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2022. OKTÓBER 8-án
Kérjük a kedves lakosságot, hogy aki süteménnyel, italokkal, 
szőlővel szeretné támogatni a rendezvényt, az szíveskedjék 

jelezni az ÓVODÁBAN, 
vagy Fézler Zsoltnénál a 70/429-1970-es telefonszámon!

A felajánlásokat az alábbiak szerint kérjük eljuttatni:

A szőlőt, az italokat, a süteményt október 8-án, szombaton a
Művelődési Házba várjuk 9:00 és 10:00 óra között.

Köszönjük a segítséget
és a támogatást!
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A nyári hónapok kihagyása után ismét jelentke-
zünk a Vácdukai Kisbíró legújabb számával, amely-
ben továbbra is arra törekszünk, hogy a legutóbbi 
szám óta eltelt időben történt települést érintő ese-
ményekről tájékoztassuk Önöket.

Júniusban sikeresen megrendeztük a III. Vácdukai 
Vágta és Falunapot. Idén ismét sikerült egy esemény-
dús napot megszervezni sok-sok fellépővel, kísérő-
programmal és természetesen a lovasfutamokkal.

Júliusban aláírtuk a szerződést több utca felújításá-
ra, így a Szivárvány, a Tavasz és a Napfény utca egy-
egy szakasza szilárd burkolatot kapott, amely nagy-
mértékben javítja az ott lakók közlekedését és élet-
minőségét. A pénzügyi fedezetet az év elején elnyert, 
a Magyarország Kormánya által kiírt Magyar Falu Út-
felújítási pályázata adta. Kisebb útjavításokat, padka 
rendezéseket valósítottunk meg és ahol tudtunk csa-
padékvízelvezető árkokat mélyítettünk ki. Térkő segít-
ségével meghosszabbítottuk az Egészségház előtti 
járdát, a Bölcsődei gépkocsifeljárót és a hátsó pálya 
előtti útvonalat leburkoltuk.

A hivatal a minden évben szokásos közterületekkel 
kapcsolatos ellenőrzéseit lefolytatta. Ezúton is kérünk 
mindenkit, hogy az önkormányzati rendeletekben fog-
laltakat (például: a közterülethasználat, a gyommente-
sítés, a zajjal járó munkavégzés időbeli korlátozása,) 
tartsa be. Amennyiben kérdésük van az egyes szabá-
lyokkal kapcsolatban, kérjük keressenek bennünket a 
vacduka.hu-n megtalálható elérhetőségeinken (tele-
fon, email, személyesen.)

Felhívnám a tisztelt lakosság figyelmét, hogy éget-
ni semmilyen körülmények között nem lehet, a koráb-
bi önkormányzati rendelet szerinti lehetőség is törvé-
nyileg megszűnt. Aki mégis megteszi, kockáztatja azt, 
hogy kihívják rá a tűzoltókat.

Az iskolakonténer I. ütemének építése lassan a vé-
géhez közeledik. Öt osztálytanterem került felépítésre 
a Váci Tankerület megbízásából. A végső simításokat 
most végzik kívül-belül. A közös cél az, hogy átadás-
kor a gyerekek számára minden, a tanuláshoz és a ta-
nításhoz szükséges feltétel rendelkezésre álljon.

A HAICSKA közpark megújításának tervezése jól 
halad, a közműegyeztetések után, véglegesednek a 
megvalósítandó elképzelések.

Vadgesztenye fáinkat injektálásos módszerrel óvjuk, 
védjük a kártevők ellen. A mostani kezelés hatására 
garantált a fák két éves védettsége.

Az energiaárak növekedése miatt óvatosak vagyunk 
nagyobb projektek tervezésével. A Képviselőtestület 
jelenleg inkább a kisebbekre koncentrál. Ezért előké-
szítettük a játszótérre egy hármas (egy bölcső és két 
laphinta) hinta beszerzését, a temetőben új vízhálózat 
kiépítését. Reméljük, hogy év végére biztatóbbak lesz-
nek a körülmények és a jövő év nemcsak a kivárásról, 
a túlélésről fog szólni.

