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BESZÉLGETÉS KOVÁCS SÁNDORRAL

„Tűzzünk ki célt és dolgozzunk érte…”
Kovács Sándort szinte mindenki ismeri községünkben – hiszen születése
óta itt él és munkásságának nagy része közvetlenül is a közösség szolgálatához kötődik. Vácszentlászló első polgármesterével életéről, munkájáról,
a vállalt feladatokról beszélgettünk.

– Milyen családi háttérrel indult?
– Vácszentlászlón születtem 1947-ben.
Édesapám asztalosként dolgozott; a
település megbecsült kisiparosa volt,
több mint negyven éven keresztül.
Hosszú pályafutása alatt nagyon sok
nyílászárót készített, főleg a helyieknek, de a valkóiaknak is. Édesanyám
háztartásbeli volt. Egy nővérem van, ő
Törökbálinton él.
– Hogyan teltek a diákévek?
– A helyi általános iskolában kitűnő
eredménnyel végeztem – és ezt mindig
elmondom –, mert nagyszerű tanáraim voltak, és örök hálával tartozom
nekik, mert valóban az életre készítetKISBÍRÓ, XXVII., 2018. JÚNIUS

tek föl. Aztán pályát kellett választani. Abban az időben ez még úgy volt,
hogy édesapám kimondta: itt a műhely, legyél te is asztalos, vidd tovább a
műhelyt és a szakmai munkát. Így kerültem 1961-ben Gödöllőre, a 202-es
Ipari Szakmunkásképző Intézetbe. A
hároméves képzés során sikerrel szerepeltem; 1964-ben, amikor harmad
éves tanuló voltam, a „Szakma kiváló
tanulója” verseny Pest megyei döntőjét
megnyertem az asztalos szakmában –
így én már április végén szakmunkás
voltam, míg a többiek júniusban kezdhették a szakmunkás-vizsgát…
– Hol kezdett dolgozni?
– Végig édesapám mellett dolgoztam,
már a tanulóévek alatt is. Emellett a
másik terület, ami az életemet meghatározta és kitöltötte, az a sport. A helyi
sportkör tagjaként kezdtem futballozni és 14 évesen játszottam itt az első
bajnoki mérkőzést, a vácszentlászlói
ificsapatban. Aztán végig a helyi csapatban játszottam – bár abban az idő-

ben is volt már csábítás, a környékbeli
nagyobb egyesületek részéről, hogy
menjek át hozzájuk, mert tehetségesnek tartottak. Édesapám volt a sportkör elnöke; társaival 1947-ben alakította a sportegyesületet, amit 1967-ig
vezetett. Természetesen azt az álláspontot képviselte, hogy a helyi csapatot kell erősíteni.
– Közismert, hogy a labdarúgást nem
csak játékosként művelte…
– 1967 egy meghatározó év az életemben: édesapámtól átvettem a sportköri elnöki teendőket is, amellett, hogy
játszottam a csapatban. Az elnöki feladatokat aztán 1980-ig végeztem. Ez
egy nagyon sikeres szakasza volt az
életemnek, mert olyan vácszentlászlói
fiatalok jöttek a csapatba, hogy ritkán
kerül egy ilyen korosztály. Mellém is
olyan vezetők társultak, akikkel sikeresen tudtunk dolgozni, így a helyi
termelőszövetkezet anyagi támogatását is megkapta a csapat. 1975-ben
megnyertük a járási bajnokságot és
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így feljutottunk a megyei bajnokságba – ami akkor a magyar labdarúgás
harmadik vonala volt. Ott is sikeres
évek következtek; 1979-ben megyei
ezüstérmesek lettünk. Akkor én már
nem játszottam, egy térdsérülés nem
tette lehetővé az ilyen terhelést. Jelentkeztem labdarúgó edzői képzésre, végül a Testnevelési Főiskolán 1982-ben
szakedzői képesítést szereztem.
– Ezt követte a tanári pályafutás?
– Érdekes, ahogy a sors alakul: éppen 1982-ben itt a helyi általános
iskolában testnevelő tanári álláshely üresedett meg. Az igazgató és
a helyettese felkeresett, hogy ezzel
a végzettségemmel nem vállalnám-e
el ezt az állást? Addigra már az asztalosság abba maradt: édesapám sem
csinálta már és én is próbáltam másfele irányulni, a helyi termelőszövetkezetben dolgoztam. Ezt követően
tíz évet töltöttem az iskolában testnevelő tanárként – hogy pedagógiai
képzettségemet erősítsem, közben
elvégeztem a Zsámbéki Tanítókép2

ző Főiskolát, ahol 1987-ben diplomáztam. Szerettem a gyerekekkel
dolgozni, igyekeztem velük megszerettetni a mozgást. Nagyon sok
vándortábort vezettem, amelyek so-

rán az ország gyönyörű tájait jártuk
be, hátizsákkal a hátunkon. Mindez
nekem is nagyon sok élményt adott,
felnőttként is.
– Ebben az időszakban már kezdett
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tapasztalatokat szerezni a község vezetését illetően is…
– 1980-tól 1990-ig tanácstag voltam, a
közös tanácsban. ’90-ben a helyi Kisgazda Párt kért fel, támogatást ajánlva,
hogy induljak a polgármesterségért. A
választók bizalmából innentől 16 év
következett polgármesterként. Az elején még osztályfőnök is voltam; egy fél
évig visszajárhattam az iskolába és végigvihettem az osztályomat – ők 1991ben ballagtak.
– Hogyan indult az önkormányzati
munka?
– Az igazat megvallva, egy kicsit nehezen – előzőleg közös tanácsunk volt Valkóval, így nem volt községháza. Szinte
a nulláról kezdtünk; úgy volt lehetőség
a hivatal berendezésére, hogy Varga János barátom adta oda a Fő utcán üresen
álló szülői házát – ő akkor már Gödöllőn
lakott. A polgármesteri hivatal feladatainak ellátásához munkatársakat toboroztunk dr. Král László jegyző úrral – akivel
mindvégig jó baráti és munkakapcsolatom volt. Szívós munkával úrrá lettünk
a helyzeten; egy rátermett képviselő-testülettel sikeresen zártuk az önkormányzatiság első négy évét. 1993-ban megvettük a Zsámboki út 7. alatti családi házat
és abban alakítottunk ki hivatali helyiségeket. Mindig egy kicsivel előrébb lépve
sikerült megfelelő munkakörülményeket biztosítani a munkatársaknak. Jöttek
azok a feladatok, amelyeket a település
fejlesztése érdekében meg kellett oldani.
1993-ban átadtuk az új általános iskolát,
ugyanekkor kiépült a gázhálózat, aztán
a telefon-, majd a kábeltévé-hálózat, új
egészségházat tudtunk a Turai úton kialakítani. Vácszentlászló és Tura között
megépült a korszerű hulladéklerakó,
amit három másik településsel közösen
létesítettünk. A temetőben megújult a
ravatalozó és 2003-ban át tudtuk adni az
új községházát, ami a kor követelményeinek megfelelő színvonalat biztosít az ott
dolgozóknak és az ügyeiket intéző vácszentlászlóiaknak.
– Mindenki meglepődött, amikor egyszer csak visszavonult…
– 2006-ban, a választások előtt dönKISBÍRÓ, XXVII., 2018. JÚNIUS

