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Minden kedves
vácszentlászlói lakosnak

Boldog karácsonyi
ünnepeket és
sikerekben gazdag új évet
kívánunk!
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Épülő falu, fejlődő közösség
A vácszentlászlóiak ismét bizalmat szavaztak Horváth László Tibornak
a 2019. évi önkormányzati választásokon, aki így immár a negyedik ciklust
kezdi meg polgármesterként. Régi-új polgármesterünket a tervekről,
a fejlesztésekről, községünk életének alakulásáról kérdeztük.
– A választások következtében számos
településen változott a vezetés – Vácszentlászlón azonban töretlen maradt
a bizalom. Hogyan látja, mivel lehet
ezt kiérdemelni?
– Mindenek előtt élek a lehetőséggel,
hogy ismételten és régi-új képviselőtársaim nevében is megköszönjem a
választók bizalmát, ami nagy megtiszteltetés számomra. Bizalmuk arra kötelez, hogy együtt, a lehető legnagyobb
intenzitással folytassuk a munkát közösségünkért.
Kérdésére visszatérve úgy látom,
hogy az önkormányzat munkájának
köszönhetően, az elmúlt időszakban
olyan fejlesztések valósultak meg,
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amelyek növelték településünk rendezettségét, lakóinak elégedettségét
és ingatlanjaik értékét. Mint ahogy a
választások előtti, köszönő és bemutatkozó levelemben is írtam, az előző
ciklusban két fő fejlesztési területen
végeztük el feladatainkat.
Egyrészt befejeztük az intézményeink hőszigetelését, valamint a modern kor kihívásainak megfelelően,
napelem rendszerekkel láttuk el őket.
Másrészt befejeződött a helyi igényeknek megfelelő, községi úthálózat kiépítése. Ennek eredményeképpen az
önkormányzati fenntartású úthálózat
immár teljes egészében aszfaltozott,
szilárd burkolatú.

– Az útépítés mellett sokan a járdák
állapotát kifogásolják. Várható ebben
előrelépés?
– Sikeres volt a Zsámboki úti járdaépítésre benyújtott pályázatunk, ami
a következő év tavaszán valósul meg.
A munka elvégzéséhez ötmillió forintot kapunk, amihez ugyanennyi
önerőt kell hozzátennünk. Ezt vállalta
a település. Én személy szerint nagyon
örülök ennek a lehetőségnek, mert ez
a járda a település egyik legforgalmasabb területén van és már ideje volt a
felújításnak.
A jövőben járdáink állapotát szeretnénk rendezni, elsősorban azoknál,
amelyek forgalma és állapota ezt legin-
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kább indokolja. Ezeket a beruházásokat kizárólag pályázati forrásból tudjuk megvalósítani.
– Vannak tervben további fejlesztések
is a településen?
– A jövőbeli tervekkel kapcsolatban
már régóta készülünk arra, hogy megkezdhessük az óvodaépítést. Egy új
óvodarészről van szó, ami kettő csoportszobából, egy tornaszobából, valamint a kiszolgáló helyiségekből fog
állni. Amikor mindez elkészül, az óvodásaink ide költöznek át, és megkezdődik a mostani épületrész felújítása,
modernizálása; várhatóan a nyár folyamán. Terveink szerint jövő őszre egy
teljes mértékben megújult és kibővített
óvodánk lesz, ami mindenben megfelel a kor követelményeinek. A szükséges eljárások lefolytatását követően, az
engedélyek birtokában már folyamatban is van az alapozás és a helyiek már
a tél folyamán láthatják, ahogyan a falak kiemelkednek a földből.
– Nyilván többen megkérdezik, hogy
miért a télen folyik az építkezés?
– Mint minden hasonló beruházás, ez is

– Természetesen, a község fejlesztése
nem állhat le és igyekszünk is minden
lehetőséget megragadni. Az óvoda-beruházással párhuzamosan rövidesen
megkezdjük egy központi közösségi
tér építését Vácszentlászlón, a butiksor
mögött. Terveink szerint itt egy olyan
tér lesz, ahol a helyiek összegyűlhetnek, beszélgethetnek, sétálhatnak.
A területet különféle kültéri sporteszközökkel, játszótéri elemekkel látjuk
el, hogy a fiatalság és a kisebbek is mozoghassanak, kulturált körülmények
között tölthessék együtt az időt.
– A tervek között szerepel a tornaterem is...
– A tornaterem-építéssel kapcsolatos
törekvésünk az óvoda-beruházás tervezésével egy idős, és remélem, hasonlóképpen ez a beruházás is elindulhat. Egy
jól felszerelt tornateremre ugyanis nagy
szüksége van községünknek. Sajnos erre
eddig nem volt kiírt pályázat, de amint
lesz lehetőség, azonnal élni fogunk vele.
Addig is megtesszük az építéshez szükséges első lépéseket, éppen ezért vásároltuk meg a művelődési ház melletti