Az év hátralévő programjairól egy felsorolást talál-
hatnak az újságban. A részletekről a szokásos módon 
fogjuk tájékoztatni a lakosságot. Kiemelném az elekt-
ronikai és a veszélyes hulladékgyűjtő napjainkat, vala-
mint októberben is szervezünk ág- és gallybegyűjtést.

Minden eseményre sok szeretettel várjuk Önöket.
Továbbra is figyeljünk környezetünkre és egymásra!
Vácduka Község Önkormányzata nevében:

Makkos László, polgármester

Kedves Vácdukai Lakosok!

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
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1. nap
A busz reggel 6 órakor indult az óvoda parkolójá-

ból. A 24 diákkal 3 kísérő tanár ment: Eszternő, Babett 
néni és Kinga néni. Az első napunkat nagyrészt uta-
zással töltöttük, de útközben sok szép helyen megáll-
tunk. Az első megállónk Arad volt, ahol megkoszorúz-
tuk az Aradi vértanúk emlékművét. Majd később meg-
álltunk Bethlen Gábor szülőházánál, sajnos zárva volt, 
így csak kívülről nézhettük meg, majd folytattuk az 
utunkat a vajdahunyadi vár felé.

Útközben a buszból megnézhettük Déva várát. Meg-
döbbenve számoltuk a román zászlókat több városon 
keresztül, mert olyan sok volt kitéve belőlük. Követke-
zőnek már Vajdahunyad váránál álltunk meg. A várban 
kaptunk 1 órát, hogy körbenézhessünk, és felfedez-
hessük a vár rejtelmeit, majd Gyulafehérváron is eltöl-
töttünk egy órát, csapatokban barangoltunk a város 
főterén. Ezek után elfoglaltuk a szállásunkat, az alvin-
ci Bethlen szállóban.

2. nap
Reggel Tordára látogattunk, ahol először túráztunk 

egyet a Tordai-hasadéknál. Páran előszeretettel ugrál-
tak a patak kövein, persze volt, aki bele is esett.

Utána a sóbányát látogattuk meg, ahol 2-3 órát töl-
töttünk el. Este a Gerendás étteremben vacsoráztunk, 
majd a szállásunkat elfoglaltuk Kibéden.

3. nap
A lányok Kinga néni segítségével reggelit készítet-

tek. Reggeli után 1 órát tölthettünk el a korondi vásá-
ron, ahol mindenki kedvére vásárolhatott. Szovátán 
körbesétáltuk a Medve-tavat, megnézhettük, és fel-
mászhattunk a sósziklákra.

Miközben mentünk vissza Kibédre, megálltunk a Li-
kas kőnél, s meghallgattuk a legendáját, gyönyörköd-
tünk a tájban, megbeszéltük a helyi környezetvédel-
mi problémákat. Ezután ellátogattunk a kibédi általá-
nos iskolába, fociztunk, kosaraztunk és beszélgettünk 
a helyi gyerekekkel, majd az iskola tornatermében va-
csoráztunk.

4. nap
A Gerendás étteremben reggeliztünk, miután össze-

pakoltuk a cuccainkat a szállásokról.

Hazafelé megálltunk Kolozsváron, ahol megtekintet-
tük Mátyás király szülőházát és a Szent Mihály-temp-
lomot. Legközelebb Nagyváradon álltunk meg, ahol 
megnéztük a Kanonok-sort és a székesegyházat, 
majd véglegesen indultunk haza, Vácdukára.

