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Idén is elérkeztünk az év végéhez, mindjárt itt a 
Karácsony ünnepe, majd búcsúztatjuk a 2022-es 
évet.

Sok minden történt Vácdukán az elmúlt 12 hónap-
ban, amelyről az Önkormányzat minél szélesebb 
körben tájékoztatta Önöket a honlapon, facebook 
oldalon, a Hírlevélen, illetve a minden háztartásba 
eljutó Vácdukai Kisbíró újságon keresztül. Település 
szinten a 2022-es év is izgalmas volt az előző évek-
hez hasonlóan. Több pályázati megvalósulás, prog-
ramok, környezetvédelmi akciók és a már hagyo-
mányosnak mondható rendezvények váltották egy-
mást.

A legutóbbi újság megjelenése óta Családi Napot 
szerveztünk, Szüreti felvonulás és Bál mulatságon ve-
hettünk részt. Október 23-at megünnepeltük, majd 
novemberben Egészségnap keretében kaptunk visz-
szajelzést egészségügyi állapotunkról és tanácsokat 
egészségünk megóvására.

Játszóterünket egy régóta várt hármas hintával bő-
vítettük. Most már együtt hintázhat kicsi és nagy is – 
persze betartva a 14 éves korhatárt.

A havonta megtartandó testületi üléseken az önkor-
mányzat jelenlegi és jövőbeli működésével kapcsola-
tos határozatokat meghoztuk. Közmeghallgatást szer-
veztünk, ahol nagyon szívesen beszámoltunk az el-
múlt egy év munkájáról a megjelent vácdukai lako-
soknak. Az ő kérdéseiket meghallgattuk, amennyiben 
rögtön válaszolni tudtunk, megtettük. Ha valami miatt 
csúszott a válaszadás, később levél formában elküld-
tük a megfelelő tartalmú tájékoztatást számukra.

Októberben megszerveztük az elektronikai és a ve-
szélyes hulladékgyűjtést illetve ág és gallyleadásra is 
adtunk lehetőséget a lakosságnak.

A Magyar Falu Program segítségével megvalósuló 
útfelújítások átadása is megtörtént. A TOP Plusz pá-
lyázat keretében, a HAICSKA közpark zöldfelületének 
rendbetételének tervei elkészültek. A Közmeghallgatá-
son a terv részletes bemutatása megtörtént, azonban 
a 2023-as Vácdukai Kisbíró első számában is láthatják 
majd a végleges terveket.

Ősszel elindultak szakköreink a Nemzeti Művelődé-
si Intézet támogatásával. Két csoportban makramé 
és gyöngyfűzés kézműves foglalkozásokon vehetnek 
részt az érdeklődők térítésmentesen.

A Kővágó településrészen befejeződött a Szivárvány 
utca folytatásában létesítendő ivóvíz és szennyvíz há-
lózat kiépítése, valamint a Váci Tankerületi Központ 
megrendelésében megvalósult a konténeriskola első 
üteme. Az, hogy mikor tudja fogadni a tanulókat, az 
a folyamatban lévő használatbavételi engedélyezéstől 
függ.

A 2023-as évek kezdetén fogjuk meglátni, hogy a 
jövő évi költségvetés tervezésekor mennyi saját bevé-
telt, (amely a helyi adókból áll össze) kell a megemel-
kedett rezsiárakra fordítanunk. A jelenlegi tudásunk 

szerint jelentős összeget kell kigazdálkodnunk, mi-
vel 2023 januárjától szeptember végéig tartó időszak-
ra hatszoros gázár növekedésről kaptunk ajánlatot a 
szolgáltatótól. Nehéz feladat és kihívás előtt állunk.

De még nézzük a 2022-es év decemberét, amely sok 
meglepetést tartogatott Vácduka lakosainak. A hó ele-
jén, a bölcsibe, oviba és iskolába járó gyerekeket meg-
látogatta a Mikulás és egy-egy csomaggal kedveske-
dett nekik. Ha jól hallottuk virgácsot nem nagyon osz-
togatott. Nyugdíjasaink számára nem maradhatott el 
az a karácsonyi csomag, amellyel megpróbáljuk már 
több éve visszatérően megszépíteni az ünnepeiket.