töttem úgy, hogy közel hatvan évesen
átadom a lehetőséget. Égni kell annak,
aki gyújtani akar – mondja egy régi,
ismert sláger szövege. Nem tartottam
volna helyénvalónak, hogy esetleg
megfáradtan vágjak bele a következő
négy évbe. Így hát azt mondtam, hogy
jöjjenek a fiatalok. Azóta nyugdíjasként élem az életem – de a mai napig is
részt veszek a település irányításának a
munkájában, a képviselő-testület tagjaként.
– Miként gondol a polgármesterként
töltött évekre?
– Sikeres évek voltak; mind a négy
ciklusban olyan jó szellemű képviselő-testület volt, amelynek tagjaival
öröm volt dolgozni. A bizottsági ülések és a testületi ülések mindig építő jellegű hangulatban teltek; sosem
volt civakodás vagy ellenségeskedés.
Persze vitatkoztunk, hogy miként lehetne valamit még jobban megoldani
– de mindig közös nevezőre tudtunk
jutni és mindig az volt a cél, hogy a
községet valamilyen módon, a kevés
kis pénzünkből tudjuk fejleszteni és
igyekezzünk javítani az itt élők életkörülményeit. Tapasztaltam, hogy más
településeken, ahol egyenetlenség van
a vezetésben, az az egész közösségre,
a hangulatára, a nyugalmára rányomja
a bélyegét. Szerencsére ettől megóvott
bennünket a sors. Végül két dolgot
emelek ki. Nagy örömmel tölt el, hogy
1996-ban útjára indítottuk a nevükben Szent Lászlót őrző települések
találkozóit – az idén már a 23. ilyen
találkozó lesz, ezúttal Mátraszentlászlón. A másik, hogy 2006-ban úgy
adtam át a hivatalt, hogy Vácszentlászlónak nem volt adóssága. Amikor
Magyarország kormánya rendezte a
települések adósságait, az igazságosság jegyében azoknak az önkormányzatoknak is juttatott forrásokat, amelyeknek nem volt adóssága. Így kapott
Vácszentlászló 88 millió forintot, amit
aztán útépítésre fordítottunk.
– Munkássága figyelmet kapott a
„szakmától” is…
– Nagyon jólesett, hogy 2006-ban

a polgármesteri munkám elismeréseként a Magyar Önkormányzatok
Szövetségétől megkaptam a Polgármesteri Aranygyűrű kitüntetést
– amit jó érzéssel viselek. Azoktól
kaptam egy elismerést, akik szakmabeliek; ez egy jóleső lezárása volt
a 16 éves munkának. Tehát azóta
képviselőként igyekszem segíteni a
község tevékenységét; próbálok aktívan élni – mindehhez persze az
kell, hogy a Jóisten adjon megfelelő
egészséget, erőt. Összehoztam egy
nyugdíjas klub férfi tagozatát és azt
vezetem 2006 óta, továbbá járok az
egyházközség énekkarába – és méhészkedem is. Régebben játszottam
a polgármesterek válogatottjában,
de öt éve már nem vetkőzöm neki a
játéknak – de a csapat ügyeit továbbra is intézem. Mindig úgy éltem,
hogy még van egy fél pohár vizem
– és sose úgy, hogy már csak egy fél
pohár vizem van. Mindig ezt próbáltam mindenkinek mondani: ne mindig azt nézzétek, hogy mi nem jó,
meg mi nincs. Örüljünk annak, amit
a Jóisten megadott, hogy már valamit elértünk, és innen tűzzünk ki
újabb célt, és úgy menjünk tovább. A
lényeg, hogy tűzzünk ki célt és dolgozzunk érte. Így telt el az a 71 év,
ami eltelt fölöttem.
– Nem látszik annyinak…
– A sport, meg a gyerekekkel, fiatalokkal való foglalkozás segített – sokáig voltam az ifi csapat edzője, de a
felnőtteknél is voltam edző. A családom nélkül nem lenne teljes az életem
– feleségem gyógyszertári szakasszisztens; korábban Valkón, majd utóbb
Gödöllőn dolgozott. Egy lányom van,
ő a helyi iskola igazgatója, a vejem Budapestre jár minden nap, egy nagy informatikai vállalatnál dolgozik vezető
beosztásban. Egy fiú unokám van, ő
a Corvinus Egyetemen tanul. Feleségemmel egy fél évszázada vagyunk
együtt – számon tartjuk, hogy az idén
50 éves házassági évfordulónk lesz.
Elmondhatom, hogy boldog ember
vagyok.
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Épülő falu – épülő közösség

Horváth László Tiborral, Vácszentlászló polgármesterével beszélgetve nem
csak a községünk fejlődése érdekében benyújtott pályázatok és az ezekhez
kapcsolódó beruházások kerültek szóba, hiszen a falu vezetése ugyanilyen
figyelmet fordít a közösség építésére is. Polgármesterünk elsőként az óvoda
megújulásáról beszélt.

– Új óvodát szerettünk volna építeni –
de erre nincs pályázati lehetőség. Egy, a
helyi szükségleteknek megfelelő óvoda
felépítése mintegy 4-500 millió forintba
kerülne, így a felújítást és hozzáépítést
valósítjuk meg. A pályázaton 150 millió
forintnyi támogatás érhető el, amit el is
nyertünk. El tudjuk végezni az óvodaépület felújítását és egy új részt építünk hozzá.
A meglévő részben lesz egy csoportszoba
és a kiszolgáló helyiségek, az újban pedig
kettő csoportszoba, továbbá tornaszoba,
vizesblokkok és öltözők. A munkálatok
során elkészül a meglévő épületrész teljes
körű szigetelése. A kor követelményeinek
megfelelő, minden igényt kielégítő óvoda
lesz Vácszentlászlón – így készül egy árkádos terasz is, hogy esős időben is kimehessenek a gyerekek a levegőre.
– Hol tartanak a munkálatok és mikor
kerülhet sor a megújult óvoda átadására?
– Építési engedéllyel rendelkezünk, most
készülnek a kiviteli tervek, amelyek elengedhetetlen részét képezik a közbeszerzésnek. Az idén ősszel meg tudjuk kezdeni az építkezést; első lépésként az új rész
épül meg. Leválasztjuk a munkaterületet
és addig járnak a gyerekek a régi épületbe. Ami az átadást illeti, a következő év
őszére szeretnénk mindennel elkészülni.
– Az útfelújításokban történhet-e előrehaladás?
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– Egy másik pályázati lehetőség révén
megújulhat az aszfaltburkolat a Fő úton,
a Váci Mihály úton, a Béke és a Tompa
utcában. Siker esetén a Fő úton parkolókat alakítunk ki az óvodánál, a templomnál és az iskolánál, továbbá rendezzük a padkát és a vízelvezetést, ahol
szükséges. Ez tehát egy több mindenre
kiterjedő, ugyancsak nagy pályázat,
amit beadtunk és várjuk az eredményt.
– Indultunk még más pályázatokon is?
– Közösségünk építését, formálását szolgálja az a pályázat, amit egy sportpark
létrehozása érdekében adtunk be. Eredmény esetén a butiksor mögötti zöldterület egy részén kültéri edzőgépeket, fitness
eszközöket telepítenénk. Természetesen
gondoltunk a gyerekekre is, akik számára
játszótéri elemeket helyeznénk ki, továbbá készülne egy viacolor körjárda, ahol
a legkisebbek is gurulhatnának, a kicsit
nagyobbak biciklizhetnének, de akár
gördeszkázni, görkorcsolyázni is lehetne
majd. A világítást egy középen elhelyezett
kandeláberrel oldanánk meg és pihenő
padok is lennének ebben a sportparkban.
Egy további pályázatból nagyméretű tablók készülhetnek, amelyeket a művelődési
ház előterében kívánunk elhelyezni. Ezek
a faluról, a vácszentlászlóiakról készült
régi fényképeket mutatnak majd be. Már
igen sok kép összegyűlt, de várunk még
továbbiakat – amelyeket a másolat elkészítése után természetesen visszaadunk.
– A közelmúltban munkálatok folytak
a sporttelepen…
– A korszerűsítés során az idén tavas�szal elkészült a világítás és a kültéri