Csóri Zoé, Nerhof Emese

Határtalanul! – Tanulmányi kirándulás Erdélybe
2022.06.13-től 2022.06.16-ig iskolánkból a 8. és a 7. osztályos tanulók 4 napot tölthettek el Erdélyben a 

Határtalanul program (HAT-19-01-1413 azonosítószámú nyertes pályázat) keretében.
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Idén 13 helyszínen kerülnek megrendezésre az 
Elővágták, a Nemzeti Vágta kvalifikációs versenyei. 
Szombaton a Vajdasági Vágtát követően június 11-
én Vácdukán mérkőztek meg egymással a legjobb 
helyi lovasok a budapesti Nemzeti Vágtán való in-
dulás jogáért. “Vácdukán harmadjára került sor a 
Nemzeti Vágta előfutamára. Ez is mutatja, hogy egy-
re több színes program várja a Dunakanyarba láto-
gatókat. A résztvevők nagyon komolyan felkészül-
tek erre az eseményre, mindannyian komolyan vet-
ték ezt a megmérettetést. A versenyzők beletettek 
mindent, mind szorgalomban, mind kitartásban, fel-
készültségben. Nagyon komoly verseny volt, ami itt 
zajlott mind a kishuszárok, mind a nagyhuszárok kö-
zött. Ez adja meg ennek a rendezvénynek a presztí-
zsét” – fogalmazott portálunknak Sölch Gellért he-
lyettes államtitkár.

Zajzon András az Elővágta Szervezőbizottság tag-
ja felhívta a figyelmet arra, hogy a vácdukai pálya kü-
lönleges, mert domboldalon helyezkedik el, ezzel egy 
speciális futamot eredményezve. A Hősök tere mintá-
jára készült pályának van egy gyorsuló és egy lassu-
ló része.

Azt is elmondta, hogy a kishuszárok másfél, míg a 
nagyhuszárok két kört tesznek meg a futam során. 
Egy kör 400 méter hosszú.

A Kishuszár Elővágta három futamán összesen 
nyolc, míg a Nagyhuszár Elővágtán pedig kilenc te-
lepülés lovasai mérték össze tudásukat. Az elővágták 
győztesei délután mérkőztek meg egymással és közü-
lük kerültek ki az előfutamgyőztesek. Szilvásvárad kis-
huszára Szabó Linetta és Vácrátót nagyhuszára Szta-
niszláv Ivett nyert a Nemzeti Vágta Vácdukán tartott 
előfutamain szombaton.

Az első négy helyezésért járó kupákat és oklevele-
ket Sölch Gellért helyettes államtitkár, Székely Tibor 
a Nemzeti vágta főkapitánya, Ladányi Kovács Zol-
tán Nemzeti a vágta ügyvezető igazgatója és Makkos 
László a település polgármestere adta át.

III. Vácdukai Vágta
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 Augusztus 2-án megrendezésre került az Anya-
tej világnapja (08.01.) alkalmából az „Anyatejes Nap” 
az Egészségházban. Vendég előadónk Dr. Pilingová 
Martina szoptatási tanácsadó tartott egy kötetlen, in-
teraktív beszélgetést, az anyatej fontosságáról, tév-
hitekről, szoptatási pózokról. Valamint az 1 éven túl 
szoptatott csecsemők édesanyái egy elismerő Okle-
vet kaptak.

Mivel köztudott, hogy az anyatej az egyetlen olyan 
étel, amely a lehető legtökéletesebb a babánk számá-
ra. Tartalmazza mindazokat a tápanyagokat, amelyek-
re élete első 6 hónapja során szüksége van a csecse-
mőnek. Az első 1000 nap kiemelt jelentőségű a baba 
életében, több felnőttkori betegség megelőzhető: a 
szoptatás ebben alapvető szerepet játszik. Az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) a kizárólagos szopta-
tást ajánlja a születést követő első hat hónapban, majd 
javasolja, hogy 2 éves korig vagy akár tovább is ma-
radjon fenn az anyatejes táplálás kiegészítésként a 
hozzátáplálás mellett. 

Augusztus 23-án ugyanazon a helyszínen ”Érdeklő-
dés az illóolajok” címmel, Bábás-Tarcsa Renáta helyi 
lakosunk tartott egy előadást. Elkalauzolt minket a Yo-
ung Living olajok világába.

Sok fontos információt 
szerezhetünk meg, hogy 
hogyan tudjuk az im-
munrendszerünket erő-
síteni, vagy várandósság 
alatt milyen olajokat le-
het használni, de már a 
fogantatásban is nagyon 
sokat tudnak segíteni. Valamint érzelmi támogatás-
ban, elengedésben is hasznunkra lehetnek.  