maradjon, működik már a legkorszerűbb technikával kiépített, rendszámfelismerő kamerarendszer. Biztonság
érzetünket tovább növelheti, hogy
Vácszentlászlón, önkéntes alapon,
megkezdte működését a polgárőrség
is. A polgárőrség tagjai rátermettségüket a szabályoknak megfelelően,
alkalmassági vizsgával bizonyították.
Ez alapján feladatukat hivatalos, fényképes igazolvány birtokában láthatják
el. A polgárőrség munkájába továbbra
is be lehet kapcsolódni; várunk mindenkit szeretettel.
– Régi probléma a községünket Turával összekötő út állapota...
– Sok kérdést kaptam a Vácszentlászló és Tura közötti közút felújításáról.
Ez nem a mi hatáskörünk, de ennek
ellenére – ahogy korábban említettem
– sikerült eredményes tárgyalásokat
folytatnom a Közútkezelő vezetőjével.
Azonnali felújításra sajnos jelenleg
nincs lehetőség, de meg tudtunk állapodni abban, hogy szakaszonként,
három év alatt elvégzik a két település
közötti közút teljes felújítását.

egy viszonylag hosszadalmas engedélyezési szakasszal kezdődik, hiszen a kialakítandó épületnek meg kellett felelnie minden vonatkozó előírásnak. Főként emiatt
sikerült most megkezdenünk a munkálatokat. Szerencsére a korszerű technológiák alkalmazásával a kivitelezésnek nincs
semmilyen akadálya a téli időszakban.
– Továbbra is pályáznak fejlesztési
forrásokra, vagy az óvoda-beruházás
miatt ez most háttérbe szorul?

ingatlant. Ide kapcsolódik, hogy időközben sikerült elnyernünk egy pályázati
lehetőséget a művelődési ház felújítására. Ennek eredményeként megtörtént
a parketta felcsiszolása, a helyiségek kifestése, új falburkolatok készültek, és sor
került a nyílászárók cseréjére.
– Mit kell tudnunk a nemrég átadott
kamera-rendszerről?
– Községünkben a bűnügyi statisztika nagyon kedvező. Hogy ez így is

– A közösség-építés terén milyen szándékai, tervei vannak önkormányzatunknak?
– Az idén is megtartottuk az immár
hagyományos mikulásváró rendezvényünket: a Mikulás ezúttal is a kisvonattal érkezett és minden ide ellátogató
gyermeknek ajándékcsomagot hozott.
Ezzel egy időben történt a karácsonyfa-állítás. Tovább folytatjuk a közösség-építést a nyári táborokkal is, ahogy
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ez az elmúlt években is történt. Az említett, a tavasz folyamán elkészülő közpark csinosítását, véglegesítését is a
helyiek összefogásával kívánjuk megvalósítani, hogy mindenki a magáénak
érezhesse ezt az új létesítményünket is.
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A Te szedd! akcióban a továbbiakban is
részt kívánunk venni, nagyobb gyakorisággal is, hogy a helybeliekkel rendbe
tegyük településünk környezetét.
– Miként változik Vácszentlászló népessége?

– Demográfiai mutatóink jók; a lakosság összetétele kedvező. Vácszentlászló
lakossága nem öregedő; enyhe, de folyamatos a növekedés. Településünket
az elmúlt időszakban – köszönhetően
a családtámogatási programoknak –
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sok fiatal család választotta, hogy itt
házat vásároljon, vagy építsen.
– Hogyan alakul a helyi sportélet?
– Vácszentlászlón a labdarúgásban
most már évek óta az utánpótlás nevelése és edzése a fő cél. Tavaly nyár
óta a felnőtt csapatunkat ideiglenesen
szüneteltetjük. Annak ugyanis nem
látjuk értelmét, hogy idegenből hozott
játékosok alkossák csapatunkat. Amikor majd kinevelődik Vácszentlászlón
egy olyan játékos-állomány, amely szeretne küzdeni a helyi színekben – arra
minden feltétel adott lesz a jövőben is.
Jelenleg több mint negyven gyermek,
négy korosztályban szerepel; ezt kívánjuk tovább fejleszteni. Ennek na-

