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BESZÉLGETÉS PETŐ VILMOSNÉVAL

„Lehet olyan iskolát csinálni,  
ahol megadjuk a lehetőséget a gyerekeknek…”

– Milyen volt a családi háttér, amiből 
indult?
– Édesapám, Balogh Endre Komárom-
ban született 1901-ben. A tanítóképzőt 
Érsekújváron kezdte, aztán az első vi-
lágháború következtében Esztergomban 
fejezte be a tanulmányait, mint kántor-
tanító. Tanított Komáromban, Budapes-
ten, aztán Hajdúböszörményben 17 évet 
– a második világháború után, 1946-ban 
pedig már Valkón volt iskolaigazgató. 
Akkor ismerkedett meg édesanyámmal, 
aki itt, Vácszentlászlón tanított. Édes-
apám korábban nőtlen volt; voltak öz-
vegy lánytestvérei, akiknek ő segített föl-
nevelni a gyerekeiket. Amikor Valkón és 

Vácszentlászlón dolgozott, színdarabo-
kat tanított be, és édesanyámmal együtt 
alapították Vácszentlászlón a könyvtárat. 
Hat éves voltam, amikor meghalt. Van 
egy nővérem, aki gyógyszerész – édes-
anyánk kettőnket nevelt fel aztán egye-
dül. Édesanyám, Horváth Mária révén 
tősgyökeres vácszentlászlóiak vagyunk. 
Ő is tanítóképzőt végzett, Zsámbékon, 
ahol apácák tanítottak. A Felvidéken, 
Garamlökön kezdte a pályáját – majd a 
háború után Szegeden magyar szakos 
tanári diplomát szerzett. Anyai nagy-
apám megbecsült asztalos volt itt, a falu-
ban – többek között ő készítette el a turai 
kastély összes ablakát és ajtaját.

– A saját családjáról mit mondana el?
– A férjem Pető Vilmos gépészmérnök, 
aki mérnök-tanárként dolgozott Gö-
döllőn. Külön élünk, de jó viszonyban 
vagyunk. Két felnőtt gyermekem van, 
a fiam gépészmérnök, a lányom pedig 
geokémikus – ő a Harvard Egyetemen 
doktorált; kutatóként dolgozik.
– Mindig tanári pályára készült?
– Nem feltétlenül; volt, amikor arra 
gondoltam, hogy orvos leszek – de 
utólag úgy látom, hogy nem lett volna 
jó. Nagyon örülök, hogy az életem így 
alakult; én megtaláltam a hivatásomat. 
Szerettem a gyerekeket, a szülőket és a 
kollégáimat is. Kölcsönösen megbecsül-

Pető Vilmosné 1971-től tanított a Szent László Általános Iskolában, ahon-
nan 44 évnyi munkaviszony után, 2015-ben vonult nyugdíjba. Egerben 
végzett matematika-fizika szakot, majd az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen szerzett középiskolai tanári diplomát – amit még két diploma kö-
vetett Szegeden, amelyek vezetői munkáját segítették. A tanárnő ugyanis 
1988-tól 27 éven át iskolánk igazgatója volt – de vállal feladatot más terü-
leten is, hiszen 1990-től tagja a képviselő-testületnek és betölti az alpolgár-
mesteri tisztséget. Pető Vilmosnéval életútjáról, munkájáról, tapasztalata-
iról beszélgettünk.
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választottak, azok is nagyon szépen 
helytálltak, kvalifikált munkakörökben 
dolgoznak, a környékbeli üzemekben is.
– Figyelemre méltó pályát futott be az 
időtartam tekintetében is – nem ma-
radt volna tovább?
– Amikor elértem a nyugdíjkorhatárt, 
44 év és 186 munkanap állt mögöt-
tem… Megbeszéltük a családommal és 
velük egyet értve döntöttem így.
– Hogyan látja a képviselő-testületi 
munkát?
– Nagyon jónak tartom a mi önkor-
mányzatunknál, hogy a különféle 

megbeszéléseink nem vita és kritika 
nélküliek – a lényeg, hogy előre 

vivő szándékúak, mindig abba az 
irányba mutatva, hogy mit lehet-
ne fejleszteni, milyen beruházás-
ra lehetne pályázni, mi az, amit 
meg tudunk oldani.
– Mire fordítja még az idejét?
– Elsősorban a családból adódó 

feladatok kötnek le. De az is köz-
tudott, hogy szeretem az állatokat; 

immár 23 éve tartunk lovat – ami-
be úgy vágtunk bele, hogy nem volt 

megelőző tapasztalatunk. Megtanultam 
a lovakkal bánni, de azért egyedül nem 
lovagolok ki, csak ha velem tart még a 
családból valaki.
– Ami talán még kevésbé szokványos 
egy hölgytől, időnként motorkerékpárt 
vezetve is látjuk az utakon…
– Én motoros családba születtem; édes-
apám is motorozott. Bár ő repülőgépet 
is tudott vezetni, a második világháború 
alatt egy motorkerékpáros század pa-
rancsnoka volt. Gyerekkoromban volt 
oldalkocsis motorkerékpárunk; azzal 
mentünk a Balatonra családilag. De mo-
torozott a nagybátyám is. Én egész fiata-
lon kisebb motorkerékpárokon jártam 
– aztán már így idősebb korban tértem 
vissza a motorozáshoz. De azért több-
nyire családilag motorozunk, hiszen mo-
torozik a fiam és a lányom is. Már csak 
azért is bele kellett fognom, mivel mind-
két gyerekemnek van párja – így ha velük 
akarok tartani, ezt csak saját motorkerék-
párral tudom megtenni.

Radó Gábor

zenöt fős német csoportból tizenegyen 
vácszentlászlóiak voltak. Mivel nálunk 
minden évfolyamon egy osztály van, 
így ez a tizenegy gyerek egy osztályból 
került ki…
– A település életében hogyan vettek részt?
– A kollégákkal együtt minden olyan 
ügyből részt vállaltunk, ami kulturális 
jellegű – vagyis szellemileg járultunk 
hozzá a község életéhez.

Mindig törekedtünk arra, hogy a ren-
dezvényeink magas színvonalúak legye-
nek – legyen az tanévnyitó, karácsonyi 
műsor vagy október 23-ai megemlékezés 
az önkormányzat felkérésére. Mindig 
igényesen készültünk fel. Igyekeztem a 
kollégáknak úgy adni a feladatokat, hogy 
az testhez álló legyen.
– Összegzésként mit mondana el?
– A nevelés valamennyi területén igye-
keztünk helytállni; a közösségi életre 
neveléstől a hagyományok tiszteletén, 
egymás megbecsülésén, tiszteletén és 
szeretetén át, a hazafiságig. Önállóan 
gondolkodni tudó, problémamegoldó, 
kreatív fiatalokat igyekeztünk nevelni. 
Az iskola szakmai munkáját tekintve 
voltak szép sikerek: neves környékbeli 
és budapesti gimnáziumokban tanultak 
diákjaink, nagyon sokan végeztek egye-
temet, voltak, akik külföldön végeztek, 
sokan doktoráltak. Akik más pályát 