A gyermekeink vissza kerültek a közösségi életbe 
(bölcsőde, óvoda, iskola) ezért is ajánlott megtámo-
gatni a család minden tagjának az immunrendszerét, 
hogy minél enyhébben vészeljük át a őszi/ téli hóna-
pokban a megbetegedéseket. 

Váckisújfaluban már rég óta működik a Baba-mama 
klub, és most Vácdukán is elindul szeptembertől. Az 
első kötetlen beszélgetésre szeptember 20-a 10 óra-
kor kerül sor. Mindenkit szeretettel várok a Védőnői vá-
róban 0-3 éves korig.

Szeretném megköszöni az előadók áldozatos mun-
káját, hogy a résztvevők egy tartalmas és tanulságos 
délelőttön tudtak részt venni.

Juhász Anita
védőnő

Makkos László Vácduka polgármestere kiemelte, a 
már harmadjára megrendezett programról sok pozitív 
visszajelzést kaptak.

Igyekeznek minden évben valami újdonsággal előruk-
kolni a kisérőprogramok tekintetében, mely – mint fogal-
maz eddig be is váltotta a hozzá fűzött reményeket.

A látogatókat ezúttal is sok színes program várta. A 
döntő futam előtt a Lovas hagyományőrző előadás ke-
retében többek között a lovasíjászatot láthatott a kö-
zönség, valamint a gyerek lovasoknak akadálypályá-
kat kellett teljesíteniük. Lui, a bűvész elvarázsolt min-
denkit, a gyerekek a Bóbita zenekarral együtt szóra-
koztak, majd a Váczi Néptáncegyüttes előadása kö-
vetkezett.

Fő attrakcióként Varga Miklós és a Band lépett fel. A 
változatos programok után a napot DJ Sylvester zárta.

Jövőre újra vár mindenkit a IV. Vácdukai Vágta!

Készült a 0627.hu cikke felhasználásával

Augusztusban történtek…
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Köszönjük, hogy idén is sokan ellátogattak a Mű-
velődési Házba államalapításunk évfordulóján.

A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésé-
vel kezdődött. Makkos László polgármester meg-
nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy augusztus 

20-a különösen nagy ünnep a több mint ezer éve 
itt élő magyarság számára. Magyarország függet-
len állam, melynek megerősítése napjainkban kü-
lönösen fontos. A nemzet akkor tud fennmaradni, 
ha pozitívumokat adhatunk át az utódok számára.

Ezután Szaniszló atya, a vácdukai Római Katoli-
kus Egyházközség lelkipásztora megáldotta az új 
kenyeret.

Az ünnepi műsort idén is a Jézus Szíve kórus és 
a Nyugdíjas Klub énekkara adta elő. Repertoárjuk-
ban szerepelt az „Ima a hazáért” és az „Áldott e 
föld” kezdetű dal, valamint részletek hangzottak el 
az István, a király rock-operából. Makkos Rozi, fia-
tal énekes pedig előadta a „Hazám, hazám, édes 

hazám” című gyönyörű népdalt. Balla Eszter sza-
valatai színesítették a palettát, Koncsor Milán fiatal 
vácrátóti költő, valamint Tóth Enikő Enci augusz-
tus 20-ára íródott verseit adta elő. A műsor végén 
Makkos Rozi vokálkísérettel elénekelte Oláh Ibolya 
„Magyarország” című dalát.

A megemlékezés a megszentelt kenyér kiosztá-
sával és közös elfogyasztásával zárult.

Reméljük, hogy jövőre is együtt ünnepelhetünk!
Isten éltessen Magyarország!