Nem utolsó sorban, mindenkit szeretettel vártunk 
Karácsonyfa-állítás ünnepségünkre, ahol forralt bor, 
tea, kis harapnivaló társaságában együtt jó érzéssel 
zártuk az évet.

Végül a tavalyi téli szám utolsó mondatával búcsú-
zunk.

Minden Vácdukainak ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani az önkormányzat és a képviselőtestület ne-
vében, a település érdekében tett kisebb-nagyobb tá-
mogatásáért, hogy jobb, szebb, kellemesebb környe-
zetben tudjunk együtt élni itt, Vácdukán.

Áldott Békés Karácsonyt és
Boldog Új Esztendőt Kíván

Vácduka Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete nevében

Makkos László polgármester

Kedves Vácdukai Lakosok!
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Az újonnan érkező picurjainkat meglátogattuk ott-
honukban, hogy az óvodába érkezéskor már ismerős-
ként köszönthessük egymást, ezzel is megkönnyítve a 
befogadási időszakot. A nagycsoportban 21, a vegyes 
csoportban 29, a kiscsoportban 19 gyermek játszik, 
tanul, okosodik nap, mint nap. 

Programjaink a település rendezvényeihez igazod-
va, hagyományaink őrzésével zajlanak.

Névadónk, Brunszvik Teréz halálának évfordulóján 
méltó megemlékezést tartottunk a nagycsoportosok 
rövid műsorával, koszorúzással.  Az ünnepség már 
második éve kapcsolódott a Családi Naphoz a Béke 
téren.

A nagycsoportosok kö-
szöntötték mindannyiunk 
nevében az Idősek Nap-
ján összegyűlt néniket, 
bácsikat.

A Szüreti Felvonulást is 
a nagyok indították-nyi-
tották meg. Az óvoda ap-
raja, nagyja vonult, mu-
latozott, táncolt ezen az 
őszi délutánon.

Az idei őszön a gyermekek szüleikkel közösen, ott-
hon készítették el a változatos, szebbnél szebb tök-
lámpásokat, amiket utána sokáig csodálhattunk az 
óvodai bejáratoknál.

 
A Márton Napi felvonu-

lásra mindenki saját ké-
szítésű lámpással érke-
zett. A nagycsoportos 
gyermekek hangulatos 
műsora után világító lám-
pácskákkal, énekszóval 
körbesétáltuk az óvodát.

November 12-én az 
Egészségnapon sokan 
részt vettek, segédkez-
tek.   

A Sütisütő versenyt és 
vásárt nov. 19-én láto-
gathatták meg az érdek-
lődők a Művelődési Ház-
ban.

A Szülők szervezés-
ében, az óvoda javára 
gyűjtöttek, köszönjük!

Hamar eltelt az ősz…
..A kellemes időben so-

kat vagyunk a szabadban, és várakozással tekintünk 
a közelgő ünnepek elé. 

December 06-án várjuk kicsik és nagyok kedvencét, 
a Mikulást. Énekkel, verssel készülünk és várjuk a sok 
finomságot, amit a csomagok rejtenek.

Az Advent időszakban is követjük hagyományainkat.  
Minden nap meglepjük a gyermekeket egy kis cseme-
gével, amit az adventi kiscsizmákból húzunk elő. Vár-
juk nagyon az egyre inkább közelgő Karácsonyt. Az 
óvodába  zártkörű ünnepségen érkezik a feldíszített 
fenyő az alatta rejlő ajándékokkal.

Színes ősz az óvodában
Az idei nevelési év is a nagycsoportosok búcsúztatásával, iskolai évnyitójukkal indult, amire egy rövid 

műsorral még az óvodában készültek fel. Sok sikert kívánunk Nekik az iskolai-, és a nagybetűs élethez!