hangosítás, és pályázat útján sikerült
beszereznünk egy defibrillátor készüléket. Az elvégzett fejlesztések fedezetéül
a társasági adó szolgált. A sporttelepre
kiemelt figyelmet fordítunk, hiszen a
különböző foglalkozásokra több mint
hatvan gyerek jár ki rendszeresen.
– Ejtsünk szót a rendezvényekről is…
– A közelmúltban hat nagyobb rendezvényünk volt, amelyekre szórólapokon
hívtuk meg a vácszentlászlóiakat. Sikerrel
zárult a bormustra, a dányi fúvósok koncertje, a „batyus” bál és az anyák napi gála
csakúgy, mint a gyereknap és a falunap.
– A hírek szerint szeptemberben is lesz
egy jelentős rendezvény…
– A Nemzeti Lovas Színház jön el hozzánk: szeptember 7-én, pénteken este
hétkor a Honfoglalás című produkciót adják elő; a társulatot vezető Pintér
Tibor rendezésében és főszereplésével,
negyven lovas színésszel. Az előadásra
a sportpályánkon kerül sor; az esőnap
szeptember 9., vasárnap. Az esemény a
vácszentlászlóiak számára ingyenes, a
más településekről érkezők számára a
belépés 2500 forint.
– Addig még előttünk a nyár…
– A nyári időszakra több tábor is lesz
a diákoknak. A német nyelvi tábor
Ausztriában már lezajlott – a továbbiakban lesz kézműves tábor, sporttábor
és az egyházközség is szervez egy tábort. Ezzel is segítjük a szülőket, tartalmas, hasznos időtöltést biztosítva a
gyerekeknek a szünidő során.
Radó Gábor
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A Képviselő-testület megtárgyalta
A Képviselő-testület 2018. február
14-én tartott ülésén elfogadta az éves
munkatervét, majd a 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletet. A bevételi
terv 266.222.372 Ft, melyből 9,2 millió Ft az egyéb saját bevétel, 2 millió
Ft az áfa bevétel. Adóbevételt 13 millió
Ft-ot, míg gépjárműadó bevételt 5 millió Ft-ot terveztünk. AZ OEP-től 5,2
millió Ft-ot veszünk át, míg az állami
finanszírozás összege 128 millió Ft, s
terveztünk 101 millió Ft intézményfinanszírozási összeget. Az Önkormányzat kiadási terve 35,5 millió Ft, míg az
Óvoda kiadásaként 63 millió Ft-ot, a
Polgármesteri Hivatal kiadásaként pedig 39,7 millió Ft-ot terveztünk. Orvosi
ügyeletre, gyermekvédelemre 2 millió
Ft átadását terveztük, s a támogatás
tervezett összege 1,6 millió Ft. Társadalom- és szociálpolitikai juttatás, illetve
a visszatérítendő kölcsön összege 14,3
millió Ft. A tervezett tartalék összege
5 millió Ft, míg az intézmény finanszírozás összege 101 millió Ft. Az ülésen
elfogadásra került a Hivatal köztisztviselőivel kapcsolatos teljesítmény követelmény. A Testület támogatta Lajmer
György rendőr alezredes rendőrkapitánnyá történő kinevezését, továbbá
megválasztotta a szavazatszámláló
bizottság tagjait és póttagjait. A 2018.
február 28-án tartott rendkívüli ülésen
a Szelektív Nonprofit Kft.-t érintő kérdésekben hoztak döntéseket a képviselők. A jövőben a Szelektív Nonprofit
Kft. tulajdonosa a négy önkormányzat
helyett (Tura, Zsámbok, Vácszentlászló, Galgahévíz) három önkormányzati
társulás lesz, mely társulások közül mi
a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagjai leszünk. A Szelektív Nonprofit Kft. ügyvezetését Drabos Imréné
veszi át Benke Sándor úrtól, akinek két
évtizedes eredményes munkáját a magam részéről ehelyütt is megköszönöm.
A 2018. március 28-án tartott rendkíKISBÍRÓ, XXVII., 2018. JÚNIUS

vüli ülésen a Testület hozzájárult, hogy
a Sportegyesület pályázatot nyújtson
be a butiksor mögötti terület esetleges felhasználásával „Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas
fejlesztések” című kiírásra, illetve az
Önkormányzat pályázatot nyújtott be
„Települési értéktár létrehozása, helyi hagyományőrző kiadványok” és a
„Helyi hagyományőrző és turisztikai
rendezvények,
programcsomagok”
pályázati kiírásokra. Döntés született
továbbá arról, hogy a NALA-MI Kft.
Tervező Iroda és a Pro-Regio Nonprofit Közhasznú Kft., mint pályázatíró és esetleges bonyolító bevonásával
pályázatot készítsünk elő a PM_ONKORMUT_2018 pályázati kiírásra,
mely pályázat benyújtásra is került a
2018. április 19-én tartott rendkívüli
ülési döntéssel, a Fő út, Béke út, Tompa
utca és a Váci Mihály út felújíthatósága érdekében 133.646.583 Ft pályázati
összeggel. A 2017. április 23-án tartott
ülésen a rendőrkapitány úr számolt be
munkájukról, kiemelve Vácszentlászló közbiztonsági helyzetét. A 2017. évi
gazdálkodásról szóló rendelet szerint
az előző évi bevételünk és kiadásunk
584 millió Ft volt azzal, hogy a felhasználható pénzmaradvány 54,8 millió
Ft. Az egyéb saját bevételek 9,9 millió
Ft-ot, az áfa bevételek 2,7 millió Ft-ot
tettek ki. Az iparűzési adó bevétel 15,7
millió Ft, a gépjárműadó 5,2 millió Ft
és a talajterhelési díj 1,1 millió Ft volt.
A közfoglalkoztatottak költségeire és
az egészségügy működésére összesen
25 millió Ft-ot vettünk át. Az állami támogatás 128,5 millió Ft volt. Az
energetikai pályázat támogatása 129,8
millió Ft, mely beruházás be is fejeződött. Megköszönöm Dombai Ildikó
okleveles építészmérnök, vácszentlászlói lakos segítő közreműködését a projektben. Igénybe vettünk 164,3 millió
Ft pénzmaradványt. Az intézményfinanszírozás összege 93,1 millió Ft volt.