Szent István ünnepén

NE MARADJON LE FRISS HÍREINKRŐL!
Vácduka Község Önkormányzata hírlevelein keresztül rendszeresen tájékozódhat aktuális hí-
reinkről, eseményeinkről. A hírlevélre való feliratkozáshoz a következőket kell tennie: írja be az 
emailcímét a vacduka.hu nyitóoldalán, kattintson a »Fel-
iratkozás« gombra, majd az e-mail fiókjában kattintson az 
általunk küldött megerősítő linkre. Bármikor leiratkozhat 
hírlevél szolgáltatásunkról. 
A folyamatosan frissülő vacduka.hu oldalunk mellett kér-
jük kísérjék figyelemmel az Önkormányzat You Tube csa-
tornáját, ahol élőben követhetik a testületi üléseket és 
megtekinthetik a rögzített ünnepi, kulturális eseményeket. 
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Vácduka Község Önkormányzata sok szeretettel várja Önöket 
az év hátralévő részében megrendezésre kerülő programjain!

 

Családi Nap        Szeptember 24.
Idősek Napja        Szeptember 30.
XXII. Vácdukai Szüreti Felvonulás és Vigadalom  Október 8. 
Elektronikai hulladék begyűjtés     Október 17-19.
Október 23. megemlékezés      Október 21.
Közmeghallgatás       Október 21.
Veszélyes hulladék begyűjtése     Október 22.
Ág- és gallybegyűjtés       Október 24-28.
Egészségnap        November 12.
Karácsonyfa állítás       December 11.

Az egyes programok részleteiről tájékoztatni fogjuk Önöket a szokásos kommu-
nikációs felületeinken (plakát, szórólap, honlap, facebook, hírlevél) keresztül.

Anyakönyvi hírek

Születtek: 
• Remmer Ramóna és Kertész László 

gyermeke Larissza (2021.12.13.) 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:
Cseri István élt 75 évet
Virág Benőné élt 88 évet
Dudás Józsefné élt 83 évet
Fézler Antal élt 73 évet
Tőrincsi Sándorné élt 72 évet

Nyugodjanak békében!

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

MŰFÜVES PÁLYA BÉRLÉS
Információ, pályafoglalás:

Laczkóné Tóth Ágnes
Telefonszám: +36-70/396-2812

Email: laczkone.agi@vacduka.hu
Hétköznap: 8.00-16.00 óráig
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Felhívás
Tájékoztató az önkormányzati díjak emeléséről
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosokat, hogy a Képviselő testület döntése szerint az óvodai, iskolai, fel-

nőtt étkezési díjak, a bölcsődei térítési díj, a bérleti díjak és a temető díjak megváltoztak, amely-
ről összefoglalót készítettünk és augusztus hónapban szórólapként eljuttattuk minden postládába. 

Ez az összefoglaló megtalálható az vacduka.hu honlap főoldalalán a Híreink között is. 
A vonatkozó rendeletek megtalálhatóak a hivatalos önkormányzati honlap Hatályos rendeletek 

menüpontjában vacduka.hu/dokumentumok/hatalyos-rendeletek/. 

A vízelvezető árkok, átereszek tisztításának, karbantartásának fontossága
A korábbi évtizedekre nem jellemző heves esőzések egyre gyakrabban okoznak villámárvizeket, 

illetve a településeken végigzúduló csapadékáradatot. A korábbi években több alkalommal is elő-
fordult, hogy néhány óra alatt akár egy havi átlagos csapadékmennyiség is lezúdult, melyet képte-
lenek voltak elvezetni a település belterületi csapadékvíz elvezető, szikkasztó rendszerei.

A heves esőzések által okozott károk elkerülhetők vagy jelentősen mérsékelhetők, ha a vízelveze-
tő, vízszikkasztó rendszereket folyamatosan karbantartjuk. Különösen fontos ez hirtelen kialakuló 
nagy mennyiségű csapadékkal járó záporok, zivatarok esetén. 

Fontos, hogy az összegyűjtött kerti hulladékokat, ágakat, egyéb szemetet se a vízelvezető, 
vízszikkasztó árokba helyezzük el, hanem ezeket újrahasznosítási lehetőségeinek megfelelő-
en kezeljük.

Nem elegendő azonban az árkok rendszeres kaszálása, hanem szükséges a kaszálék és a 
hordalék folyamatos eltávolítása, valamint az átereszek tisztítása is, ami az ingatlan tulajdo-
nosának feladata. Kerüljük el azonban a burkolatlan, a növényzettel borított árok gyomirtószerrel 
történő növényzetmentesítését, mivel heves esőzések jelentős mennyiségű iszaphordalékot hord-
hatnak ki az árkokból, feliszapolódásokat okozva a rendszer alsóbb elemeinél.