MINDENKINEK BÉKÉS, BOLDOG, SZERETETTELJES KARÁCSONY
 és SIKERES ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN AZ ÓVODA APRAJA, NAGYJA!!!
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Immár hagyománnyá vált, hogy a Családi Napot 
óvodánk névadója, Brunszvik Teréz halálának év-
fordulóján rendezzük. Bízunk benne, hogy most már 
minden lakosunk tudja, hogy Brunszvik Teréz, a ma-
gyarországi óvodák megalapítója élete utolsó éve-
it a vácdukai kastélyban töltötte és itt hunyt el 1861. 
szeptember 23-án. Ezért viseli óvodánk az ő nevét 
és minden évben megemlékezünk róla.

Idén szeptember 24-én, szombat délután a Művelő-
dési Ház előtti téren lett felállítva a színpad és a né-
zőtér, ahol változatos programokkal vártuk a szülő-
ket és gyermekeket. Az emlékünnepség keretében az 
iskolások és óvodások színpadi műsorral emlékez-
tek Brunszvik Terézre. Ezután Makkos László polgár-
mester Eszenyi-Szabó Marianna intézményvezetővel 
együtt megkoszorúzta az óvodaépület falán található 
emléktáblát.

16 órakor kezdődött a családi futóverseny, melyen 
előzetes nevezés után lehetett indulni 1 és 4 km-es 
távokon. A bemelegítést a Salsation csapata tartot-
ta, akik táncos fitnesz gyakorlatokkal készítették fel a 
futókat. Majd következett a „Gyereket a magasba!” 

program, mely az egyszerre felemelt gyerekek világre-
kord kísérlete volt. Ezután vidám bohócműsor szóra-
koztatta a közönséget. A rendezvény ideje alatt a váci 
Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, valamint az 
Országos Mentőszolgálat és a Rendőrség tartott au-
tós bemutatót a gyermekek nagy örömére. A délután 

folyamán kézműves kuckó, társasjáték sarok és ugrá-
lóvár várta az érdeklődőket és ki lehetett próbálni a 
Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett Hungari-
kum játszóházat. 

Családi nap és Brunszvik Teréz emlékünnepség
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Az esti program Xantus Barbara fellépésével kezdő-
dött, aki népszerű világslágereket adott elő. A Családi 
nap utcabállal végződött, melyhez a zenét a ROXYM-
BOL zenekar szolgáltatta.

Reméljük, mindenki jól szórakozott és jövőre is ven-
dégül láthatjuk Önöket!

XXII. Vácdukai Szüreti Felvonulás és Vigadalom (2022.10.08.)
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Október elsején világszerte az időseket ünneplik, 
hagyományosan így történt ez Vácdukán is. Közsé-
günk minden 65 év feletti lakosa személyre szóló 

meghívót kapott ez alkalomból egy műsoros estre.
Az időseket a Művelődési ház feldíszített nagyter-

mében terített asztalok várták finom sütemények-
kel és pogácsával. Makkos László polgármester 
úr köszöntötte a megjelenteket és ajándékot adott 
át azoknak a lakosoknak, akik idén töltötték be a 
80. életévüket. Községünk óvodásai eljátszották a 

„Házasodik a tücsök” meséjét, mely mosolyt csalt 
a nagyszülők arcára. Az általános iskola harmadik 
osztályosai zenés életképben felidézték nagyszüle-
ik fiatalkorát, majd bemutatták az „Egyszer egy ki-
rályfi” mesét és verses köszöntőt is hallhattunk tő-
lük. A műsor második felében Mezei Magdaléna 

nyugdíjas énekesnő ismert slágereket adott elő.
Az Idősek világnapja megtartásával minden év-

ben az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy az idősebb embereket tiszteljük. Nem szabad 
megfeledkeznünk munkájukról, hiszen Nélkülük ma 
mi sem állhatnánk itt. Fontos elismernünk, amit éle-
tük során elértek és ránk hagynak, hiszen elődeink 
alapjaira építkezünk most, ahová a jövő nemzedé-
kei is fognak. A ma munkája akkor tekinthető érté-
kesnek, ha az idő múlásával a saját utódainknak mi 
is egy jobb, értékesebb világot hagyunk örökül.