gyon jó alapja lesz, hogy az óvodánkban megvalósul a tornaszoba – de az
edző már most is jár az óvodába, ahol
egyelőre szabadtéri foglalkozásokat
vezet.
– Mit mondhatunk el községünk kulturális életéről?
– A művelődési házban a szövőszakkörtől kezdve a rock and roll táncon,
a taekwondoo-n, a jógán át a mazsorett-csoportig sokféle foglalkozást
tartanak. Két nyugdíjasklubunk is
van; mindkettő magas színvonalú tevékenységet végez. Természetesen a
továbbiakban is megtartjuk az eddigi,
jól bevált, immár hagyományos rendezvényeinket, mint amilyen az anyák

napi gála, a gyereknap vagy a falunap,
és színházi előadást is tervezünk, a tavalyihoz hasonlóan.
– Az idei évből már csak a téli ünnepi
időszak van előttünk...
– Közeledvén az ünnepekhez, ezúton
is áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben bővelkedő új évet kívánok településünk minden kedves lakójának,
a magam és a képviselő-testület nevében. Ahogy eddig, úgy természetesen
továbbra is nyitva az ajtóm mindenki
előtt.

MAKÁDI ÉVA ÓVODAVEZETŐ

képpen nem szeretnék varrónőként
dolgozni.
A gyermekek feltétlen szeretete
vonzott az óvodapedagógusi pályára.
Hogy betekintést nyerjek ebbe a szakmába, elvégeztem a pedagógiai asszisztens képzést, mely végzettséggel a helyi
óvodában dolgozhattam, mint képesítés
nélküli óvónő. A gyakorlati életben vált
nyilvánvalóvá számomra, hogy ezen a
területen szeretnék maradni. Ekkor jelentkeztem Szarvasra, a Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Karára,
ahol diplomát szereztem. Ezt követően
a közeli Domony kisközségben kaptam
állást, és dolgozhattam, mint óvodapedagógus. Friss diplomával nagy kihívás
volt számomra, hogy szem előtt tartsam
minden gyermeknek a saját igényét,
a szülők elvárásait, és kivívjam a kollégák elismerését. Nagyon sok munkával,
a kollégák empatikus segítségnyújtásával sikerült a saját és a mások elvárásait
teljesítenem. Majd nyolc év után a turai
Katélykerti Óvodába, a nyugdíjba vonuló óvó néni helyére jelentkeztem
és itt folytathattam munkámat. Ekkor
már sok gyakorlati tapasztalattal és
magabiztosan kezdtem új munkahelyemen. Az évek alatt nagyon sok szakmai
továbbképzésen vettem részt, de főleg
olyan témákban, amelyek közvetlenül

a gyermekek nevelésében voltak hasznomra. Mivel mindig is kíváncsi voltam, hogy hogyan működik az óvoda
a gyermekek nevelésén túl, ezért jelentkeztem Egerbe, az Eszterházy Károly
Egyetem tanügyigazgatás szakértői szakára, ahol 2017-ben pedagógus szakvizsgát tettem.
Majd idén májusban, amikor a vácszentlászlói óvodába kerültem, lehetőséget kaptam, hogy a szakvizsga révén
kapott tudást a gyakorlatban is kamatoztathassam.
Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a vácszentlászlói önkormányzat akkora bizalmat szavazott
nekem, hogy kezdő óvodavezetőként
rám bíztak egy óvodányi gyermeket és
az intézmény munkatársait.
Célom, hogy az itt élő emberek
csupa jó tapasztalatot szerezhessenek
az ide járó gyermekeiken keresztül
kis közösségünkről, és bátran bízzák
gyermekeiket az óvoda dolgozóira,
mert biztosak lehetnek benne, hogy
gyermekük önfeledten töltheti játékkal
és sok új dolog megismerésével mindennapjait egy családias, teljes mértékben gyermekközpontú óvodában.