oldani, hogy a vácszentlászlói iskola, 240 
gyerekkel, működött 13 pedagógussal. 
Míg egy másik iskola a vidékünkön 19 
pedagógussal látta el a feladatot, ugyan-
ennyi gyerekkel. Ebből következően ná-
lunk voltak túlórák, de ezeket a kollégáim 
szakosan látták el, a megengedett határon 
belül. Megdolgoztak a plusz pénzért. Volt 
matemetika-fizika szakos kolléganőm, 
aki rajzszakot is végzett, volt olyan kollé-
ganőm, aki tanító volt, de földrajz, német 
és orosz szakot is végzett. Volt olyan ta-
nító, aki történelem szakot, egy má-
sik tanító magyar szakot végzett. 
Ezáltal igen jó volt nálunk az 
úgynevezett átjárhatóság. A 
másik, amit nagyon fon-
tosnak tartok, hogy lehe-
tőleg helybeliek legyenek 
a pedagógusok. Hiszen 
így az utcán, a boltban 
találkoznak a szülőkkel, 
és ezek a kollégák meg is 
akarnak felelni, mivel itt 
élnek és itt is akarnak ma-
radni.
– Tehát elkezdte kinevelni a ta-
nári utánpótlást?
– Én úgy gondolom, hogy igen. Sok 
olyan kollégánk volt, aki tanulóként már 
ismerte a tantestületet, és szíves-örö-
mest került be ebbe a szakmai közös-
ségbe fiatalként is. Szemben azokkal az 
iskolákkal, amelyekben olyan nagy volt 
a fluktuáció, a pedagógusok mozgása, 
hogy az már veszélyeztette az oktatás 
stabilitását, nálunk egy igen állandó ál-
lapot volt; a szülők már jó előre tudták, 
hogy ki lesz az osztályfőnök, és ki mit 
fog tanítani a gyereküknek.
– Említette a szakköröket…
– Igen sok plusz tevékenységet szervez-
tünk az iskolába, a népművészettől a 
vöröskeresztes és az idegen nyelvi kép-
zésen át a rajzszakkörig. Volt olyan év, 
amikor negyven-ötven versenyen vettek 
részt a diákjaink. Ezek között volt ame-
rikai kreativitási verseny, volt, amikor 
drámatagozatos középiskolát győztünk 
le és a mi csapatunk jutott ki Ameri-
kába. A gödöllői premontrei gimnázi-
umban volt olyan évfolyam, ahol a ti-

tük egymást és kölcsönösen értékeltük 
egymás munkáját.
– Milyenek voltak a körülmények, ami-
kor megkezdte a pályát?
– Én úgy látom, hogy Vácszentlászló 
kitűnt a környező települések közül; 
az emberek itt mindig szorgalmasak 
voltak, és a tudásnak mindig volt érté-
ke. A pályafutásom során mindig nagy 
segítség volt, hogy a szülők közösen 
támogatták az iskolát abban, hogy a 
gyerekeik jól képzettek legyenek. Már 
pályakezdőként is úgy éreztem, hogy at-
tól, mert valaki vidéken él, még nem kö-
telező középszerűnek lenni. Lehet olyan 
iskolát csinálni, ahol megadjuk a lehe-
tőséget a gyerekeknek, hogy bármilyen 
típusú pálya felé megnyíljon az útjuk és 
helyt tudjanak állni. Úgy látom, hogy 
ez sikerült is, hiszen nagyon jó nevű 
iskolákba kerültek tőlünk gyerekek. Mi 
elmondhatjuk, hogy tőlünk nem volt 
elvándorlás – ellenkezőleg, hozzánk 
jöttek tanulók a környékről. Volt olyan 
év is, amikor a környékbeliek huszonöt 
százalékot is kitettek – de volt Gödöllő-
ről, sőt Budapestről ide járó tanulónk is.
– Huszonhét éven át volt igazgató…
– Az első választott igazgató voltam, 
akit nem az akkori párt nevezett ki – a 
kollégáim kértek föl, hogy vállaljam, 
az akkori helyi vezetés pedig támoga-
tott. Így elmondhatom, hogy választott 
vezetőként, párttagság nélkül kerül-
tem a pozícióba. Volt hozzá szakmai 
gyakorlatom; korábban osztályfőnöki 
munkaközösség-vezető, majd öt évig 
igazgató-helyettes voltam. Így igazából 
az iskola vezetésében 32 évet töltöttem. 
Tehát a továbbiakban is elnyertem a kol-
légák és a szülők bizalmát – a szülőkét 
talán az is bizonyíthatja, hogy az önkor-
mányzati választásokon is megválasz-
tottak négyévenként, megerősítve ezzel, 
hogy elismerik a munkámat.
– Vezetői munkája során mit tartott 
fontosnak?
– Szem előtt tartottam a tárgyi feltéte-
lek javítását, külön kiemelve az új iskola 
építését – de említenem kell a számítás-
technikai labor kialakítását, a tantermek 
interaktív táblával történő felszerelését. 

Mindig is figyelmet fordítottam arra, 
hogy a kollégáim jól képzettek legyenek. 
Többszakos kollégáim voltak, természe-
tesen velem együtt. Fontosnak tartot-
tam a továbbképzéseket. A délutános 
foglalkozások során a készségtárgyakra 
szakköröket szerveztünk. A délelőtti 
órák a szellemi fejlődést segítették. Kü-
lön hangsúlyt kapott, hogy az alapozó 
tárgyak, a matematika, más természet-
tudományok, a magyar, a történelem 
lehetőleg az első órákba kerüljenek. 

Természetesen fontos a többi tantárgy 
magas szintű teljesítése is, de azok más 
jellegű elfoglaltsággal járnak. Ha példá-
ul testnevelésről vagy akár táncóráról 
van szó, még föl is frissítenek, hogy akár 
délután ötkor ismét le lehessen ülni egy 
kicsit tanulni. A felső tagozatos diákok 
felkészülésének, későbbi helytállásának 
támogatására vizsgarendszert vezettünk 
be a 6. és 8. osztályosoknak.
– Mekkora osztálylétszámok voltak?
– Húsz és harminckettő között. A kol-
légáim bevállalták ezeket a nagyobb lét-
számú osztályokat. A finanszírozás szem-
pontjából ez előnyt jelentett. Érdekes, 
hogy a kiscsoportos oktatás nem mindig 
hozta azt az eredményt, amit egy har-
minc körüli létszámú osztállyal elértünk.
– A beköltözések nyilván növelték az 
osztálylétszámokat…
– Inkább azt mondhatjuk, hogy ellen-
súlyozták a csökkenést… De szeretnék 