„Az öregség valójában nem az élet vége, hanem a koronája.” 

Idősek világnapja a Művelődési házban
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Az október 23-i forradalom megemlékezését idén is a 
Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola 7. osztályos ta-
nulói műsorával ünnepeltük településünkön. Az 1956-os 
események felidézése előtt Makkos László polgármester 
tarott ünnepi beszédet, amelyben nemcsak a 66 évvel 
ezelőtti napokról hallhattunk, hanem arról is, hogy meny-
nyire fontos volt akkor is a szabadság utáni vágy. A forra-
dalmi események bekövetkezésének ez volt az egyik leg-
főbb kiváltója és mozgatórugója.

Az iskolások bemutatták, eljátszották, hogy miként 
zajlottak az  56-os események egy, a forradalmi időket 
gyermekként személyesen átélő férfi visszaemlékezése-
in keresztül.

Gratulálunk a színvonalas előadáshoz!

Október 23-i emlékműsor
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A Magyar Falu Program 45 millió forintos támogatásá-
nak köszönhetően újabb három utca – a Szivárvány, a 
Tavasz és a Napfény egy szakasza – újult meg Vácdu-
kán. A korábbi kavicsos felületű utcák aszfaltburkolatot 
kaptak, elkészült a csapadékvíz-elvezető rendszer is. A 
fejlesztés eredményeként közel ötven ingatlan megköze-
lítése vált sokkal komfortosabbá – jelentette be október 
27-én Rétvári Bence.

A térség KDNP-s országgyűlési képviselője kiemelte: 
az elmúlt három évben 145 millió forintot tudtak út- és 
járdaépítésre, a csapadék-vízelvezető hálózat építésé-
re fordítani Vácdukán. – Emellett az elmúlt években kö-
zel 600 millió forint fejlesztési forrás érkezett Vácduká-
ra, amely rendkívül közkedvelt település az új otthont vá-
lasztók körében. Sokan költöznek a faluba, szép új há-
zak épülnek, a lakossági igényekkel igyekeznek lépést 
tartani a közösségi infrastruktúra fejlesztésében is – is-
mertette Rétvári Bence, aki példáként említette – többek 
között – a bölcsőde és az utak építését, energetikai fej-
lesztéseket, a faluház felújítását.

Az elért eredmények ismertetésekor hangsúlyozta: a 
Magyar Falu Program óriási segítség a kistelepülések fej-
lődésében, mert önerőből a helyi önkormányzatok nem 
tudnák kiszolgálni a lakosság igényeit. – Napjainkban, 
amikor mindennek jelentős mértékben megemelkedett 
az ára, duplán értékeljük az elmúlt évek munkájának, a 
magyar gazdaság növekedésének eredményeként elért 
sikereinket, a megvalósított fejlesztéseket, beruházáso-
kat – húzta alá Rétvári Bence.

Makkos László polgármester elmondta, hogy a há-
rom utca fejlesztésére elnyert pályázati forrásokat önerő-
vel is kiegészítették, melyet útfenntartásra, további útja-
vításokra, térkövezésre, járdaépítésre költötték. – Az utak 
állapota központi fontosságú az itt élő lakosság számá-
ra, melyeket csak állami támogatással tudunk fejleszte-
ni, felújítani, melyért ezúttal is köszönetet mondok – han-
goztatta a polgármester.

Makkos László elmondta, hogy az önkormányzati cik-
lus kezdetén vállalták, hogy a település valamennyi ut-
cáját szilárd burkolattal látják el. – Nagyon jó úton hala-
dunk, szépen fogy a felújításra váró utcák névjegyzéke. 
Reméljük, továbbra is lesznek központi pályázatok, me-
lyek jóvoltából folytathatjuk Vácduka úthálózatának fej-
lesztését – hangzottak Makkos László polgármester op-
timista szavai, aki reményét fejezte ki, hogy a maradék öt 
kavicsos utcát is sikerül mielőbb aszfaltburkolttal ellátni.