Bemutatkozás

Simáné Makádi Éva vagyok. Születésem óta Turán élek, ahogyan a férjem is. Két gyermekünk van; Adorján
(18 éves) és Zoé (11 éves).
Az általános iskola elvégzése
után, mint minden kamasz, én sem
tudtam, hogy mi szeretnék lenni,
ha nagy leszek. Szakmunkás családi
háttérrel rendelkező szüleim döntötték hát el, hogy legyek varrónő.
Így ebben a szakmában érettségi bizonyítványt szereztem – de tanulmányaim alatt rájöttem, hogy semmiKISBÍRÓ, XXVIII., 2019. DECEMBER

Radó Gábor

Tisztelettel:
Simáné Makádi Éva
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A képviselő-testület megtárgyalta
A Képviselő-testület 2019. július 11-én tartott rendkívüli ülésén
döntést hozott a szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról, míg 2019.
augusztus 15-én szintén rendkívüli
ülésen döntés született arról, hogy
a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett óvoda-felújítási kiírásra pályázatot nyújtunk be, a már
elnyert pályázatban nem szereplő
felújítási munkákra, 29.318.096 Ftos támogatást kérve. A pályázatot
időközben elbírálták, s a támogatási összeg 29.266.769 Ft lett. 2019.
augusztus 27-én rendkívüli ülésen
döntés született pályázat benyújtásáról a Magyar Falu Program keretében a Zsámboki úti járda Turai út
és Tariszka köz közötti szakaszának
felújíthatósága érdekében, mely pályázat szintén támogatást nyert.
A 2019. szeptember 13-án tartott
testületi ülésen a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017.
és 2018. évi munkájáról szóló előterjesztést fogadtak el a képviselők,
majd az I. féléves gazdálkodásról
szóló beszámoló elfogadása kapcsán
az Önkormányzat bevételi és kiadási tervét 592.547.528 Ft-ra emelte a
Testület. A bevételi terv teljesítése
félévkor 459.549.767 Ft, míg a kiadási terv teljesítése 180.140.013 Ft
volt. Az ülésen a Testület értékelte
a saját és a bizottságai 5 éves munkáját, megköszönve e munkát segítő valamennyi szervezet, és a vácszentlászlói lakosok támogatását.
A Magyar Falu Program keretében
elnyert Művelődési Ház pályázat
kivitelezőjének és műszaki ellenőrének kiválasztására is sor került az
ülésen. A képviselők jóváhagyták az
ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés 2020-2034 közötti időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét.
Döntött a Testület arról is, hogy a
Vácszentlászlói Sportegyesület által
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elnyert fitness park építési pályázat
megvalósíthatósága érdekében vis�szatérítendő pénzeszközt ad át az
Egyesületnek. 2019. október 1-én
rendkívüli ülésen, feltételes közbeszerzési eljárást követően került
kiválasztásra az óvodaépítést végző
cég, valamint a műszaki ellenőrzést
végző vállalkozó. Az építkezés időközben megkezdődött.
2019. október 28-án a megválasztott polgármester, Horváth László
Tibor és a képviselők, Kovács Sándor, Maszlag Zoltán, Papp Sándorné, Pető Vilmosné, Uray Attila, és
Dr. Zólyomi József alakuló testületi
ülést tartottak. Sor került az eskütételekre, a Szervezeti és Működési
Szabályzat elfogadására, majd megválasztásra került Pető Vilmosné
személyében az alpolgármester, s a
bizottságok képviselő és nem képviselő tagjai is. Az Ügyrendi Bizottság képviselő tagjai Kovács Sándor
elnök, Papp Sándorné és Maszlag
Zoltán. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke dr. Zólyomi József,
tagjai pedig Kovács Sándor és Uray
Attila képviselők, továbbá Vajda
Zoltán (Vácszentlászló, Fő út 78.) és
Pintér Sándor József (Vácszentlászló, Kossuth utca 23.), nem képviselő
tagokként. A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke Papp Sándorné, míg tagjai Kovács Sándor, Maszlag Zoltán és dr. Zólyomi József
képviselők, a nem képviselő tagok
Sánta Miklósné (Vácszentlászló, Fő
út 3.), Szira Emilné (Vácszentlászló,
Petőfi utca 20.) és Juhász Zoltánné
(Vácszentlászló, Jókai út 13/A). Az
alakuló ülésen elfogadták a 20192024 közötti időszak gazdasági
programját is.
A köztisztviselő társaim nevében
is sikeres munkát kívánok a Képviselő-testületnek és a Bizottságoknak.