A működési és folyó kiadásunk az elmúlt évben 151,9 millió Ft-os összeg,
míg a támogatás értékű működési kiadás 2,2 millió Ft-os nagyságrend, s
államháztartáson kívülre (társulási
tagságok, iskola egészségügy, sporttámogatás) 2,6 millió Ft-ot adtunk át.
Társadalom- és szociálpolitikai juttatásra 6,8 millió Ft-ot fordítottunk. Az
ingatlan-felújítás kifizetése 124 millió
Ft volt (útépítés, energetikai pályázat,
tetőszigetelés). Beruházási kiadásunk
10,3 millió Ft volt (települési arculati
kézikönyv, járda rakodótér építés befejezése, fűnyírók, fűkaszák vásárlása,
továbbá az ASP pályázat keretében irodai gépek). Az intézményfinanszírozás
összege 93,1 millió Ft volt. Céltartalékot kellett, hogy képezzünk az útfelújítás, energetikai pályázat, ASP pályázat
idénre történő áthúzódása miatt. A
pénzmaradvány 117.166.751 Ft, melyből a szabadon felhasználható pénzmaradvány 54,8 millió Ft, amiből a Testület döntésének megfelelően 5 millió
Ft összegben céltartalékot képeztünk,
s a kültéri ravatalozó megépíthetősége
érdekében 7,6 millió Ft-ot különítettünk el, s 42,2 millió Ft pedig fejlesztési
tartalékként kerül át a 2018-as tervbe.
Az ülésen elfogadásra került az Önkormányzat egyedi iratkezelési szabályzata, rendeletet fogadtak el a képviselők
a szociális tűzifa-juttatás tárgyában,
s az óvoda bővítés és felújítás kiviteli
terveinek készítésére kiválasztották az
árajánlattevők közül a tervezőt, valamint kiválasztásra került az árajánlattevők közül a kültéri ravatalozót építő
cég is.
Az Önkormányzat, a Polgármesteri
Hivatal és a Csatorna Társulás munkáját érintő kérdésekben szívesen állok
az Önök rendelkezésére.
Tisztelettel:
dr. Král László
címzetes főjegyző, jegyző
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A hely, ahol felépült a szentlászlói
kerek templom – 3. rész

Harmadik része e cikksorozatnak,
amit még 2017 szeptemberében elkezdtem, és ami nem másról szól,
mint szülőfalunkról, az egykori szentlászlói kerek templom történetéről.
Igen, még mindig izgat a
szentlászlói
kerek
templom.
Mikor építették pontosan? Kik voltak
ezek az emberek, szentlászlói őseink,
akik innen a dombról tekintettek az
ég felé, innen remélték, hogy imájuk
meghallgatásra talál. Megépítették hát
a templomot!
Sokat tudunk már ennek körülményeiről, de nem eleget. Lelkünkhöz
közel van ugyan a templom története, az évszázadok múlásával azonban
mégis eltávolodott, helyenként teljes
titokba burkolózott. Nem akarjuk a
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kis templom építőit elfeledni, hiszen
évszázadokra megalapozták e falu
vallási közösségét, szellemiségét, méltóak az emlékezésre. Aki pedig ezen
a helyen született, aki itt él, akinek itt
van otthona, családja, szülője, szerettei
és temetője, annak itt minden fontos.
Nemcsak a jelen, a régmúlt is. A bölcsek is úgy mondják: a múlt eseményei
jelentik a teljes bizonyosságot, mert
azok már meg is történtek.
A történet előző részében tehát ott
tartottunk, hogy Zenth Lazlow nevű,
még latinul jegyzett középkori falunk
okleveles említése elég későn, 1394től datálódik. Luxemburgi Zsigmond
király uralkodásának idején. A késői
bejegyzésnek az is oka, hogy a települést előzőleg másképpen nevezték. A

település legrégibb, pogány nevét természetesen nem ismerjük, de tudjuk,
hogy a honfoglalás idején a Tarján törzs
érkezett ide először, majd később a Szilágy megyében letelepedő, onnan mégis
tovább vándorló Ákos nemzetség egyik
ága vette birtokba ezt a vidéket. Akik
aztán az itt élő szolganéppel földesúri
gazdálkodásba kezdtek, korai faluközösséget, ún. prédiumot alakítottak
ki. A Hajta patak forrásvidéke – mint
ahogy a Kr. e. időkben többször is –
kedvező földrajzi, természeti adottságaival biztos megélhetést adott az embereknek. A XI. században kialakult itt a
gazdasági, világi és vallási központ, amit
előbb Ákosülése, majd Ákosudvarhely
településnek neveztek. Árpád-kori történelmi ismereteink, a feltárt adatok és
oklevelek összevetéséből egyértelműen
következik, hogy kerek templomunk
itt épült meg. És korábban, mint Zenth
Lazlow falu okleveles említése. A történészek azt is joggal feltételezik, hogy a
templom csak I. László király 1192-es
nagyváradi szentté avatása után keletkezhetett, és ma már az is bizonyos (építési technikája, megmaradt építő köveiből következően), hogy a tatárjárást
KISBÍRÓ, XXVII., 2018. JÚNIUS

NAGY LAJOS TRÓNJÁN

MAGYARORSZÁG NAGY LAJOS IDEJÉN

(1241) követő évszázadban, tehát a XIV.
század első felében keletkezett. Azaz,
Nagy Lajos (1342-1382) hódító lovagkirályunk uralkodása idején, hazánk
egyik legszebb történeti szakaszában.
Akkor volt ez, amikor a keresztény Európában már fényesen ragyogott Szent
László király kultusza, teljes lovagi, vallási tisztelet övezte, kialakult csodálatos
életszentsége a történelmi Magyarországon.
Helyben és időben vagyunk tehát. Fogalmazhatunk konkrét bizonyossággal. A Hajta patak felé lejtő
dombon – ami ekkor még az Ákosok
birtoktömbjének része –, Ákosudvarhelyen felépült a kerek templom!
A templomot Szent László király
tiszteletére szentelték!
Nemsokára megépült hozzá az Eklézsia és a Harangláb, jámbor papok
jöttek ide, az idő múlásával pedig megjelentek a temető sírkeresztjei is.
És mindez nem is történhetett másképpen!
Egy olyan ősi településen, ahol
az emberek fejében élt a legenda,
KISBÍRÓ, XXVII., 2018. JÚNIUS