Vetési Imre
www.dunakanyarregio.hu/ 

Fotó: KesziPress

Vácduka „hagyományai” közé tartozik az évente meg-
rendezésre kerülő Egészségnap, amelyet az idén is az 
általános iskola épületében tartottunk meg. Ezen a na-
pon törekszünk arra, hogy minél több gyerek és felnőtt 
részt tudjon venni az ingyenes szűrővizsgálatokon. A 
rendezvény tíz órától kezdődött és egészen délután há-
romig tartott.  Minden korosztály számára fontos, hogy 
odafigyeljen az egészségére, de a szenior csoportnak 
különösen sok előnnyel járhat, ha évente részt tudnak 
venni a szűrővizsgálatokon.  Az Egészségnapot akkor 
tudhatjuk a legeredményesebbnek, ha sikerül ösztönöz-
ni a résztvevőket a helyes táplálkozás betartására, felhív-
ni a figyelmet a mozgás fontosságára és mindezek mel-
lett a lelki egyensúlyunk megtartására. 

Az egészségtudat megőrzése komplex feladat. Nap-
jainkban egyetértés van abban, hogy az egészség nem 
pusztán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szoci-
ális jóllét állapota (WHO 1948. Alkotmány.)Az egészség 
hosszú távú megőrzéséhez egészségtudatos magatar-
tás kialakítására van szükségünk.

Voltak, akik most látogattak el első alkalommal a ren-
dezvényünkre, de sok visszatérő látogatóval is találkoz-
hattunk. Prevenciós szűréseink iránt nagy volt az érdek-

lődés, de a testösszetétel-elemzés, a biorezonancia és 
az érszűkület vizsgálatokon is sokan részt vettek. Sze-
mészeti és a bőrgyógyászati vizsgálatra előre időpontot 
kellett foglalni, a többi szűrésen érkezési sorrendben tör-
téntek a vizsgálatok. A szűrések végén háziorvosi kon-
zultációra és dietetikai tanácsadásra volt lehetőség. Az 
aromaolajos kezelések iránt is nagy volt az érdeklődés, 
ezért december 15-én 17:00 órától a Könyvtárban meg-
rendezésre került egy „Aroma Party„ előadás más szak-
emberek közreműködésével, ahol alkalom nyílt betekin-
teni az olajok világába és részt venni energetikai, vala-
mint Acces Bars kezeléseken is. A rendezvényen bárki 
részt vehetett.

Amíg a szülők az Egészségnap keretében a szűrése-
ken vettek részt addig a helyi óvónők és pedagógusok 
közreműködésével zajlott az „interaktív kuckó”, ahol a 
gyerekek tudtak játszani, kézműveskedni. A sok színes 
program mellett egészséges ételeket, salátákat lehetett 
kóstolni a „Teaházban”. Többek között különféle uzson-
nakrémeket, zöldségeket fogyaszthattunk finom forró te-
ával. A finom falatokat a helyi nyugdíjas klub tagjai készí-
tették, ami nagyon ízletes volt és nagy sikert aratott. Sze-
retnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az Egész-
ségnap megszervezésében, lebonyolításában részt vett. 
Külön megszeretném köszöni az Önkormányzat és a 
képviselő testület támogatását, hogy ez a nap létrejöhe-
tett. 