A Képviselő-testület 2019. november 27-én a háromnegyed
éves gazdálkodás tárgyalása keretében a bevételi és kiadási tervet
630.307.383 Ft-ra módosította.
A áromnegyed éves bevétel ös�szege 558.373.649 Ft, míg a kiadás
összege 282.725.894 Ft volt. A képviselők tárgyaltak a Vácszentlászló
Sportegyesület munkájáról, majd
elfogadták a jövő évi belső ellenőrzési tervet. Jóváhagyásra került
Bag és Hévízgyörk kilépése miatt
a Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Alapító Okiratának módosítása, s jóváhagyásra került az Óvoda
2019/2020. nevelési évre vonatkozó
munkaterve is. A Művelődési Ház
felújítási pályázat keretében székek, asztalok és technikai eszközök
beszerzése is tervezett volt, melyek
szállítói ezen ülésen kerültek kiválasztásra. A képviselők a VVZS
Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Társulás Pénzügyi Bizottságába
a korábbi időszakban is e feladatot
ellátó Papp Sándorné képviselőt delegálták, valamint döntöttek a Polgárőr Egyesület pénzügyi támogatásáról is.
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Csatorna Társulás
munkáját érintő kérdésekben szívesen állok az Önök rendelkezésére.
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és
békés, boldog új évet kívánok községünk minden lakosának,
tisztelettel:
dr. Král László
címzetes főjegyző
jegyző
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Félévszázados osztálytalálkozó
1969-ben ballagott el a vácszentlászlói
iskolából az az osztály, amelynek tagjai Kókainé Margitnak köszönhetően
ötven év elteltével találkozót tartottak. Elsőben negyvenkét kisdiák alkotta az osztályt, de a nyolcadik tanév
végére a költözések és a lemorzsolódások következtében harmincan maradtak – e létszámból sajnos négyen
már nincsenek közöttünk.
Jól mutatja a kezdeményezés sikerét, hogy húsz egykori osztálytárs
részt tudott venni a találkozón. Nem
mindenki maradt a szülőfalujában;
többen Gödöllőre, vagy a fővárosba

költöztek. Az évek során az egykori
diákok a legkülönfélébb képesítéseket
szerezték meg és változatos a munkakörök sora, amelyeket ki-ki betöltött a
maga helyén.
A találkozó emlékére egy vérszilvafát ültettek a jelenlegi iskolánál és
természetesen közös fényképek is
készültek. Röviden felidéztek néhány
tanórát is – így az irodalomórára emlékezve egy vers hangzott el, az énekórát pedig közös énekléssel elevenítették föl.
Ezt követően az egykori osztály egybegyűlt tagjai a temetőben tisztelettel

adóztak osztályfőnökük, Soós László
emlékének.
A találkozó közös ebéddel folytatódott, ami után az osztálytársak egyenként röviden elmondták, miként alakult életük az elmúlt fél évszázadban.
Az osztályt tanító pedagógusok közül
Puszti Andrásné, Magdika vett részt a
nap eseményein.
Az emelkedett hangulatban töltött
találkozó során egységes igényként
fogalmazódott meg, hogy erre az eseményre a továbbiakban minden évben
kerüljön sor – így a búcsúzás már ennek szellemében történt.

OSZTÁLYUNK FÁJA – AZ 50 ÉV EMLÉKÉRE ÜLTETTÜK AZ ISKOLAKERTBE. TABLÓKÉPÜNK MOTTÓJA: „MÚLTUNK ÉS JELENÜNK”.

MEGEMLÉKEZTÜNK ELHUNYT OSZTÁLYFŐNÖKÜNKRŐL ÉS
OSZTÁLYTÁRSAINKRÓL, KIK TESTBEN NEM LEHETTEK VELÜNK,
DE SZÍVÜNKBEN OTT VOLTAK. NYUGODJANAK BÉKÉBEN.
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A TELJES ÜNNEPLŐ CSAPAT, PÁROKKAL EGYÜTT, KÖZÉPEN
PUSZTI ANDRÁSNÉ, SZERETETT TANÍTÓ NÉNINK.
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Tovább a szentlászlói templomok történetében (6. rész)