hogy László herceg itt vert sátrat
katonáival, ahol hitték Szent László király fehér lova patkójának nyomát – csakis Szent László király
lehetett a templom védőszentje.
És ez után jött, ami újabb csodának számít, ami egyébként a középkori Kárpát-medence sok más
településén is megtörtént: a templom patrocíniuma, védőszentjének
neve fokozatosan átszállt a falu nevére. Már nemcsak a templomot,
az egész települést jelentette a név.
A régi Ákosudvarhely pedig elfelejtődött, el is tűnt az emlékezetből.
A kora középkori időkben kalandozó Tringli István történész Szokás
és Szabadság c. tanulmánykötetében
olvassuk, hogy ebben az időben más
okból is eltűntek Ákos nevű települések. E nemzetség ugyanis folyamatos
hatalmaskodásban volt a szomszédos
Péceli földesurakkal, amibe sokszor
bevonták még kiszolgáltatott jobbágyaikat is. Pl. 1362 augusztusában az
egyik Ákos-leszármazott, familiárisaival a Rákos patak menti Körtvélyesről

erőszakkal elhajtatta a Péceliek állatait, szekereit és lovait, majd ott saját
kúriát kezdtek építeni. Az erdőt és a
gyümölcsfákat vágni kezdték, azon a
címen, hogy ez ősi területük. Mindezt
persze nem hagyták a Péceliek, de ők
erőszak helyett pert indítottak. A tanúk meghallgatása és a határbejárás
után hosszú évekig tartó bírósági perek következtek. Végül Lackfi nádor
királyi bírósága megállapította: Ákosék hatalmasul és jogtalanul jártak el.
A király, az ítélet után az Ákos famíliához tartozó Istvánt 130 aranyforintra
büntette, lefogatta, egy ideig még börtönbe is vetette.
Ha az Ákosoknak nem is, de Nagy
Lajos királyunk uralkodása nagyszerű
történelmi időszak volt Magyarországon. És egybeesik e korral Szentlászló
templomunk, kis falunk keletkezése
is. Anjou Nagy Lajos igazi középkori
lovagkirály volt. Bátor és okos külpolitikájával, hódításaival, nagy tekintélyt
szerzett Magyarországnak a középkori
Európában. Lovagi készségein túl, nemes eszményekkel, erényekkel rendelkezett, de pártolta a művészeteket és
a tudományokat is. Pl. az ő idejében
keletkezett a Toldi Miklósról szóló
mondakör, amit persze Arany János
tett halhatatlanná.
Nagy Lajos eszményképe volt a kegyes, széles látókörű uralkodó, aki bá7

tor, nagylelkű, és nagyszerű tetteket
visz végbe. Példaképei az igazi hős lovagok voltak, mint például Szent László király, akit mélységesen tisztelt és
végtelenül büszke volt tetteire.
Templomi történetünk további folyománya, hogy 1425-ben az Ákosok
egy későbbi örököse, Prodavizi Ördög Miklós itteni egész birtoktömbjét
elcserélte Zsigmond királlyal, mégpedig a szlavón Szentgyörgy várára és
uradalmára. Ez a csereoklevél Oszlár,
Szörény, Nyír, Valkó, Szentlászló, Tura,
Hévíz, Monostorfalva, Bag, Némedi
és Hartyán falvakat nevezi meg. Ezzel
pedig az Ákos nemzetség végleg eltávozott erről a vidékről.
Alig néhány év telt el, és már Brankovics György szerb despota zálogba
vette ezeket a falvakat Zsigmond királytól, ám Albert király 1438-ban az egész
területet a Rozgonyiaknak ajándékozta
katonai hőstetteikért. Ezekben az oklevelekben kis falunkról, templomunk
sorsáról sajnos nincsenek adatok, de azt
tudjuk, hogy az elkövetkező időkben
állandó volt a vita, számos per zajlott le
a birtokviszonyok tisztázása ügyében.
Az urak örökösödési pereit pedig a környék falvai, így a szentlászlói emberek
is megszenvedték. Olyannyira, hogy
1467-ben Mátyás király kivette e vidék
településeit (köztük Szentlászló falut is)
az ország nagyhatalmú bíráinak jogha-
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tósága alól, saját ítélőszéke alá vonta.
Aztán 1523-ban kihalt a Rozgonyiak
férfiága és leányaik házassága révén, II.
Lajos király a Báthoryak kezére adta ezt
a birtoktömböt. Ezek a földesurak persze sosem költöztek ide, nem építettek
itt kastélyt, korabeli feljegyzések híján
csak remélhetjük, hogy a szentlászlói
emberek azért megvoltak itt, látogathatták kis templomukat, élhették megszokott életüket.
Mert az idők szerint közeledtek
már az újabb történelmi megpróbáltatások falunak, templomnak. Bujdosás, szenvedés a szentlászlói embereknek. A mohácsi vész (1526)
után, 1544-ben a budai pasa már elfoglalta Hatvant és Nógrádot is, amivel pedig Szentlászló falu és temploma is a török hódoltságba került.
Erről az időszakról kis templomunk
története kapcsán írtunk már az első
részben, a Kisbíró 2017. szeptemberi
számában. Most csak a legfontosabbakat megismételve: szerencsére kis
templomunk átvészelte a török időket,
ami persze az isteni oltalomnak és a
szentlászlói embereknek, az itt szolgáló papok, licenciátusok önfeláldozó
gondoskodásának köszönhető.
És itt vagyunk már az 1700-as évek
elején, amikor pedig nagyot változott
a világ, egészen más, új időszak következett a falu és a templom életében is.

A török kiűzése, majd a Rákóczi-szabadságharc eseményei után a sokat
szenvedett emberek kezdtek visszatérni elnéptelenedett falvaikba, lassan
kialakultak a normális élet feltételei.
Habsburg III. Károly király és Mária
Terézia királynő hosszú, békésebb uralkodása következett Magyarországon.
Szentlászlón a korábbi ősfalu területe,
központja is átrendeződött. Az emberek inkább a patak völgyébe és a kétoldali dombokra építették új házaikat.
Lélekszámban pedig igen jelentős volt
a gyarapodás, 1726-ban 45 jobbágy
családfőt, 32 zsellér, házas vagy házatlan családfőt, több mint 350 lakost jegyeztek a faluban. Az 1770-es években
pedig már 6-700 ember is élt a településen, igaz, több gazdasági majorságban is szétszóródva. Ideköltöztek már
más vallású emberek is, megjelentek az
iparosok: kovácsok, csizmadiák, takácsok és mészárosok.
Szentlászló falu elsősorban katolikus lakosságának már kicsi volt a kerek
templom. Mindig is kicsi volt, de azért
ők megoldották a templomba járást.
Feljegyzések utalnak rá, hogy már a
török idők előtt is jártak a szomszédos
Nyír (korábban Ákosnyír) templomos
faluba, később a zsámboki Szentegyedre (ott még földet is béreltek egy időszakban), jártak a Turához közeli Szent
György templomos faluba, és egy idő-
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szakaszban a ligetegyházi templomot
is látogathatták. E a települések azonban az idők folyamán elnéptelenedtek,
vagy kihaltak, templomaik is eltűntek.
Az immár Eszterházy család bujáki
uradalmához tartozó Szentlászlón tehát
úgy döntöttek, hogy tágasabb templomot építenek a falu közepére, a patakvölgybe.
1743. május elsején volt a templom alapkövének letétele, a templom megáldása 1745. június 26-án,
Szent László születésének napján.
Két év alatt egy szépséges barokk
templomot építettek. Pontosan
273 évvel ezelőtt.
A templom építésének írásos forrását az 1812-es vácszentlászlói Historia
Domus első oldala tartalmazza, amire
Lukács András címzetes apát, korábban Valkó és Vácszentlászlói plébániai
kormányzó is hivatkozik már többször