Újabb három utca kapott aszfaltburkolatot Vácdukán

Egészségnap Vácdukán
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A Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett, 
„TUDÁSUNKKAL KÉZENFOGVA A KÖZÖSSÉGE-
KÉRT 2022” pályázaton elnyert 2 szakköri foglalko-
zás a makramé és gyöngyfűzés indult 2022 őszétől, 
aminek a könyvtárunk ad helyet. A programot 10-10 

fős létszámmal tudtuk meghirdetni, 20-20 alkalommal, 
ami örömünkre, rövid időn belül be is telt. Sikerült egy 

nagyszerű közösséget 
létrehoznunk, foglalkozá-
saink vidám hangulatban 
telnek. Az elkészült alko-
tásokat nyáron egy kiállí-
tás keretében tekinthetik 

majd meg.
A Nemzeti Művelődési Intézet törekvéseivel karöltve, 

mi is fontosnak tartjuk a közösségépítést, helyi identi-
tás erősítését, szemléletformálást, a figyelem ráirányí-
tását meglévő értékeinkre, aktív közösségi együttmű-
ködések elősegítését, művelődő közösségek létrejöt-
tének támogatását.

Laczkóné Tóth Ágnes

Kupakgyűjtés a Védőnői Szolgálatnál
Kedves Vácdukai Lakosok!

Szeretnénk csatlakozni egy jótékonysági programhoz a Kupakgyűjtéshez, remélem ti 
is velem tartotok. A kupakgyűjtés országszerte egyre népszerűbb, a segítést és a kör-
nyezettudatosságot ötvöző kezdeményezés. Az így befolyt pénzt jótékony célra fordít-
ják, a kupakokat pedig újrahasznosítják.

December 22-ig lehet gyűjteni mindenféle műanyag kupakot a Védőnői váróban, majd 23-án egy szavazás ke-
retén belül közösen eldöntjük, hogy kinek ajánljuk fel.

Segítsünk, hogy segíthessünk!
Juhász Anita védőnő

45 és 65 éves kor között ajánlott szűrővizsgálatok: 
 Évente:   Bőrgyógyászat, melanoma szűrés 
                Mellkas röntgen
                Vérvétel
2 évente: Szájüregi szűrés
                Látásvizsgálat/ hallásvizsgálat
                Emlőszűrés
               Kardiológiai kivizsgálás

               Csontsűrűség vizsgálat
    A háziorvossal egyeztetett cukorbetegségek-

kel kapcsolatos szűrés

25 -65 éves kor között évente méhnyakrákszűrés,
50-70 év között 2 évente a vastagbélszűrés,
50 éves kortól a férfiaknak évente a prosztataszűrés 

Juhász Anita
védőnő

Szakkörök Vácdukán
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A Vácduka Községi Sportkör felnőtt, öregfiúk, va-
lamint utánpótlás csapatokkal rendelkezett ebben 
az évadban is. Dudás Gábor irányítása alatt felnőtt 
csapatunk a Pest megyei IV. osztályú Északi cso-
portban mérkőzött meg, ahol 10-ből 8 mérkőzést si-
került megnyerni, valamint egy döntetlen és egy ve-
reség a csapat mérlege. Az előttünk álló Göd csa-
patával azonos ponttal zártuk az őszi fordulókat, de 
mivel nekik jobb a gólarányuk ezért ők az első, mi 
pedig a második helyről várjuk a tavaszi mérkőzé-
seket!

Öregfiúk csapatunk a Pest megyei északi csoportban 
szerepelt. Ők a hatodik helyen végeztek az őszi sze-
zonban.

Utánpótlás csapatainknál három korosztállyal (U7, U9, 
U11) indultunk a Vácon megrendezésre került Bozsik tor-
nákon és fesztiválokon. Minden rendezvényen jelen vol-

tunk, ahol a gyerekek lel-
kesen fociztak és sok di-
cséretet is kaptak más 
csapatoktól is! 

A 2022/2023. szezon-
ra a felnőtt csapat a fel-
jutást tűzte ki célul a me-
gye III. osztályba. Az után-
pótlás korosztályoknál pe-
dig szeretnénk minél több 
gyermekkel megismertetni 
és megszerettetni a labda-
rúgást. 

Köszönjük szépen az egész éves támogatást min-
denkinek, aki bármilyen módon hozzájárult Egyesü-
letünk fejlődéséhez, valamint ezúton szeretnénk Kel-
lemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag 
Boldog Új Évet kívánni!