GREGOR LAJOS PLÉBÁNOS

1944. november 16-án három gránátlövedék zuhant a plébánia udvarára. Az épület melletti fának ütközve
robbantak, a veranda összes ablaka
betört, a tető is csúnyán megrongálódott – jegyezte fel Gregor Lajos plébános a Historia Domus oldalain.
Nov. 17-én az egyre gyakoribb gránátlövések miatt már a pincébe húzódtam,
amikor a folyosóról hangos beszédet
hallottam. Feljöttem, orosz katonákkal
találtam szembe magamat. Nem bántottak! Átkutatták az egész épületet,
ruhákat, élelmiszereket pakoltak fel
tehergépkocsijukra, amire szükségük
volt. Délután újabb csoportok érkeztek. Minden ajtó kulcsa eltűnt!
Ettől kezdve állandósult a jövés-menés, pár nap múlva már román katonaság is jött a faluba, ők újra átkutattak
minden szobát, vittek mindent, ami
vihető volt.
A tüzérségi harc hetekig tartott, a
németek folyamatosan lőttek a környező erdőkből, hegyekből. Egy orosz
ágyú innen a templomkertből tüzelt,
de szakadatlanul. Az ütközet igen sok
8

áldozattal járt, az elesett román katonákat a templomkertbe temették, ös�szesen 64 sírba. Néhány sírba egy halottnál még többet is. Orosz katonákat
is temettek, de őket hamar felszedték,
Gödöllőre szállították. Később a román halottakat is elvitték.
A templomot két súlyos gránátlövés
érte. Az egyik a toronyablakok közötti
pillért döntötte le, a lehulló téglatörmelék megrongálta a tetőszerkezetet is.
A másik a kórus déli ablakában robbant,
annak vaskeretét szétzúzta és a behatoló
gránátszilánkok az orgonát szétroncsolták. Alig maradt ép síp benne. Az ablaküvegek mind összezúzva, részben a
légnyomástól, részben a gránátszilánkoktól. A plébánia épületét a körülötte
lévő magas fák viszonylag jól védték, a
falon már csak a szilánkok csapkodtak.
A plébániára szállásolt orosz katonákkal általában jól megvoltam. Meghagyták nekem az irodahelyiséget,
tisztelték papi mivoltomat, talán a koromat is. Később lakótársam is akadt,
vitéz Sára János bíró, aki korábban is
többször meglátogatott. Néha éjjelre is

maradt, a díványon aludt. Jól jött a társasága. Együtt féltünk, imádkoztunk a
gránátrobbanások között. Együtt cigarettáztunk. Mert néha még dohányt is
tudott szerezni. Meg is vágta. Nappal a
faluban járt, este jött, hozta a híreket.
A falu népe ekkor nagyon nehéz időket élt át. Felrobbantották a patak hídját, bombatalálat érte az iskolát, több
ház is leégett.
Főleg az első időkben volt nagy riadalom. Amikor a fiatal orosz katonák berúgtak a kukoricapálinkától, vad hajszát
indítottak az asszonyok és lányok után.
Néhányukat robotmunkára is elhurcolták, Kisligetre, Farkaslyuk pusztára, útközben megbecstelenítették őket.
Bújni kellett a faluban is, sokaknak
még az ennivalót is a rejtekhelyére vitték,
vagy olyan háznál gyűltek össze, ahol
jobb érzésű tisztek voltak elszállásolva.
December közepén megint románok érkeztek a faluba, férfiakat kerestek
halott katonák sírjait megásni. A házak
tele voltak megszálló katonákkal, éjszaka puskaropogás riogatta az embereket.
Még dúlt a háború a környező erdőkben, de most is eljött szent karácsony ünnepe. Gregor plébános engedélyt kért szentmisére. Megkapta.
Csendes misét mondott, kevesen jöttek, főleg a nők hiányoztak, féltek az
erőszakos katonáktól.
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Nagy szerencse, hogy a faluban élt
Varga László, aki az egész front idején
sokat segített az embereken, de még
utána is. Első világháborús magyar katona volt, hadifogolyként rekedt Oroszországban, megnősült, 1934-ben tért
haza orosz feleségével, Maris nénivel és
két szép lányával, Sárival és Mariskával.
Itthon már eltűntnek, holt katonának
vélték, neve felkerült a hősi emlékmű
talapzatára is. Amikor hazajött, már eladták a Kossuth utcai házát is, semmijük nem maradt. Éppen Gregor plébános és Szirai jegyző voltak segítségére,
kihirdették a templomban, hogy vis�szatért, gyűjtöttek nekik, visszafogadta
őket a falu. Már mindenki Orosz Lacinak hívta. A második világháborúban
ő lett a mindenes tolmács, tökéletesen
szót értett a szovjet katonákkal és tisztekkel, de azok is megkedvelték őt.
Ami azonban ennél jóval több: ha
baj volt, Orosz Laci ki mert állni. Sokszor megvédte a szentlászlói lakosokat,
mindig segített. Hívták, jött, amit tudott, elintézett. Az sem véletlen, hogy
Szentlászló faluból nem vittek el senkit
oroszországi málenkij robotra! Akkoriban sokan tudták, hogy Orosz Laci
még a jászberényi vasútállomásról, a
Szibériába induló vagonokból is hozott
vissza magyar katonákat – az utolsó
pillanatban mentette meg őket.
A háború persze így is nagyon sok
emberáldozatot követelt Szentlászlón.
Ezt már jóval később Takács József kőműves mester, a falu amatőr helytörténésze kutatta fel pontosan. Összesen
negyvenhatan vesztek oda. Huszonkettő volt a polgári áldozat, kicsi gyermekek is, akiket gránátszilánkok vagy
eltévedt golyó ölt meg. Zsidó családok,
akiket bújtattak a hévízi szőlőben, de a
nyilasok mégis elhurcolták őket, gázkamrákba kerültek. És persze a hősi
halottak, a szentlászlói katonák.
Köztük a fiatal Botlik Ferenc, akinek lesoványodott arcán ott van az
egész második világháború borzalma, aki a Kossuth utcában lakott és
már csak a háború vége felé jött róla
a hír. Ez a kép, amit legjobb bajtárKISBÍRÓ, XXVIII., 2019. DECEMBER