egy fontos dolgot elmondani. A het-
venes években úgy alakult a gazdaság, 
hogy volt már lehetőség mellékmunkák 
végzésére a jobb megélhetésért. Amikor 
én vezető lettem, elhatároztam, hogy 
olyan pedagógusokat szeretnék az is-
kolába, akik a hivatásukból meg tudnak 
élni és nem vonja el az energiájukat más 
típusú jövedelemszerzés.
– Hogyan tudta megemelni a fizetésüket?
– Még követendő példának is gondol-
nám, ha ennek adtak volna létjogosult-
ságot más önkormányzatok is – de eh-
hez kellettek a kollégák. Egy iskola hogy 
működik? Egy paraméter, ha meg tudom 
mutatni, hogy az iskola szakos ellátottsá-
ga milyen szintű. Minél magasabb, akkor 
várható el egy minél jobb képzés, a gyere-
kek eredményességének vonatkozásában. 
Hogyan lehetett ezt elérni? A kollégáim 
zöme két-három szakos – de még öt sza-
kos kollégám is volt. Így meg tudtam azt 
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Hasonlókat gondolt erről a nemes ital-
ról az a helyi borszerető baráti társaság 
is, melynek tagjai kilenc évvel ezelőtt 
életre hívták a Vácszentlászlói Bor-
mustra elnevezésű rendezvényt. Akkor 
még gondolni sem mertek arra, hogy 
ilyen hosszú időn át tartó, grandiózus 
eseménysorozattá válik ez az eleinte 
egyszerű, kis kedélyes összejövetel. Si-
kerét mutatja azonban, hogy idén közel 
150 fővel tartottuk meg az idei, borkós-
tolással egybekötött, nagyszabású bált.

Mint minden évben, most is meg-
előzte a mustrát egy könnyed hangu-
latú, hosszúra nyúló, szakmai-baráti 
beszélgetéssel egybekötött borverseny, 
ahol a helyi és a közeli településekről 
érkezett borokat vizsgálta és díjazta 

egy borértő zsűri, melynek elnöke, a 
bormustra egyik alapítója, dr. Sza-
bó István volt. Érdemes megjegyezni, 
hogy e zsűrizés egyébként szigorú sza-
bályrendszer keretében zajlik, a próba-
tétel előtt álló borokat a lehető legjobb 
tudásuk szerint, objektíven szemlélik 
és ízlelik a bíráló bizottság tagjai.

Akárcsak az előző években, most 
is kiválóbbnál kiválóbb borokkal 
rukkoltak elő a gazdák. A választék 
rendkívül sokszínű, izgalmas, és nem 
utolsó sorban minőségi volt. Itt szeret-
nénk köszönetet mondani azoknak a 
borászoknak, akik hosszú éve gondos 
munkával készítik, és nagy szeretettel 
kínálják fel a közönségnek az elkészült 
nedűket, kiemelve közülük azokat a 

termelőket, akik a saját kertjükben 
termelt, eredeti vácszentlászlói sző-
lőből készült borral neveztek a ver-
senyen (Papp Sándor, Takács László, 
Varga László). 

Az idei bormustra hangulatának 
megalapozásáról a helyi iskola tanári 
kara gondoskodott, akik egy zseniálisan 
humoros műsorral „dolgoztatták meg” 
a vendégek rekeszizmait. E bemelegítés 
után következett a borok bemutatása 
és ízlelgetése, melynek köszönhetően a 
hangulat folyamatosan fokozódott, egé-
szen a tetőpontig, amikor is kihirdették 
az idei díjnyertes borokat. Öröm volt 
látni, ahogyan meglett borászok csillo-
gó szemmel várták az eredményhirde-
tést, mely a következőképpen alakult: 

 IX. Vácszentlászlói Bormustra
„A bor évezredek óta emberkísérő ital. Minden művelt népnél az italok elsőjévé vált, szorosan kapcsolódott éle-
tünkhöz, szokásainkhoz, olyan fontos szükségletünkké vált, mint a kenyér. Az alkoholtartalmú italok közül a 
legmagasabb erkölcsi magaslatra emelkedett a bor, amidőn az utolsó vacsorán elhangzott: „…ez az én vérem…” 
– Mercz Árpád, a 2015-ben elhunyt kitűnő főiskolai tanár, borász, borászati szakíró gondolatai ezek.

Különdíj: Benkó László, Borbély László   
– Olaszrizling 2017 / Abasár

Különdíj: Maszlag Ádám – Pinot Noir 
szűztermés 2017 / Gyöngyöspata

Különdíj: Varga László – Szürkeba-
rát-Tramini cuvée 2017 / Vácszentlászló

Szent László bora: Papp Ferenc – Nero 
2017 / Nagyréde

Közönségdíj: Maszlag Ádám és a „Nyuszi 
csoport” (a vácszentlászlói óvoda tanul-
mányi kiránduláson részt vett középsősei) 
– Cabernet Sauvignon rozé 2017 / Abasár

A díjak átadását kitűnő vacso-
ra, majd pedig fergeteges, tán-
colós-beszélgetős, önfeledt mu-
latozás követte, mely a korábbi 
bulikhoz hasonlóan szintén nap-
virradatig tartott.

Még egyszer ezer köszönet ezért 
a szép estéért a szervezőknek, a 
dolgozóknak, borászoknak, s per-
sze a vendégeknek, akik nélkül mit 
sem ért volna a parti. Jó dolog eb-
ben az őrült, rohanó világban egy 

kicsit lefékezni, kikapcsolni, be-
szélgetni és örülni az életnek, a jó 
társaságnak, a jó hangulatnak és a 
jó boroknak.

Kis nyári pihenő után pedig, 
az őszi szürettel újra kezdetét ve-
heti a készülődés erre az immár 
hagyományossá vált borünnepre, 
amelyet reményeink szerint jövő-
re is megrendezünk, s ezzel kü-
lönleges színezetet kaphat. 2019-
ben ugyanis jubilál a rendezvény, 

vagyis 10. alkalommal nyitja meg 
kapuit a bormustra.

Addig is kellemes borozgatást 
kívánunk mindenkinek, emellett 
pedig raktározzuk el gondolata-
inkban az ókori bölcs, Arisztote-
lész szavait, melyek a mértékletes-
ségre hívják fel figyelmünket:
„Az első kupa bor az egészségé, a 
második a jókedvé, a harmadik a 
szomorkodásé, a negyedik a gyalá-
zaté.”
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A Széchenyi 2020 előirányzatából Vác-
szentlászló  község Önkormányzata a pá-
lyázatban foglaltak megvalósítására egy-
szeri, vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. Az előirányzat a Kohéziós 
Alapból és a hazai központi költségvetés-
ből valósult meg. A pályázat támogatási 
intenzitása 100%.

A „Vácszentlászló Község épületeinek 
energetikai korszerűsítése a KEHOP 
5.2.9. kódszámú pályázat keretében” 
című pályázat során az Önkormány-
zat célul tűzte ki és az Orvosi rendelő és 
Egészségház, a Községháza, a Sportöl-
töző, a Tűzoltószertár és a Szent László 
Általános Iskola valamint az Arany János 
Művelődési Ház energiahatékonysági 

felújítását a villamos energia fogyasztásá-
nak csökkentése érdekében. Az épületek 
üzemeltetési költségei igen jelentősek. A 
magas üzemeltetési költségeket főleg a 
fűtési hőigényből származó magas gáz-
energia-költség és a villamos energiafo-
gyasztás tették ki. Ezek alapján vált szük-
ségessé a fűtési energiaigény csökkentése, 
amit az épület külső határoló felületeinek 
hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjé-
vel valósítottak meg, valamint a villamos 
energiafelhasználás egy részének napele-
mes rendszerrel történő ellátásával.