idézett egyháztörténeti anyagában.
Ebből az is pontosan kiderül, hogy
az 1745-ben megáldott új templom a
szentlászlói hívek és Eszterházy adományaiból épült. Közel száz év múlva, 1838-ban tornyot is emeltek rá,
amelybe az 1772-ből való harangokat
helyezték el. És a következő majdnem
háromszáz évben számtalan felújítást,
átalakítást, de még átépítést is elviselt
ez a templom, amíg aztán a mai, elfogadott formáját elnyerte.
És a végén ne feledjük: amikor 1745ben az új barokk templom megépült,
Felhasznált irodalom

akkor még létezett a régi, a szentlászlói
kerek templom is (1792-ig). Negyvenhét évig két temploma is volt a falunak.
Mindkettőbe jártak az emberek, miséztek a papok. És mindkét templomot Szent László névre szentelték fel.
És ez a hely, ahol a régi Szent László templom patrocíniuma átszállt
a falura, hogy a mi településünket is Szentlászlónak nevezhessük.
Hétszáz éve már ennek, ez a mi falunk
szellemisége. Ezt hagyták ránk falubeli
őseink, a kerek templom megépítői.
Balogh Zoltán

Képes Krónika – Bp. 1978, 119-20., Váci Püspöki és Káptalani Levéltár digitalizált iratai, Szent
László városa – Váradi Legendárium (Pivárcsi István),Adatok, dokumentumok a Vácszentlászlói
Egyházközség életéből (Lukács András címzetes apát), Vácszentlászlói História Domus – 1812,
Vácszentlászló története (Asztalos István – Horváth Lajos – Kulcsár Valéria), Pest megye
középkori templomai (Tari Edit), A középkori Magyarország rotundái (Gervers-Molnár Vera),
Szokás és szabadság – Tanulmányok a középkori magyar jogszokások és kiváltságok történetéhez
(Tringli István), A falurendszer kialakulása Magyarországon (Szabó István)

Kirándult az óvoda!
Hagyomány, hogy ilyenkor nyár elején a
középső és nagycsoportos gyermekeket
nagy kirándulásra visszük. Sokfelé jártunk már, de a legnagyobb élményt talán
most ez a kirándulás jelentette.
Mint tudjuk, a gyermekek legfőbb tevékenysége a játék és a mozgás, a Tarzan
Park erre kiváló lehetőséget adott.
Június 1-én reggel várt az autóbusz az
óvoda előtt, hogy elvigyen minket Újpestre, a Tarzan Parkba. Ami ott fogadott minket, az fantasztikus volt. Óriás
csúszdák, pancsolók, sarazó hely, hinták,
ugráló domb, kötélpálya, és még sok más
érdekesség. A gyerekek alig várták, hogy
birtokukba vehessék a játékokat. Mindenki kipróbált mindent, közben ettünk,
ittunk, jól éreztük magunkat, igaz, az óvó
nénik kicsit elfáradtak, de a gyermekek
csillogó szemét és jó kedvét látva megérte. Négy kerek órát töltöttünk el a parkban, majd hazafelé megálltunk Gödöllőn
egy fagyira.
Ez a kirándulás szuper volt, legközelebb
is elvisszük ide a gyermekeket!
KISBÍRÓ, XXVII., 2018. JÚNIUS
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Tarka mező virágai…

„ Tarka mező virágai
Lilák, sárgák, kékek,
Hadd kötök most belőletek
Búcsúcsokrot szépet
Búzavirág, pipacs, láncfű
Marad még a réten
Búcsúzom az óvodától,
Hadd búcsúzzam szépen.”
Alighogy vége lett a téli ünnepkörnek,
március 15.-vel elkezdődtek a tavaszi
programok az óvodában. Hagyományainkhoz híven március 15.-én nemzetiszínbe öltözött az óvoda. A falu
közepén található szoborkertet zászlókkal, kokárdákkal díszítettük. A Víz
Világnapját vizes játékokkal és a vízto-
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ronyhoz vezetett kirándulással ünnepeltük. A húsvéti készülődés, tojásfestés, nyuszifészek-készítés, tojáskeresés,
locsolkodás szintén változatos tevékenységeket jelentett a gyermekeknek.
A Föld Napján virágba borult a kiskertünk, hiszen mindenki virágpalántával érkezett reggel, amit közösen elültettünk. Nagyon kedves és megható
hagyomány az anyák napi ünnepség,
mely a Csiga és Nyuszi csoport számára évzáró is egyben. A gyermekek
verssel, énekkel és saját készítésű apró
ajándékkal köszöntik anyukájukat.
Május végén tartottuk meg a gyermeknapot, amit az eső sem tudott elmosni. A légvárat felállítottuk az egyik
csoportszobában, melyet nagyon élveztek a gyermekek. Sok szülő is eljött
erre a napra, együtt kézműveskedtek,
játszottak gyermekeikkel.
A Kihívás Napján délelőtt zumbáztunk, motoroztunk, rollereztünk az
óvoda udvarán. A Zöldenjobb Nap keretében pedig mindenki zöldben jött
óvodába.
A Bagoly csoport számára a május
hónap sok-sok külön programmal