A talaj vízbefogadó-képessége egyre inkább csökken, a belvíz-gondok elkerülése érdekében na-
gyon fontos a vízelvezetők, vízszikkasztók karbantartása, tisztítása. 

A csapadékvíz fontos szerepet játszik a föld természetes vízkészletének körforgásában. A termé-
szet ezáltal képes megújítani a felszín alatti vizeket. Mivel az időjárás egyre kiszámíthatatlanabb 
ezért felértékelődött a víz és a vízkészletek megőrzésének fontossága. Erre kiválóan alkalmas a csa-
padékvíz elvezetése és újrafelhasználása. 

A begyűjtött tápanyagokban gazdag csapadékvíz öntözésre, locsolásra kiváló és a megfelelő csa-
padékvíz elvezetés és tárolás környezeti, fenntarthatósági szempontból is előnyös.

Kérjük fentiek kapcsán megértésüket és együttműködésüket!
 
Avar és kerti hulladék égetése TILOS!
Vácduka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló rendelete 

lehetővé tette a lakosságnak, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet ideje alatt a zöldhulladékot a rende-
letben előírtak szerint elégesse. Azonban a rendelet 2022. június 1. napjától hatályát vesztette.

Ezért ezt követően az avarégetéssel kapcsolatban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225.§ (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak, melynek alapján a tele-
pülés teljes közigazgatási területén - belterületi, valamint a külterületen lévő zárt-
kerti ingatlanok használata során - keletkezett

ZÖLDHULLADÉK SZABADTÉRI ÉGETÉSE TILOS!
Természetesen ez a tilalom nem terjed ki a kerti sütögetésre, bográcsozásra és grillezésre, ahogy a 

tűzgyújtási tilalom sem érinti a saját kertünkben történő sütögetést.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a levegő minőségének javítása és mindannyiunk egészségének 

megóvása érdekében az avar és kerti hulladék égetéssel kapcsolatos előírásokat legyenek szívesek be-
tartani!
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Közterület-használati engedély
A közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati iránti kérelem benyújtá-

sa, hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt közterület használati hozzájárulás szük-
séges, amely tartalmazza a használat részletes feltételeit. A hiánytalanul kitöltött kérelemnyomtat-
vány, 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 építtető-
nek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie.

A közterület-használatért a hozzájárulás jogosultja a közterületi rendeletben meghatározott díjat kö-
teles 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 hasz-
nálati 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.

Tisztelt Lakosság!

Röviden szeretnénk Önöket tájékoztatni az Önkormányzattal szemben fennálló tartozások behajtá-
sának folyamatáról.

Adótartozások

Az Adóügyi előadó feladata az önkormányzatot illető adó-, pótlék-, és bírság behajtásán túl a tele-
pülésen lakóhellyel rendelkező magánszemélyek adók módjára behajtandó köztartozásainak besze-
désére is kiterjed pl: elővezetési díj. 

A végrehajtási eljárást megelőzően fizetési felhívásban tájékoztatjuk adózóinkat a hátralék összegé-
ről és az eljárás következményeiről és egyben felhívjuk adózóink figyelmét az önkéntes teljesítésre, il-
letve részletfizetési kérelem benyújtásának lehetőségére.

A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során el-
sősorban hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér- és nyugdíjletiltásra, ingó 
foglalásra van lehetőség. 

Egyéb díj tartozások

A végrehajtási eljárást megelőzően fizetési felhívásban tájékoztatjuk az adóst a hátralék összegéről 
és az eljárás következményeiről és egyben felhívjuk az adós figyelmét az önkéntes teljesítésre, illetve 
részletfizetési kérelem benyújtásának lehetőségére.

A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melyet megelőz a fi-
zetési meghagyásos eljárás.