A pályázat megvalósítását követően 
a projektben érintett épületek dolgozói 
és használói – az energetikai korszerű-
sítésnek köszönhetően – korszerűbb, 

gazdaságosabban működtethető intéz-
ményben tanulhatnak, oktathatnak, gyó-
gyulhatnak. A fejlesztés után jelentősen 
csökken az épületek energiafelhaszná-
lása, amely hozzájárul az intézmények 
fenntartási költségeinek optimalizálásá-
hoz.

VÁCSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

TISZTELETTEL  MEGHÍVJA  
ÖNT ÉS CSALÁDJÁT

2018. március 9-én, pénteken 17 órára
az Arany János Művelődési Házba 

(2115 Vácszentlászló, Fő út 2.)

a KEHOP-5.2.9 számú  

ÉPÜLETENERGETIKAI PÁLYÁZAT  
PROJEKTÁTADÓ ÜNNEPSÉGÉRE

VÁCSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sajtóközlemény
Vácszentlászló Község épületeinek energetikai felújítása a KEHOP 5.2.9 pályázat keretein belül

Vácszentlászló község Önkormányzata a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió te-
lepülési önkormányzatai számára” című konstrukció keretében pályázatot nyújtott be. A KEHOP 5.2.9-16-2016-
00037 azonosító számmal regisztrált, a „Vácszentlászló község épületeinek energetikai felújítása a KEHOP 5.2.9 
pályázat keretein belül” c. pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energia Operatív Program 
Irányító 130.593.869,- Ft összegű támogatásra érdemesnek minősítette. A projekt 2017. áprilisában kezdődött és 
2018 februárjában fejeződött be és az elszámolható költség 129.811.089,- Ft.



KISBÍRÓ, XXVII., 2018. MÁRCIUS KISBÍRÓ, XXVII., 2018. MÁRCIUS8 9

A hely, ahol László herceg sátora állt  
a Mogyoródi csata idején – 2. rész

1074-ben vagyunk. Salamon a ma-
gyar király, az elüldözött és Lengyelor-
szágból visszatért Géza herceggel való 
trónviszálya most ér legvérmesebb 
szakaszába. Géza oldalán harcol Lász-
ló herceg, a nagy bajvívó, az önfeláldo-
zó testvér, velük van Ottó morva her-
ceg is elszánt vitézeivel. Csapataik Vác 
alatt gyülekeznek, Salamon serege Gö-
döllő felől közeledik, végső leszámo-
lásra készülnek. A Mogyoród melletti 
síkon március 14-én feloszlik a köd, 
a csapatok rendezik soraikat. László 
herceg belovagol katonái elé, forgatja 
kétélű csatabárdját, majd leugrik lová-
ról, leborul a földre. Még egyszer Isten 
segítségét kéri: ha győzelemre segíte-
né, akkor itt egyházat, kolostort alapít 
Szent Márton tiszteletére.

Az összecsapás ádáz küzdelemében 
a hercegek megsemmisítő győzelmet 
arattak, László igazi hős volt ebben a 
csatában. Salamont napnyugtáig ül-
dözték a Duna mellett, végül a Csepeli 
átjárón menekült.
I. Géza a magyar király!
A mogyoródi csata történetének már 
Szent László idejében is létezhetett va-
lamilyen forrása, de csak jóval később 
(1360 körül), majdnem háromszáz év 
múlva jegyezte le Kálti Márk (?) Nagy 
Lajos király udvarában, ami aztán 

szép, kalligrafikus latin betűkkel került 
a Bécsi Krónika pergamen oldalaira.

Innen gyökerezik a mi Szent 
László legendánk is, miszerint fe-
hér lovának patkónyomában meg-
eredt a Hajta patak forrása, hogy 
szomjukat olthassák vitéz katonái.  
A mi Szent László legendánk azért 
olyan szép, mert bár legenda, de benne 
rejlik a hihető valóság is. 

Olyannyira, hogy megint pár száz 
évvel később, a mogyoródi csata tör-
ténetének mintegy folyományaként, 
kiegészül a szentlászlói plébánia egy-
házlátogatási jegyzőkönyvébe írt be-
jegyzéssel: a templom kicsiny, kör 
alakú s a hagyomány szerint Szent 
László király építtette azon a helyen, 
ahol a mogyoródi csata idején sátora 
állt. (Chobot, 210. old.- Liber II. Vicit. 
Can. 9, 91. III.139).

Járhatott-e nálunk László herceg 1074 
márciusában a Mogyoródi csata idején? 

Láthatta-e a templomdombról szép-
séges tájunkat, a Hajta patak mocsaras 
völgyét, melynek rönkhídján vezetett út 
a csata színhelye felé?

Állhattak-e itt sátoraik előtt László 
herceg és lovagjai, mint ahogy ezt mi 
papírra álmodtuk?

Amit egész biztosan tudunk: ezen a 
helyen később felépült a kis falu közép-
kori temploma! 
Sajnos, László herceg itt tartózkodásáról 
korabeli forrást, feljegyzést nem találunk. 
Bárhogy is szeretnénk!
Azért sem, mert a magyar régmúltban, 
a honfoglalás utáni időkben keresünk, 
a korai középkorban, amikor még a kis 
települések nevei sem voltak állandók. 
Ebben a távoli időben a forráshiány ter-
mészetes. Vigasztalódhatunk azzal, amit 
a kiváló történész, e vidék egyik legjobb 
ismerője Horváth Lajos is megfogalmaz: 
ha valamiről nincs feljegyzés, az a történe-

ti kutatásban nem azt jelenti, hogy nem is 
létezik! Azt jelenti, lehet tovább keresni!  
És valóban. Ha kicsit vizsgálódunk eb-
ben az időszakban, akkor a történeti 
fejlemények bőven adnak rá okot, hogy 
kijelentsük: igen, László herceg – és 
nemcsak a csata körüli időkben – sok-
szor járhatott itt! Akár a mi középkori 
településünkön, az akkor még más ne-
vet viselő Árpád-kori kis falunkban is. 
Álljon itt ehhez néhány tény, történeti 
ismeret:

László hercegnek a mogyoródi csa-
tában egyik legfontosabb szövetsége-
se a morvaországi Alamóc (Olmütz) 
várában élő Ottó herceg, aki legfia-
talabb testvérhúgának, Eufémiának 
a férje volt. Karácsonyi János: Szent 
László király élete c. dokumentumsze-
rű könyvéből is tudjuk, hogy László 
herceg váradi vitézeivel mindig Szol-
nokon át, észak-nyugati irányba, a 
Zagyva, majd a Hajta mentén, a Galga 
vidékén jött erre kíséretével: Nógrád 
és Nyitra felé lovagoltak, majd innen 
az ő testvérhúgához, Olmütz várába.  
Tudjuk azt is, hogy László és Géza her-
ceg a mogyoródi csata előtt és utána is, 
sokszor jártak errefelé Vácra, itt tár-
gyaltak a trónöröklési rendről, intéz-
kedtek a Váci Püspökség alapításáról, 
amit már I. István király elkezdett. Vác 
már a honfoglalás idején jelentős tele-
pülésnek számított, Watzenburg, majd 
Wac civitas néven nagy szerepe volt a 
nyugati kereszténység elterjedésében. 