Vácduka KSK

A Vácduka KSK 2022 őszi szezonja

KSK-U9 csapat

KSK-U7 csapat

KSK-U11 csapat

KSK-Öregfiúk csapat Vácduka

KSK-Felnőtt csapat Vácduka

Tájékoztatás a Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde zárvatartásáról

Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda-Mini Bölcsőde fenntartó-
jaként a téli szünettel kapcsolatosan alábbi döntést hozza:

A Vácdukai Brunszvik Teréz Óvoda és a Mini Bölcsőde
2022. december 27-től 2023. január 6-ig zárva tart.
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Lakossági tájékoztató 
az óvodai, az általános iskolai, a felnőtt étkezési térítési díjak,

 a bölcsődei étkezés térítési díjának változásáról
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosokat, hogy a Képviselő testület döntése szerint az óvodai, az iskolai, a felnőtt étkezési 

térítési díjak, valamint a bölcsődei étkezési térítési díj 2023. január 1-től az alábbiak szerint módosulnak.
Óvodai, általános iskolai és felnőtt étkezők térítési díja 2023. január 1-től:

  Bölcsődei étkezési térítési díj 2023. január 1-től:

A bölcsődei normál étkeztetés térítési díja négyszeri étkezésre vonatkozóan 655 Ft/nap/fő helyett bruttó 725 Ft.
A rendeletek teljes szövege megtalálható az önkormányzat honlapján: https://vacduka.hu/dokumentumok/hata-

lyos-rendeletek/ 

Kommunális adó változás
2023. január 1-től a kommunális adó összege a jelenlegi 30.000 Ft-ról 33.800 Ft-ra emelkedik, amelyből 

a vácdukai állandó lakóhellyel rendelkező ingatlantulajdonosok 56,6% kedvezményt kapnak. A kommunális 
adó évente két részletben március 15. és szeptember 15. napjáig fizetendő.

Igazgatási szünet
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vácdukai Közös Önkormányzati Hivatal Vácdukai ki-
rendeltségének 2022. év végi munkarendjét az alábbiak szerint határozza meg:

2022. december 22-től 2023. január 6-ig
igazgatási szünetet rendel el.

Az igazgatási szünet időtartama alatt - a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási szünet alatti mun-
kavégzés munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével - a helyi önkormányzat képviselő-tes-
tületének hivatala feladatait nem látja el és az ügyfélfogadás nem működik. Az igazgatási szünet alatt ügye-
leti rend kerül kialakításra.
Az igazgatási szünet időtartama nem számít bele az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési 
határidejébe.
Az igazgatási szünet ideje alatt kizárólag anyakönyvi ügyekben a megszokott hivatali időben a 
70/330-1271-es telefonszámon vagyunk elérhetőek.
Az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2022. december 21., az igazgatási szünet utáni első 
ügyfélfogadási nap 2023. január 09.

Étkezés típusa 2022. 09.01-től térítési díj (Ft/adag) 2023. 01.01-től térítési díj (Ft/adag)

Általános iskola tízórai 160 175

ebéd 420 510

uzsonna 130 145

összesen 710 830

Óvoda tízórai 160 175

ebéd 420 475

uzsonna 130 145

összesen 710 795

Külsős Felnőtt ebéd 950 1150
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A keresztrejtvény megfejtése Petőfi Sándor egyik versének címe

A rejtvény megfejtése: SZEPTEMBER VÉGÉN

Kedves szülők és gyerekek!

A könyvtár gazdag választékkal 
várja az olvasni vágyókat ebben a 
tanévben is.