Amennyiben a kötelezett a jogosult követelését elismeri vagy arra nem nyilatkozik, a fizetési meg-
hagyás a kézhezvételt követő tizenhatodik napon jogerőssé válik. Ha a jogerő ellenére a kötelezett 
nem fizet, a jogosult végrehajtást kezdeményezhet a fizetési meghagyásban megjelölt összeg tekin-
tetében.

Részletfizetés, fizetési halasztás
Ha az adós elismeri, hogy az Önkormányzat követelése vele szemben fennáll, de nem tud fizetni, ak-

kor kérheti a követelt összeg részletekben való megfizetésének, illetve a teljesítési határidő halasztásá-
nak az engedélyezését. 

Ha az adós bármely részletet elmulasztja megfizetni, az egész tartozás esedékessé válik, és az Ön-
kormányzat fizetési meghagyásos eljárást, vagy végrehajtási eljárást indíthat a meg nem fizetett tarto-
zás végrehajtására. 
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XXII.Vácdukai 
Szüreti Felvonulás és Vigadalom 

Szeretettel várunk Mindenkit  
 2022.október 08-án 

Vácduka hagyományos Szüreti felvonulására! 
13:30 órakor gyülekező a volt Tűzoltószertárnál az 

Ady közben. 
A szüreti menet 

14:00 órakor indul. 

A szüreti menet lovasokkal, lovas kocsival, gyalogosan végighalad 
Vácduka főutcáján, ahol több állomáson pogácsával, innivalóval várjuk a 

népviseletben megjelent résztvevőket.  
A felvonulás végén, a Művelődési házban vendégül látjuk a népviseletbe 

öltözött, vidám felvonulókat egy tál étellel. 
 

 
 
 
 

Gyermekek kipróbálhatják magukat a szőlőpréselésben, mustkészítésben. 

20.00 SZÜRETI BÁL a Művelődési Házban kerül megrendezésre. 
Belépőjegy bevételét az óvoda és mini bölcsőde eszközbeszerzésére fordítjuk 

Brunszvik Teréz Óvoda és Mini Bölcsőde  
Szülői Munkaközössége 

 és  
    Vácduka Község Önkormányzata 

A rendezvényen való megjelenéssel a résztvevők beleegyeznek, hogy hang- és képfelvétel készül róluk. 

V

elép jegy bevételét az óvoda és mini bölcs

A rerereererendedededededededed zezezzv
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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.

Vácdukai Főépítész
Stircz György

Telefon: 70/290-90-18

Email: foepiteszvacduka@gmail.com

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

12:00 – 17:00                            

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 reg-
gel 7 óráig, hétvégén és minden hónap 3. szerdá-
ján egész nap.

Védőnő: Juhász Anita 
Telefon: tanácsadó: 27/366 – 467
• mobil: 06 – 70 – 645 – 8115
E-mail: vacdukavedono@gmail.com

Védőnői várandós tanácsadás: 
hétfő: 9 –11 óráig.

Védőnői iskolai tanácsadás: 
kedd: 9 –11 óráig.

Védőnői csecsemő – gyermek tanácsadás:
csütörtök: 8 –11 óráig.

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

Minden hónap első csütörtökén 
védőnő-orvosi tanácsadás: 
9.30 –10.30 óráig.

Csecsemő – és gyermek szakorvos: 
Dr. Vecserka Zsolt
Telefon: tanácsadó: 27/366 – 467

Rendelési idő:
minden hónap első csütörtök: 9.30 –10.30 óráig.

Fogorvosi Szolgálat
2164 Váchartyán, Fő út 110.

(Községünk lakóit a váchartyáni fogorvos látja el.)

Fogorvos: Dr. Csongvai Éva
Telefonszám: (27) 366 348
E-mail: info@4dent.hu 

Rendelési idő:
Hétfő: 13:30 – 19:30
Kedd: 08:00 – 14:00
Szerda: 13:30 – 19:30
Csütörtök: 08:00 – 14:00
Péntek: 08:30 – 14:00  iskola fogászat
Sürgősségi ellátás kivételével kérjük, előzetesen 
egyeztessen időpontot!
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. 