Az is tény, hogy az Árpád-házi Va-
zul ősi jogán, Béla király apjuk után 
ők birtokolták ezt a vidéket, a nyitrai 
hercegséget. Géza alapította Nyitra 
mellett a garamszentbenedeki bencés 
monostort, 1075-ös királyi adomány-
levelében ott van: már 1060 körül el-
kezdődött a kolostor alapítása. Az ak-
kori, dukátusi hatalomgyakorlásban 

László herceg a messzi Erdélyt birto-
kolta Biharvár, majd Várad központtal, 
de gyermekkori emlékek húzták erre-
felé, az említett, ismerős úton, Nyitra 
várába, a bencés kolostorba. Erre jöt-
tek, akkor is, amikor száműzött Béla 
király apjukhoz, szeretett anyjukhoz 
tartottak Lengyelországba, ahol gyer-
mekkoruk egy részét is töltötték. 

László herceg már fiatal korában 
bejárhatta e vidéket, a Hajta és a Galga 
mentét is, akár vadászhatott errefelé. 
Itthon volt!

Megerősíti ezt Horváth Lajos meg-
állapítása is: a Gödöllőtől dél-nyugatra 
fekvő Mogyoród területe sem lehetett 
más, mint hercegi birtok, hiszen László 
herceg a nagy csata előtti, a mindenható 
Istennek tett fogadalmában azt ígérte, itt 
kolostort épít Szent Márton tiszteletére. 
És ez meg is történt! Az lehetetlen, hogy 
a meg nem vívott csata előtt, egy Ár-
pád-házi herceg más birtokán akarjon 
monostort alapítani – állítja a történész. 
Azt is a helyi történetírók kutatásaiból 
tudjuk, hogy ez a terület akkor még a 
Duna két oldalán fekvő nagy Visegrád 
vármegye volt, ami később tagolódott 
Pest–Pilis–Solt–Kiskun megyére. E táj-
ra a honfoglaló Tarján törzs érkezhetett 
először, a Kurszán-Kartal, a Zsidó, az 
Ákos nemzetségek szállásterülete volt 
ez, és még a Mogyoródi csata körüli 
időkben is az Árpád-házi hercegsé-
gek, királynék birtokainak számított.  
István király után harminc-negyven 
évvel a gödöllői dombság, a Galga vi-
déke jobbára még erdős, lakatlan vidék, 
de léteznek már itt a faluközösségek. A 
Hajta patak partján, a Kenderháton, a 
Harmos völgyben itt voltak már a hon-
foglalók és az őslakosok települései. A 
nagy király által megalapozott állam 
működött, leverték a nagy pogánylá-
zadásokat (1046, 1060), általánossá vált 
a keresztény életmód. Folytathatták 
István király második törvénykönyve 
rendelkezéseinek végrehajtását: Tíz falu 
építsen egy templomot.

És ebben az időszakban a csatát nye-
rő Árpád-házi hercegek, Géza és Lász-
ló királyokká lettek, 1074-1077 között 
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Géza, 1077-től 1095-ig I. László volt 
Magyarország uralkodója. A  megvakí-
tott Árpád-házi Vazul unokái kárpótlást 
kaptak, Isten az oltalma alá vette őket. I. 
László óriási népszerűségével, az igazság 
szigorával, az irgalom szelídségével kor-
mányzott, az emberek inkább szerették, 
mint félték. Keményen védelmezte az 
országot, folytatta az István által elkez-
dett munkát. Támogatta a külföldi szer-
zetesrendek betelepítését, adományaival 
szorgalmazta a prépostságok és apátsá-
gok monostorainak építését, új egyháza-
kat alapított, templomokat építtetett. A 
keresztény szellemiséget azzal is erősí-
tette, hogy 1083-ban szentté avatták Ist-
vánt, Imre herceget és Gellért püspököt. 
Ettől kezdve már a templomok építésé-
ben is patrónusként jelent meg a magyar 
szentkirály. I. László 1092-ben összehív-
ta a szabolcsi zsinatot is, ahol határozatot 
hoztak a templomok és plébániák szoro-
sabb kapcsolatáról, szigorították a hívők 
templom köré temetkezésének szabá-
lyait, kijelölték a vallási ünnepnapokat, 
megkövetelték a templomba járást. Az 
egyházak és templomok közvetlen elle-
nőrzését az archipresbiterre, az esperes-
re bízták, ami a korábbinál közvetlenebb 
kapcsolatot teremtett a hívek és a püspö-
ki méltóság között.    

A Szent Gellért legendából úgy tud-
juk: a legkorábbi templomépítések ide-
jén a hívek ajándékokat vittek a püspök-

nek és arra kérték, szenteljen meg olyan 
helyeket, ahol majd templomot fognak 
építeni. A XI. század végén tehát, Ma-
gyarországon templomot építtethetett 
a király, a püspök, saját udvarhelyén a 
magánbirtokos, de az igazi építők min-
dig a faluközösségek mesteremberei, az 
ide települt szerzetesrendek hozzáértő 
papjai voltak.

Mikor is épülhetett a szentlászlói 
kerek templom, amit a szakirodalom 
amúgy rotundának nevez?

A rotundák nagyon régi, misztikus 
templomok. Már a korai középkorban 
megjelentek Nyugat-Európában, de 
keleten a Bizánci Császárság területén 
is feltűntek. Magyarországon a XI. szá-
zad elejétől kezdték építeni, egészen a 
XIV. század végéig. Azt is mondják, a 
körtemplom hírét Jeruzsálemből hoz-
ták az első keresztes lovagok, előképe 
a Szent Sír fölé emelt kápolna. Nálunk 
először fejedelmi, királyi várak kápol-
náiként léteztek (pl. esztergomi, veszp-
rémi királyi kápolna), majd építették a 
nemzetségek udvarházaiban, később 
a falusi plébániatemplomok kedvelt 
típusaivá váltak. Az igen kismére-
tű (4-5 méter belső átmérőjű) kerek 
templomok a mellettük álló plébániá-
val működtek tökéletes harmóniában. 
A középkori embert megérintette égi 
kupolája, a menny szakrális hangulata. 
A jobbára kelet-nyugati tájolású kör-

templomok egyszerűek, mégis építé-
szeti csodák voltak. 

A mi rajzunkon látható kerek 
templom fala szürke, faragott kvá-
derkőből készült, román vagy tán 
gótikus stílusba hajló lépcsős bejára-
ta van. Kíváncsiságra késztet, hogy 
aztán belül megláthassuk patkóíves 
szentélyét, oltárán Szent László ki-
rály vászonra festett gyönyörű ké-
pével. Félhomály van, de hátsó, kicsi 
ablakán beszökik a napsugár, a jel, 
hogy itt közel vagyunk a Teremtőhöz.  
A körtemplom kívülről is vonzó, mert 
egy pillantással megfogható, mert 
olyan egyszerű. A körök mintázzák az 
Isteni végtelenséget, a négyszögletes 
kövek a bizonyosságot, a vastag fal az 
örökkévalóság szimbóluma.