volt teli. A leendő elsősök ellátogattak
az iskolába, ahol megtapasztalhatták, milyen is lesz szeptembertől oda
járni, és a tanító néni is eljött ismerkedni a gyermekekkel. Szorgalmasan
készültek a ballagásra, készítették a
meghívókat, gyakorolták a verseket,
énekeket.
Az óvodás ballagás június 1.-én,
gyönyörűen feldíszített környezetben,
ünnepélyes hangulatban zajlott. A
gyermekek kedves műsorral köszöntek el az óvodás évektől. Köszönet a
szülőknek az óvoda díszítéséért, és a
három éven át tartó segítségért!
Az óvodai beiratkozás is megtörtént, az új gyermekek szüleivel augusztusban találkozunk megbeszélésre.
Június 18.-tól az óvó nénik is elkezdik kivenni megérdemelt szabadságukat, így az ovi összevont csoportokkal
működik a nyáron. A szünet július
2.-tól augusztus 3.-ig tart. Nyitás augusztus 6.-án.
Mindenkinek jó pihenést kívánunk
a nyárra!
Óvó nénik
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Gyermeknap 2018
Május utolsó vasárnapja a Nemzetközi
Gyermeknap. Világszerte ezen a napon köszöntik a gyermekeket. Minden
településnek különböző hagyományai
vannak. A családokban kisebb-nagyobb ajándékokkal kedveskednek a
kicsiknek, vagy egy emlékezetes élményt biztosítanak a számukra, hiszen
ez örökre megmarad az emlékeikben.
A mi Önkormányzatunk is hagyományt teremtett, amikor 2014-ben a
játszótér átadásakor színes gyermeknapot varázsolt az oda ellátogatók számára. Azóta minden évben kedveskednek
valamilyen meglepetéssel a családoknak. Idén május 27-én került sor erre a
rendezvényre. Délután 15 órakor a Művelődési Házban Horváth László Tibor
polgármester úr fogadta az érkezőket, s
kívánt mindenkinek jó szórakozást.
A színházteremben a Tihanyi Vándorszínpad előadásában a Hamupipőke című előadást tekinthették meg az
apróságok. Sok móka, kacagás jellemezte a darabot. Kissé eltért a forgatókönyv a közismert mesétől, de ez nem
vette el a kedvet. Nagy taps volt a művészek jutalma.
Az események a Piactéren folytatódtak. Három ugráló vár várta a mozogni vágyókat. Négy órától este hétig
vették be a várakat a kis harcosok. Meg
kellett küzdeniük a Napúrfi sugaraival,
ugyanis bőven osztogatta a meleget.
Aki megszomjazott, hűsíthette magát
finom szörpökkel és ásványvízzel, amit
a Művelődési Ház dolgozói szívesen
osztogattak. Az éhesebbek kürtőskalácsot is vásárolhattak.
Nagy sorban állás volt a lufi hajtogatók és az arcfestők asztalai előtt. Percek
alatt szebbnél-szebb alkotások születtek itt.
Az ügyesebb gyerekek Laczik Istvánné Gizi néni gyöngyfűző tudományát leshették el, s próbálhatták ki. Az
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elkészült darabokat el is lehetett vinni.
Vámos Rita nénit is ismerik már a gyerekek. Évek óta vezet kézműves tábort nyaranta. Most is ötletesebbnél-ötletesebb
alkotások jöttek létre az ő irányításával.
Remélem, ez a nap szép emléket
idéz majd fel minden ide ellátogató
vácszentlászlói lakosban.
Köszönjük polgármester úrnak, a
Művelődési Ház vezetőjének, s azoknak, akik a nap szervezésében, s lebonyolításában részt vettek, ezzel örömet
okozva legdrágább kincseinknek, a
gyerekeknek!
Sánta Miklósné
nyugdíjas tanító
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Német nyelvi tábor Ausztriában

Idén újra útnak indultunk az iskola diákjaival Ausztria felfedezésére, a már hagyományos német nyelvi tábor keretén belül.
Ebben az évben 22 tanuló jelentkezett a
táborba, akiket Grébelné Kovács Andrea
igazgatónő és jómagam – Mészárosné
Maszlag Adrienn tanárnő – kísértünk
el. Mindenki izgatottan várta az indulás időpontját, ami most azt is jelentette,
hogy pár napot igazoltan kihagyhatunk
a tanításból. Április 29-én, vasárnap kora
reggel indultunk útnak egy könnyekkel
teli búcsúzás után. Isaszegre még tettünk
egy kis kitérőt, hogy az ottani diákokat
is felvegyük, aztán nekilendültünk a 10
órás utazásnak.
Ebben az évben Ausztria Tirol tartományába tértünk vissza, hiszen sok csodálatos helyet nem láttunk még ebben a
térségben. A szállásunk egy csodaszép
kis falucskában, Weerben volt, ahol egy
igazi alpesi fogadóban tölthettük el az
éjszakákat. A hosszú buszút alatt már
lehetőségünk volt a táj szépségeiben
gyönyörködni. Ez azoknak volt különösen nagy élmény, akik először jöttek velünk. Este, a finom vacsora után
mindenki fáradtan foglalta el a szobáját,
de tudtuk, hogy az igazi élmények még
csak most fognak következni.
A másnapi bőséges reggeli után útnak is indult a kis csapat, hogy a környéket felfedezzük. A közelben található Tratzberg kastélyba látogattunk
el. Megcsodálhattuk a szépen felújított
12

kastély termeit, és megismerkedhettünk a lovagkor szokásaival, életmódjával. A délelőtt második élményét a
Fejreállított Ház jelentette. Ebben a
zseniálisan megtervezett épületben
minden fordítva van, a plafonon lehet
sétálgatni. Az ember érzékei azonnal
összezavarodnak, de az első döbbenet
után már a vicces fotók sokasága készült el mindenkiről. A gyerekek a délutánt egy helyi nyelviskolában töltötték
Hall városában, ahol anyanyelvi tanárok segítségével gyakorolhatták német
nyelvtudásukat. A héten még további
két délután vettek részt nyelvórákon,
és örömmel tapasztaltuk, hogy a többség élvezte ezeket a foglalkozásokat.
A tanárok változatos kihívások elé állították a gyerekeket, lehetőségük volt
városnézésre és mindennapi szituációk
során a nyelvgyakorlásra.
Május elsején Ausztriában a mai
napig nagy majálisokat rendeznek, így
már kora reggel egy hatalmas májusfa
látványa fogadott minket a falucska főterén. Mi Innsbruck városának felfedezését tűztük ki célul. Az óváros szűk utcáin barangolva egy kicsit a középkorba
képzelhette magát mindenki. A nagy
kihívás viszont csak ezután következett,
mikor a felvonókba szálltunk, és a közeli 2250 m magas hegycsúcs meghódítására indultunk. Már a felvonóút során
is lélegzetelállító látvány tárult elénk,
ahogy haladtunk egyre magasabbra, de
a tetőn kiszállva láthattuk az alattunk
elterülő várost. Itt bizony még hógolyózásra is volt lehetőség, amit mindenki
azonnal ki is próbált. Miután mindenki feltöltődött a csodás látvánnyal, amit
az alattunk elterülő völgy és a környező hegyek adtak, újra visszatértünk
Innsbruckba. A közeli Ambrass kastély
volt aznapra az utolsó állomásunk, ahol
rengeteg lovagi páncélt és fegyvert lehetett megtekinteni.
Szerdán az időjárás egy kicsit barátságtalanabb arcát mutatta, mert esni

