak, azt követően pedig egészen őszig fenn kell azt tartania. A nyár folyamán külterületeken a körzeti földhivatal, belterületeken pedig az önkormányzat végez ellenőrzéseket. A közérdekű védekezés elmulasztása esetén a parlagfűvel fertőzött kertek, földek tulajdonosai a földterület nagyságának és a gyomnövén�nyel való szennyezettség mértékének arányában kiszabott bírságra számíthatnak.
A kertek rendben tartásával védekezhetünk az allergia ellen!
A családi házakhoz tartozó kertekben és a földeken nem csupán a parlagfüvet kell irtani egész nyáron
át. Sok más gyomnövény pollenjei is allergiát okoznak, ezért az ingatlantulajdonosoknak folyamatosan
gondoskodniuk kell arról, hogy kertjük, földjük ne gazosodjon el. Az elhanyagolt, gazos kertek tulajdonosai először felszólításra, majd önkormányzati hatáskörben kiszabott pénzbüntetésre számíthatnak, ha nem rendezik ingatlanuk állapotát.
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 június 1-től augusztus 31-ig az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése tilos!
Közterület-használati engedély
A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati iránti kérelem benyújtása,
hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt közterület használati hozzájárulás szükséges,
amely tartalmazza a használat részletes feltételeit. A hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtatvány, az előírt mellékletek csatolása, a pontos és egyértelmű helymeghatározás feltétele a kérelem érdemi elbírálásának. A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
Az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie.
A közterület-használatért a hozzájárulás jogosultja a közterületi rendeletben meghatározott díjat köteles fizetni. A használati díjat előre, egyösszegben, illetve a hatósági határozatban vagy a hatósági szerződésben meghatározott időszakonként, módon és feltételek szerint kell megfizetni. A használat megkezdésének feltétele a hatósági határozatban vagy hatósági szerződésben meghatározott használati díj
maradéktalan megfizetése.
Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a használó köteles a hatósági döntésnek megfelelően a közterület rendeltetésszerű használatát helyreállítani.

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

ban. 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.
A könyvtár nyitvatartása:
Kedd, péntek: 16:00-19:00
Szombat: 9:00-12:00

A rejtvény megfejtése június 11-én kerül megrendezésre

A rejtvény megfejtése: VÁCDUKAI VÁGTA

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 olvasóban: 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 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 könyvtár-
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Felhívás kézműves,
kirakodó vásárra
Kézműves termékek
értékesítésével foglalkozók
jelentkezését
várjuk a 2022. június
11-én megrendezésre
kerülő Vácdukai Vágta rendezvény kirakodó vásárára.
A jelentkezéseket a vacdukavagta@gmail.
com e-mail címre kérjük elküldeni 2022. június 5-ig. A részvételi lehetőségről minden
esetben visszaigazolást küldünk.
A településen a közterület-foglalási díj:
3.000 Ft/fm.
További információ:
Tel: 06-27-566-610
Email: vacdukavagta@gmail.com
Várjuk szíves jelentkezésüket!

Egészségház
2167 Vácduka, Béke tér 4.
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.

Orvos – védőnő általános tanácsadás:
csütörtök: 12 –14 óráig.

Csecsemő – és gyermek szakorvos:
Dr. Vecserka Zsolt
Telefon: tanácsadó: 27/366 – 467
Rendelési idő:
minden hónap első csütörtök: 8 –9 óráig.

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
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Ebbe még az anyós
sem tud belekötni.
Nálunk az INTERNETNEK
azonos a le- és feltöltési
sebessége.
OtthonNet már havi
4 900 Ft-tól!

Gyors
kiépítés

Stabil
internet

Külterületen is
elérhető

Válts stabil internetre most!
acetelecom.hu/net

vac@acetelecom.hu

Az előfizetői hozzáférési ponton az internet szolgáltatás létesíthetősége előzetes műszaki felmérés függvényében állapítható meg.
Az ajánlat új szerződés kötése esetén és kizárólag az ACE Telecom Kft. saját hálózatán nyújtott szolgáltatásra érvényes, valamint
2022. június 20-ig érhető el egyéni előfizetők részére. További információk: acetelecom.hu

+36 (27) 200 200
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