Szerintünk ilyen, vagy még ennél is 
szebb lehetett a régi szentlászlói kistemp-
lom, ami a Turai úti magaslaton állt.

A középkori Magyarország ro-
tundái c. könyvből (Gervers-Molnár 
Vera) veszünk még ide néhány mon-
datot, amelyeket érdemes tudni a ke-
rek templomok kapcsán. 
– A Magyarországi kerektemplomok 
legtöbbjéről sajnos nem állnak rendel-
kezésre okleveles adatok. Az egyes fal-
vak okleveles említése sok esetben any-
nyira késői, hogy e templomok korának 
megállapításához nem ad segítséget.
– Formailag e templomtípus annyira 
egyszerű, – pl. a kerek hajójú, félkörí-
ves vagy patkóíves szentélyű rotundák 
esetében is –, hogy az építészeti forma 
ritkán ad segítséget a kor meghatározá-
sára.
– A kerek templomnak – mint kis fal-
vak egyházának – olyan korhatározó, 
faragott részletei, vagy freskói nincse-
nek, amelyek a pontos datálást meg-
könnyítenék.
– Építőanyaguk, falszerkezetük azért 
bizonyos mértékig lehet kormeghatáro-
zó is, pl. ha tudjuk, hogy fala kváder-
köves (kocka vagy téglalap), akkor ez a 
falusi templomok estében a XII. század 
második felétől épülhetett.
– A középkori templomok régészeti 
feltárása csak nagyon kevés esetben 

történt meg, akkor is csak a falak fel-
tárását végezték el, a körülötte lévő 
temetőket általában nem is vizsgálták.  
– Sajnos, a kerek templomok nagy része 
eltűnt, nem élte túl az idők kegyetlen 
viharait.

Nem túl kedvező helyzetkép, de a 
korrekt, tudományos igényességgel fo-
galmazott megállapítások mégis adnak 
némi segítséget a szentlászlói középko-
ri templom építésének idejéhez. 

Tekintve, hogy a mi templomunk 
fala is szürke kváderkőből épült 
(a kövek egy részét meg is talál-
tuk!), azt jelenti, hogy valószínűleg 
a XII. század második felétől, tehát 
az 1150-es évek után keletkezhetett.  
(Nem kizárt persze az sem, hogy már 
volt itt előtte egy egészen korai, boro-
nás szerkezetű, vert agyag falú, vagy 
favázas, náddal, sövénnyel befont ős-
templom, amely templomok Szent 
László király uralkodása idején még 
léteztek!)

Valóban igaz, hogy Zenthlazlow 
település első okleveles említése is 
elég későn, 1394-től datálódik, ami-
ből az is következik, hogy kis temp-
lomunk és Szentlászló nevű falu, 
jóval 1394 előtt is keletkezhetett.    
Tegyük hozzá, Asztalos Sándor és Hor-
váth Lajos történészek a Vácszentlász-
ló története c. könyvükben azt is joggal 
feltételezik, hogy Szentlászló temp-
loma, csakis I. László király 1192-es  
szentté avatása után épülhetett. Szű-
kült tehát az idősáv 1192 és 1394 közé.  
Azt oklevelek bizonyítják, hogy ebben 
az időszakban végig az Ákos nemzet-
ség birtoktömbjéhez tartozott vidé-
künk, szinte az egész Galga mente, de 
később már Pécel környékén, a Rákos 
patak mellett is ott voltak. A legko-
rábban jegyzett Ákos comes (ispán) 
volt, akit 1116 és 1131 között II. Ist-
ván király főembereként említenek a 
források. A szomszédunkban a hévízi 
Ákosmonostorát, a bencés apátságot 
már 1214-ben (tehát még az 1241-es 
tatárjárás előtt!) említi oklevél, majd 
a többször is felbukkanó Ákosnyíre,  
Ákosülése, (Ákosudvarhelye)  telepü-

lések neve is megerősíti, hogy itt volt 
vallási és világi központjuk. Ezért azt 
gondoljuk, hogy valamelyik Ákos-fa-
lu dombján épült fel a kerek templom. 
Miután pedig ennek védőszentjévé 
már Szent Lászlót jelölték, a nagy ki-
rály neve hamarosan kiszorította az 
Ákos falu nevet.  Így jött létre Szent-
lászló település, amelynek előbb volt 
meg középkori kerek temploma!

Ez is csak feltevés! Az időszakot már 
tudjuk, azt nem, hogy pontosan mikor 
és ki építette régi templomunkat?

Azt hinné az ember, hogy ezzel vége 
is lehet az ilyen magamfajta amatőr 

kíváncsiskodásnak, de nem! 2017-ben 
megjelent Tringli István: Szokás és sza-
badság c. tanulmánykötete, amelyben 
az egyik írás éppen a középkori Ákos 
nemzetség történelmi tudatának, em-
lékezetének viszonyait boncolgatja. 
Ebben az izgalmas könyvben nincs szó 
ugyan a középkori templomokról, de 
a szerző, a tudós történész éppen az 
Ákosok olyan történeti forrásaira, ere-
deti okleveleire utal, amelyek tanulmá-
nyozása újabb remény lehet arra, hogy 
a szentlászlói kerek templom szüle-
tésének körülményeit pontosabban 
megismerjük.    

Balogh Zoltán
Felhasznált irodalom
Képes Krónika – Bp. 1978, 119-20.; Váci Püspöki és Káptalani Levéltár digitalizált iratai; Váci Egyházmegyei Levéltár anyagai; 
Váci Egyházmegyei Könyvtár anyagai; Szent László király élete (Karácsonyi János); Szent László városa - Váradi Legendárium 
(Pivárcsi István); Adatok, dokumentumok, képek a vácszentlászlói egyházközség életéből (Lukács András c. apát); Vácszentlászló 
története (Asztalos István szerk.); Valkó - A kerek erdőn túl (Madár Eszter - Rádóczki Mária - Juhász Józsefné); Pest megye kö-
zépkori templomai (Tari Edit); Gödöllő történetének írott forrásai (Horváth Lajos); A Középkori Magyarország Rotundái (Ger-
vers-Molnár Vera); A Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai I.-II. (Németh Zsolt); Szent László lovagkirály 
élete – Rubikon történelmi magazin; Szokás és szabadság (Tringli István) 
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1958A kép hatvan éves – a foci örök! 

Felfutott az alapvonalig, onnan élesen, 
visszafelé célozta gólt ígérő beadásait. A 
végén, mellette guggolok én, a legfiata-
labb játékos. Korengedéllyel játszottam a 
felnőtt csapatban, ez volt az első bajnoki 
meccsem. Kezem-lábam remegett, de 
azért is, mert ilyen foci-óriások között 
játszhattam.