kezdett, de ez minket nem tántorított
el semmitől. Buszunkkal egy újabb ország meglátogatására készültünk. Egy
csodálatos hegyi úton keresztülvágtunk
a híres Brenner-hágón, mely régóta fontos átkelőhelynek számít az Alpokon át.
A tájat, a hegyek látványát szavakkal nehéz leírni, olyan csodálatos volt, még az
esőáztatta buszablakon keresztül is. A
legközelebbi olasz kisvárosban, Brenneroban egy egész délelőttöt maradtunk,
amit a gyerekek nagyon élveztek. Végre
volt lehetőség önállóan eltölteniük az
időt, és egy kis pénzt elkölteni ajándékokra, nassolnivalóra.
A következő napon leszálltunk a hegyek gyomrába is, amikor a Schwazban
található ezüstbányát látogattuk meg.
Egy kis vonatozás után megismerkedhettünk a bányászok viszontagságos
életével, és még igazi ezüstércet is láthattunk a bánya falaiban. A felszínre
visszatérve lányoknak kedvező program következett, mikor is ellátogattunk a Swarovski ékszergyár kiállító
termeibe. A kiállítások az ékszerek és a
csillogás kedvelőit teljesen elbűvölték.
Pénteken újabb egész napos kaland
előtt álltunk. Újabb hosszú útra indultunk, ezúttal Németország felé, ahol a
csodálatos mesekastélyt, Neuschwansteint látogattuk meg. Odaérve a ködből
előtűnő épület igazán sejtelmes látványa
fogadott minket. Valóban egy mesebeli
kastély, szinte vártuk, mikor bukkan elő
egy herceg vagy egy hercegnő a termekből. Este a szállásra visszaérve már csak
az utolsó vacsora elfogyasztása és a csomagolás várt ránk.
A szombati hazautazás sajnos hos�szúra sikerült a hatalmas dugók miatt, de mindenki hősiesen kibírta. A
csapat élményekkel tele, fáradtan érkezett haza, de ezeket a kalandokat,
élményeket már nem veheti el tőlünk
senki. Reméljük, a jövőben még lesz lehetőség a folytatásra, és újabb emlékek
szerzésére.
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Vácszentlászlói programajánló
Vácszentlászló Község Önkormányzata nevében szeretettel várjuk Önöket az alábbi települési programokra.
Reméljük, hogy mind többen írják be naptáraikba közösségünk jeles napjait és az elkövetkező időszak közösségi
programjait, és így még nagyobb számú vendéget köszönthetünk rendezvényeinken! Szeretettel várunk mindenkit!
JÚNIUS 25-29.
KÉZMŰVES TÁBOR

AUGUSZTUS 21-24.
EGYHÁZKÖZSÉGI TÁBOR (ORATÓRIUM)

Jelentkezés az Arany János Művelődési
Házban. A részletes programról szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot.

Jelentkezés: Simon Zoltánnál. A részletes programról szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot.

Időpont: 17:00
Helyszín: Arany János Művelődési Ház

JÚLIUS 1.
VÁCSZENTLÁSZLÓI BÚCSÚ

SZEPTEMBER 7.
SZABADTÉRI SZÍNHÁZ

NOVEMBER 17.
BATYUS BÁL

11:00 Szentmise a Vácszentlászlói Római katolikus templomban

Nemzeti Lovas Színház bemutatja a
Honfoglalás című darabot Pintér Tibor főszereplésével.
Időpont: 19:00
Helyszín: Sportpálya
Belépő: 2500 Ft, mely az Arany János
Művelődési Házban Grébel Lajosnénál megvásárolható. Vácszentlászlói
lakcímkártyával rendelkezőknek a
belépés ingyenes! Rossz idő esetén a
műsor szeptember 9-én kerül megrendezésre.

Időpont: 17:00
Helyszín: Arany János Művelődési Ház
Jelentkezés: az Arany János Művelődési Házban Grébel Lajosnénál

JÚLIUS 23-27.
SPORT TÁBOR
Jelentkezni Budavári Edinánál 2018.
július 9-től lehet. A részletes programról szórólapon tájékoztatjuk a lakosságot.

OKTÓBER 19.
1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC MEGEMLÉKEZÉSE

DECEMBER 8.
MIKULÁS VÁRÓ
Időpont: 16:00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal
parkja

Fabrikáló-ficánkoló (kézműves) tábor a Művelődési Házban
Idén ismét lesz Fabrikáló-ficánkoló
tábor. A gyerekek ezúttal is napi kettő
– tehát a hét folyamán összesen tíz –
kézműves foglalkozáson próbálhatják
ki a különböző kézműves technikákat.
Ebben az évben újdonság lesz a virágcserép-festés, a fonalemberke és a papírvirág készítés.
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Ezen kívül reggeli észkapcsoló agytorna, majd napközben tollaslabda, röplabda, ügyességi és zsonglőrjátékok,
különböző csapatjátékok biztosítják a
gyerekek mozgás- és játékigényét.
Péntek délután kiállítással várjuk a
szülőket, hozzátartozókat a héten készült munkákból.

A tábor ára háromszori étkezéssel és
anyagköltséggel 15.000 Ft; testvéreknek 12.000 Ft.
Jelentkezni Grébel Lajosnénál lehet a
Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Vámos Rita táborvezető
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Anyák napi ünnepség
Vácszentlászlón hagyomány, hogy május első vasárnapján az édesanyákat
és a nagymamákat köszöntik egy szép műsorral községünk önkormányzata
szervezésében. Idén, május 6-án, az Arany János Művelődési Házban rendeztük meg az ünnepséget.
A műsor első részében a Szent László Általános Iskola diákjai kedveskedtek a
megjelenteknek: Kozma Barnabás 7. osztályos tanuló egy köszöntővel, Laczkó Kata és Vajda Emma 1. osztályos tanulók anyák napi verssel. Ezt követően
a Budapesti Operettszínház művészei, Csengeri Attila musical színész és Egyházi Géza énekes operett- és musical-darabokból adtak elő dalokat.
A műsor végén Vácszentlászló önkormányzata nevében Horváth László polgármester egy szál rózsával kívánt minden szépet és jót az édesanyáknak és a
nagymamáknak.
Köszönjük ezt a szép délutánt!

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Rendőrség (Tura) 06-30-678-7309
Körzeti megbízott Féki Alex László 06-70-492-0765
Orvosi ügyelet 06-1-301-0969

ANYAKÖNYVI
HÍREK
SZÜLETÉS
Kis Janka – Kis Dénes és Németh
Mónika gyermeke
Pinczés Benjámin László –
Pinczés László és Varga Szilvia
gyermeke
Fülöp Barbara Éva – Fülöp Zoltán
és Zágoni Szabó Éva gyermeke
Vágási Gergely –Vágási Attila és
Laczik Ágnes gyermeke
Zobolyák Milán – Zobolyák
Ádám és Mihók Beáta gyermeke
Szira Anna – Szira Gergely és Gál
Anna Krisztina gyermeke

HALÁLOZÁS
Tóth Józsefné 74, Botlik Ferencné
87, Nagy Jenőné 81, Mészáros
István 56, Pető Józsefné 83, Koncz
Józsefné 87, Sándor István 81,
Dudás László 79,
Maszlag Mihályné 86, Szekeres
József János 90, Lengyel László 68,
Györkei János 67, Bori Mihály 72,
Botlik Jánosné 90, Eszes Anna 78

HÁZASSÁGKÖTÉS
Varga Bálint Péter és Lévai Anikó
Szabó János és Príbeli Anna
Kanalas Gyula és Jakab Anikó

KÖ Z É R DE K Ű
N E G Y E DÉV E S
K IA D VÁ N Y
Kiadó: Vácszentlászló Község Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Grébel Lajosné
Szerkesztő munkatársak: Grébelné Kovács Andrea, Uray–Lukács Ildikó,
Radó Gábor, Kreiszné Vizi Beatrix, Balogh Zoltán, Szalontai Józsefné,
Mészárosné Maszlag Adrien, Sánta Miklósné, Papp Sándorné
Elérhetőség: hivatal@vacszentlaszlo.hu
Honlapunk: http://vacszentlaszlo.hu/
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