Az alsó tagozatosok részére 
megtalálhatók Fekete István klasz-
szikus állattörténetei a Vuk és a 
Kele, valamint Tersánszky Józsi 
Jenőtől a Misi mókus kalandjai. A 
kortárs írók kö-
zül kikölcsönöz-
hetők többek kö-
zött Berg Judit 
közkedvelt me-
seregényei a Ru-
mini, a Galléros 
Fecó naplója, a 
Rumini Ferrit-szi-
geten, a Rumini 
Zúzmaragyarmaton, a Rumini Da-
tolyaparton és a Rumini és a négy 

jogar valamint a 
Két kis dinó Bu-
dapesten aján-
lott olvasmány. 
Nógrádi Gábor 
a kortárs magyar 
gyermekiroda -
lom egyik leg-
fontosabb szer-
zője, tőle több 
mint tíz regény van a polcokon, 
köztük a Petepite, a Gyerünk haza! 
és Az Anyu én vagyok! című köny-
vek. Elérhető Bosnyák Viktória az 
olvasást népszerűsítő Tündérbo-
szorkány trilógiájának mindhárom 
része, a Tündérboszorkány, a Klott 
Gatya, ne fárassz! és az Analfa visz-
szatér, valamint a Sirály a király? 
című kötelező olvasmány.

A felső tagozatos diákok kiköl-
csönözhetik a klasszikus kötele-

ző regények 
egy-egy kötetét, 
ezek Mikszáth 
Kálmán Szent 
Péter esernyője, 
Szabó Magda 
Abigél, Molnár 
Ferenc A Pál ut-
cai fiúk, Gárdo-
nyi Géza Egri 
csillagok és Jókai Mór A kőszívű 
ember fiai.

Ezeken kívül természetesen még 
számos ajánlott olvasmány is meg-
található a könyvtárban, jöjjenek 
és nézzenek körül!

Nyitvatartás:
Kedd, péntek: 16 – 19 óra
Szombat: 9 – 12 óra
Karácsonyi szünet:
december 23- január 2.

Kötelező olvasmányok a Községi Könyvtárban
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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 2.500 Ft.

Vácdukai Főépítész
Stircz György

Telefon: 70/290-90-18

Email: foepitesz@vacduka.hu

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

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: vedono@vacduka.hu

Védőnői várandós tanácsadás: 
hétfő: 9 –11 óráig.

Védőnői iskolai tanácsadás: 
kedd: 9 –11 óráig.

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

KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK 
2023.  I. FÉLÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), 
és a zöldhulladék gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

A kommunális hulladékszállítás PÉNTEKI napokon történik!  

 

 
Fenyőgyűjtés: Január 11. és 25.  
 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
kibocsátott zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 
mennyiségben), a zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. 
 
A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat a honlapunkon megtalálható értékesítési helyeken lehet beszerezni bruttó 180 Ft/db 
egységáron. 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2023. 
A szelektív hulladék gyűjtés csütörtöki napon történik. 

Január Február Március Április Május Június 

12. 9. 9. 6. 4. 1.; 29. 

 
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék kihelyezhető 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! 

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!  

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként EGY alkalommal (2m3 / alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel 
végezzük el, mely az 28/561-200 (4. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. A nagyobb darabos (pl. 
bútor) lomhulladékot kérjük, lapra szerelve, összedarabolva helyezzék ki. 

Ügyfélszolgálataink elérhetőségei: 

cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 
DTkH Nonprofit Kft. 
2600, Vác, Zrínyi út 9. 

H: 7.00 – 19.00 
Sz: 12:00-16:00 
P: 8:00-12:00 

28/561-200 ugyintezes@dtkh.hu www.dtkh.hu 

 
Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2023. 
A zöldhulladék gyűjtés pénteki napon történik.  

Április Május Június 

28. 26. 23. 
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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. 

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

Anyakönyvi hírek

Született: 
• Füzi Anita és Füzi Dániel lánya Annelin 
• Szedlár Cintia és Hekli György fia György 
• Vargáné Kis-Bak Éva és Varga Bence lánya 

Lora 
• Weisz Klára és Weisz Teofil fia Valter 
• Győrfi Klaudia és Győrfi Dávid fia Botond 
• Osztronkovics Szabó Anikó és Osztronko-

vics Balázs lánya Maja Olívia 
 

Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

Elhunyt:
               Marcinka János élt 82 évet