Ez a hatvanéves fekete-fehér fénykép 
egy híres, régi kép! Benne van a Vác-
szentlászló története című könyvben is, 
azzal a szerkesztői megjegyzéssel, hogy 
hiányzik innen a tizenegyedik játékos, 
Horváth András. Valóban. Szőke Bandi 
volt az 58-as focicsapat centerhalfja, a le-
vegőben a legjobb, mindig ő emelkedett 
a legmagasabbra, minden labdát elfejelt!

De bizony, erről az 58-as csapatképről 
hiányoznak még mások is! Nincsenek 
rajta a már kiöregedő aranytartalékok. A 
nagyobb meccseken még beöltöző Puszti 
Jani, a méltán híres Kagyel, akit fényko-
rában egész Pest megyében tiszteltek a 
hátvédek. Nincs itt a Hosszú Puszti, nincs 
a nagy szívvel játszó Záborszky Jani, a 
Babos –  Szira – Jóska, és Balogh Laci (a 
bátyám), akit – mert sok a Balogh Szent-
lászlón – szintén az Ádám Mari fiaként 
ismertek. Nincs itt a karikalábú Hajdú 
Jani, a Szőrös, aki ha megindult az ősgye-
pes pálya bal szélén, ellenállhatatlan volt, 
megfogni sem tudták.

Kit is hagyok én ki az 58-as focicsapat-
ból? Ja, és a Gatya! Rendes nevén Fekete 

László, aki saját vattabéléses sport gatyá-
jában védett – ha éppen engedte vasárna-
pi meccsen játszani a menyasszonya.

És most ezer bocsánat! Nincs a képen 
a „legnagyobb fej”, a Kovács Sanyi bácsi, 
a Vácszentlászló S. K. elnöke! Aki már 
akkor a legnagyobb tekintélynek, „foci 
gurunak” számított. A meccs előtt, meccs 
alatt, meccs után, mindig figyelni kellett 
rá. Sípszó után már teljesen együtt élt a 
csapattal, mindig a hazai térfél oldalvo-
nalán ingázott, minden játékosnál többet 
látott, mindig okosat mondott, nemcsak 
az Elnök volt ő, hanem a csapat Edzője is.

Ezen a régi, 60 éves fekete-fehér képen 
tizennégy szentlászlói sportember lát-
szik. A felvétel nem lenne rossz, igaz, tó-
nusából már jócskán veszített … Nekem 
azonban most hirtelen, más a bajom. A 
képen tizennégyen vannak – de közülük 
már csak hárman élnek…

Nagyon sokan elmentek!   Hová  men-
tek? Hívták őket, vagy menniük kellett? 
Szétszóródtak az életben is!

De milyen jó, hogy ez a 60 éves kép 
most együtt mutatja őket. A foci szeretete 
szorosan összefogja a csapatot…

A fényképre azt mondják az emberek: 
az csak egy pillanat, és az is már a múlt. 
De ez nem is így van; nekem ez a kép 
nem pillanat! Beleégett az emlékezetem-
be – örök és múlhatatlan… 

Balogh Zoltán

A fekete-fehér fénykép 1958-ban készült. 
A vácszentlászlói öreg focipálya, meccs 
előtt, a belső kapu előterében áll a csapat. 
Nyáridő, a kapu mögött sűrű kukoricás, 
lejjebb az agyaggödör meredek szaka-
dékkal, távolabb a falu látképe, a fák kö-
zül kivillanó háztetők.

A képen az első, öltönyös úr Varga Fe-
renc, a Vácszentlászló Sport Kör feledhe-
tetlen, lelkes intézője. Mellette áll Csuha 
Feri, a kemény, robusztus jobbhátvéd, 
majd megint civilben Sára Feri bácsi, 
ugyancsak a sportkör kiváló vezetőségi 
tagja. Csípőre tett kézzel Horváth Gábor, 
a Szőke Gabi, aki bámulatos technikával 
játszott, belsővel nyeste a labdát, lehe-
let-finoman passzolt. Mellette Pető Já-
nos, a csapat tökéletes bal bekkje; ő volt 
a leghátsó fal – amúgy Eleknek hívta 
mindenki. Az álló sor végén Nagy Misa 
bácsi, az egykor volt nagyszerű kapus, 
szintén tapasztalt vezetője a csapatnak.  
A kép közepén a fiatal Balogh József, de 
úgy is mondhatom: Gugó Józsi – ügyes, 
gyors volt, mint a villám.

Az alsó sor elején terpeszkedik a Szed-
lák, rendes nevén Szira Jani. A szentlász-
lói drukkerek pedig Maris néven haj-
tották, vitték előre a meccsen. Hányszor 
is tűzbe hozta a csapatot! Képes volt rá, 
hogy kaputól-kapuig, egymás után több-
ször is végigszáguldjon a pályán. Maris! 
Ébredj Maris! – hangzott a kórus. És ha 
végre gól esett, a turai part verte vissza a 
nagy morajlást; az egész falu tudta, hogy 
most történt valami.

Szedláktól jobbra, csak a feje látszik a 
nyurga középcsatár Sára Ferinek (a Csi-
pogó); bombaerős szabadrúgásai voltak, 
mindig laposan lőtt és védhetetlenül. 
Mellette guggol Juhász Ede, lent Grébel 
Lajos; ők Valkóról jöttek át ide focizni. 
Ede már kicsit hátravontan, de tökéletes 
eleganciával játszott, Lali a nagy csíkos 
kesztyűjében védett; párducként tudott 
vetődni a labdákra. A két valkói focis-
tát rajongásig szerették a szurkolók. A 
képen félig térdelve Polgár Laci, a szent-
lászlói csapat szélvészgyors jobbszélsője. 

Szakkörünk immár 27 éve működik, 
jelenleg 14 fős a tagságunk. Örülünk, 
hogy az idősebb korosztály mellett a fi-
atalabbak körébe n is egyre nagyobb az 
érdeklődés. Az eltelt idő alatt számtalan 
alkotást készítettünk. Elmondhatjuk ma-
gunkról, hogy

• saját kedvtelésünk szerint dolgozunk,
• családtagjaink, rokonaink, baráta-
ink és kedves ismerőseink lakásait dí-
szítik az elkészült munkáink,
• gyapjútól a zoknikon, a függönyökön 
át egészen a használt ruhákig, min-
denféle alapanyagból dolgozunk,
• alkotás közben felelevenítjük a rég-
múlt időket, fényképekkel, megtörtént 
események felidézésével,
• szüreti bálokra, Luca napi, ádventi, 
karácsonyi, húsvéti szokásokra emlé-
kezünk,
• recepteket cserélünk.

A szövő szakkör  
pillanatai

Farsangi összejöveteleink is jó hangu-
latban telnek, minden évben egy-két 
kiránduláson veszünk részt, ahol vala-
melyik tájegység népművészeti kultú-
rájával ismerkedünk.

Az elkészült munkáinkkal helyben és 
a környező településeken kívül országos 
jelentőségű kiállításokon is bemutatko-
zunk, mint például:

• Élő népművészet,
• A magyar kézművességért
• Kézműves remek 

Jelenleg a Kormányhivatal budapesti, 
Városház utcai kiállító termében tekint-

hetők meg munkáink – ahol a Gödöllői 
Járás és a Gyáli Járás mutatkozik be. Ide 
kaptunk mi is felkérést, ahol Bandúr Im-
réné, Laczik Istvánné és Mészáros Lász-
lóné szőttesei, valamint a hímzések közül 
Mészáros Lászlóné fehér rábaközi párná-
ja futóval és mezőségi abrosza szalvéták-
kal láthatók.