VARGA (OROSZ) LÁSZLÓ CSALÁDJA

BOTLIK FERENC ÉS AZ ÁRVÁN MARADT GYERMEKEK

sa küldött haza a családnak, hátoldalán tintaceruzával írva: „Botlik Fe-

renc őrvezető Németországban az
Észak-Frankfurti kórházban meghalt.”
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Pedig hogy várták tőle azt a másik levelet, amit saját kezével szokott írni, mert
végig hitték, reménykedtek, hogy apu
életben van még. Ezután a levél után
már beteg felesége sem bírta sokáig és
bekövetkezett a legrosszabb: a két kicsi
gyerek, Botlik Annuska és Botlik Ferike
is a többi szentlászlói árva sorsára jutott.
Gyilkos bomba ölt a Kossuth utca
végén, a szérűskertben is: M. Szabó Borbála és gyermekei, a négyéves
Maszlag Lacika, és a kétéves Maszlag
Margitka veszett oda. Mint ahogy az
én gyermekkori jó pajtásom, Péter Laci
1935-ben született bátyját, Péter Józsit
is gránát vitte halálba, a Levente téren.
És ők mind, mind ott vannak kőbe
vésve a gránátot dobó katona talapzatán; megtelt már azon minden hely

És egyszer vége lett ennek is.
A Szentlászlóról lassan elvonuló front
után, 1945. január 13-án pedig különös
dolog történt. Mint a mesében. A gödöllői Szovjet Katonai Városparancsnokság „orosz” Laci bácsit, azaz Varga
László vácszentlászlói lakost bízta meg
a falu vezetésével. Hivatalosan, írásban
nevezték ki a község parancsnokának.
Varga nem sokat hezitált, tudta, hogy
a parancs az parancs. Ahogy kérték
tőle, a rendteremtés érdekében azonnal
megszervezte a falu karhatalmi őrségét,
akiknek naponta kellett jelentést tenni
a történésekről. Ezután megalapította
a helyi Nemzeti Bizottságot, hivatali munkára kérte az elöljárókat, vitéz
Sára János bírót, Budavári Mihály törvénybírót, Mészáros Gyula ideiglenes

nyájával a 4-5 km-es földúton, ha elkésett, ibolyát hozott a tanító néninek.
És ahogy a háborúnak vége lett, az emberek azonnal hozzákezdtek a sérült
templom, az iskola és a romos házak
kijavításához. Hoztak mindent, amijük
még maradt, mert a pengő már alig ért
valamit. A feléledő turai piacon is, inkább portékát cseréltek, mint pengővel
fizettek.
Magyarország köztársaság lett,
a kisgazda Tildy Zoltán elnökkel. Március 15-re már meg is jelent az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a földosztásról.
Szentlászlón is megválasztották a helyi 25 tagú Földigénylő Bizottságot,
az elnöke Hegedűs János volt. Tavasz
volt, nem húzták az időt. Balog Károly

a háborús áldozatok szent neveivel.
És még mennyi szentlászlói ember
viselte a háború szörnyűségeit, ha
életben is maradt! Akik az orosz fronton harcoltak, akik sebesültszállító
katonák voltak, akik visszavonulásra
kényszerültek és közben két tűz közé
szorultak, katonaszökevények lettek,
saját hazájukban is rettegniük kellett,
nyitott kémények füstös lépcsőjén bújtak, nemcsak az oroszok elől, jobban
tartottak már Szálasi azonnal fejbelövő
nyilasaitól.