Munkáink a Művelődési Ház színpa-
dán készülnek. Az érdeklődők hétfő es-
ténként 17 és 19.30 óra között itt találkoz-
hatnak velünk, betekintést nyerhetnek 
munkánkba.

Mészáros Lászlóné
szakkörvezető
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Betlehemi  
pásztorjáték
A december 24-ei ünnepi szentmise 
előtt pásztorjátékot adtak elő a vác-
szentlászlói Szent László Általános Is-
kola diákjai. A műsort Simon Zoltán 
hitoktató tanította be. A felkészülés 
ráhangolta a tanulókat a közelgő ün-
nepekre. A pásztorjáték Jézus Krisztus 
megszületését mutatta be a 21. század 
szemszögéből, zenei részletekkel. Az 
előadás mondanivalója ma is ugyan-
az: „Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy az Ő egyszülött fiát adta, hogy 
aki hisz benne az el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen. Jöjj el szívünkbe, vi-
lág világossága.”

Rudniczai Dorka Tamara, 
7. osztály

Év végén, az ünnepek közeledtével 
eljött a téli szünet előtt várva-várt 
utolsó tanítási nap, december 20-a. 
Mivel ez egy szerdai nap volt, így a 
hagyományos iskolai karácsonyi bál 
a hétköznapok közepére esett.

Hatalmas, gyönyörű fenyőfát ka-
pott iskolánk, amely a díszekbe és 
fényekbe öltöztetve pompás látványt 
nyújtott a nagyteremben. 

A rendezvényt a 3. és 5. osztályo-
sok ünnepi műsora nyitotta, melyet 
Csordásné Molnár Zsanett és Papp 
Sándorné osztályfőnökök tanítot-
tak be. Bár az időjárás kint nem ezt 
mutatta, de a színpadra a telet vará-
zsolták nekünk a gyerekek a szívhez 
szóló karácsonyi történettel, a ver-
sekkel, a dalokkal, a gyertyákkal, a 
csillagszórókkal és a hógolyókkal. 

A műsor után zenés mulatozás, 
tánc következett. Az előtérben a bü-
fét a 2. osztályos szülők „üzemeltet-
ték” finom enni- és innivalókkal.

Bálunk zártkörű volt, vagyis az is-
kola jelenlegi tanulói és családtagjaik 
vehettek részt azon. Belépődíj nem 
volt meghatározva, ahogy az előző 
karácsonyi bálon sem, mindenki 
saját belátása szerint támogathatta 
az iskolát vagy vásárolhatott kará-
csonyi díszeket, amelyeket a diákok 
és tanáraik, tanítóik készítettek. Az 
ilyenkor befolyó pénzösszegből ju-
talmazzuk a gyerekeket a különböző 
iskolai rendezvényeken.

Az est fénypontja, mint mindig, 
most is a tombolahúzás volt, amikor 
sok szép és értékes tárgy került kisor-
solásra, közben pedig a közönség jókat 
mulathatott Zoli bácsi megunhatatlan 
poénjain.

A karácsonyi bálról mindenki kelle-
mes ünnepeket és boldog újévet kíván-
va ment haza.

Kreiszné Vizi Beatrix tanító

Karácsonyi bál  
– 2017

Egy pénteki napon eljöttek iskolánkba 
a vácszentlászlói méhészek, akik be-
mutatót tartottak nekünk. Az iskola 
tanulói – kicsik és nagyok – érdeklőd-
ve hallgatták az előadásukat.

Először egy videót nézhettünk meg, 
amelyet az Országos Magyar Méhé-
szeti Egyesület készített. Ebben a fél 
órában megismerhettük, hogyan gyűj-
tik össze a méhek a mézhez szükséges 
fontos alapanyagot, a nektárt, majd 
hogyan dolgozzák fel ezt a méhészek, 
hogy asztalunkra finom és egészséges 
méz kerüljön. A videó megtekintése 
után kérdezhettünk a szakértőktől. 

A gyerek közönség különböző dol-
gok iránt érdeklődött, amelyekre kielé-
gítő választ kapott. Ezután minden osz-
tály egy kérdőívet töltött ki. A kérdések 

Méhész nap az iskolában

egy alsó tagozatos gyermek számára 
sem voltak nehezek, ezért az összes év-
folyam jól teljesítette a feladatot. Nagy 
meglepetésünkre az előadás végén árul-
ták el, hogy a letakart dobozban élő mé-
heket hoztak. Végezetül kimehettünk 
és megkóstolhattuk a finom mézeket, 
amikre szavazhattunk, hogy melyik a 
legjobb. 

Összességében a Szent László Általá-
nos Iskola valamennyi tanulója nevében 
mondhatom, hogy élveztük ezt az érde-
kes bemutatót a méhészektől. 

Köszönjük Szabó Tibornak, Kánvási 
Endrének és Boros Istvánnak, hogy eljöttek 
hozzánk, és megtartották ezt az előadást.

Budavári Bernadett Fanni

December 9-ét nagy izgalommal vár-
ta minden vácszentlászlói gyermek, 
hiszen ekkor rendezték meg a Polgár-
mesteri Hivatal parkolójában az immár 
évek óta szép szokássá vált falukará-
csonyfa-állítást. Délután fél négykor 
már javában folyt a készülődés.

Négy órakor már nagyon sok fel-
nőtt és gyerek várta kíváncsian az 
ünnepi műsort. A fellépést a vácszent-
lászlói óvodások kezdték karácsonyi 
dalokkal és versekkel, majd az általá-
nos iskola 5. osztályos tanulói adták 

elő a „Melyiket a kilenc közül?” című 
történetet, melyet Papp Sándorné 
Ildi néni tanított be nekik nagy sze-
retettel. A műsor végén a gyerekek 
csillagszórók fénye mellett énekeltek. 
Eközben a vendégeket forró teával és 
forró csokival lepték meg a falu ve-
zetői, illetve kürtőskalács vásárlására 
is lehetőség volt. A Napköziotthonos 
Óvoda pedagógusai saját készítésű dí-
szeket, ajándéktárgyakat árusítottak, 
valamint a Páduai Szent Antal Kari-
tász Csoport jótékonysági vásárán is 

részt vehettünk. A műsor végén meg-
érkezett a Mikulás, és a gyerekeket 
egy-egy ajándékcsomaggal lepte meg. 
A csomag mellé mindenkinek járt egy 
jegy is a karácsonyi kisvonatra, amivel 
körbe vonatozhattak a falun. 

Az idei karácsonyfát Juhász Zoltán 
és családja ajándékozta a községnek, és 
igazán színpompás dísze lett a hivatal 
parkjának. Köszönjük, hogy részesei 
lehettünk ennek a szép ünnepnek!

 Urbán Linda, 5. osztály

Jaj, de szép a karácsonyfa…
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