jegyzőt és Szira Ferenc pénztárost. Falutanácsot és iskolaszéket hoztak létre,
hogy elsőként a tanítás induljon el.
Szentlászlón nagyon hamar elkezdődött az iskola, már 1945 februárjában, a helyben lakó Szirai Erzsébet
és Horváth Mária fiatal tanítókkal,
a Pestről visszaköltözött Odor Gyula kántortanítóval, és persze a hittant tanító Gregor Lajos plébánossal.
És akkor még Ligetről, Farkaslyukból
is bejártak a falusi iskolába, úgy mint
Lázár Margitka, aki gyalog jött tarisz-

kisbíró pergette a dobját, járta a falut,
közhírré tették: kiosztják az uraság,
Schossberger nagybirtokos és a Koronauradalom földjeit.
Több mint ötszáz igénylő volt
a faluban. A föld nélküli legszegényebb családok öt kataszteri holdat
kaptak, más szegényeknek öt holdra egészítették ki birtokát. Kétszáztíz családnak 500 négyszögöles telket
is juttattak az új ház megépítésére.
Mindenkire gondoltak, mindenkinek
jutott.

10

KISBÍRÓ, XXVIII., 2019. DECEMBER

A szentlászlói cselédség, a szentlászlói szegények évszázados álma valósult
meg. Itt a Hajta-patak mentén fényes
szellők fújtak, felszabadulást éltek az
emberek.
A következő évben, 1946-ban
már nyolc osztállyal indult az iskolai oktatás, Odor Gyula lett az igazgató, megjelent az új Forint, megváltozott a közigazgatás rendje,
megalakult az új Képviselői Testület.
Az esküdtek Pintér József, Nagy János,
Molnár József és Tariszka József voltak
– utóbbit bírónak is megválasztották.
Később ő lett a Községi Tanács VB elnöke, a helyettese Budavári Gábor, a
titkár Szirai József.

TARISZKA JÓZSEF BÍRÓ MAJD TANÁCSELNÖK

Ugyanebben az évben kijavították a templom sérült orgonáját, újra
megszólalt eredeti, szép hangján –
írja megint Gregor Lajos plébános.
1947-ben sok hadifogoly volt még
orosz földön, folyamatosan imádkoztak értük a hívek. Január elején nyolcnapos missiót tartottak a templomban,
amire két máriabesnyői kapucinus
atya, János és Gábor érkezett a faluba.
A befejező, hálaadó misére az iskola
udvarán és a templomtéren is gyülekeztek a szentlászlói családok. Nem
fértek el a templomban – megható, reményt adó esemény volt.
Az év tavaszán új oltárképre gyűjtöttek a teljesen elsötétült korábbi helyett.
Maszlag Ádám Károly és Odor Gyula
szervezte a gyűjtést, hamar összejött
rá a pénz. Búcsú előtt pár nappal el is
KISBÍRÓ, XXVIII., 2019. DECEMBER

készült Márton Lajos festőművész romantikus alkotása: Szent László vizet
fakaszt a sziklából.
A felszentelő ünnepségre plakátot
készítettek, a különleges szertartásra
Réz Marián ferences-rendi atyát hívták, akit már a korábbi missió idején
megkedvelt a falu népe. Az oltárkép
felavatása megint csodálatos, meghitt
ünnepet hozott, megtelt a templom,
hömpölygött a körmenet, még a Szentlászlói Jézuskát őrző legények is beöltöztek hófehér ruhájukba.
Az új oltárkép fenséges és gyönyörű
volt, mindenki elragadtatással nézte.
A nagy lovagkirály térdel, kezében
harci bárdjával fohászkodik az égi
teremtőhöz, az elmosódó háttérben
a sziklák és fehér lova, dicső serege, előtte a kifakadó forrás zuhataga

és a szomjukat oltó lovag katonák.
Ismerős ez a király: ő az egykori Árpád-házi László herceg, aki már 1074ben, a mogyoródi csata idején is járt itt,
sátrat vert a turai úti templomdombon,
majd győzedelmes Szent László királyként visszajött, felépíttette középkori
kerek templomunkat, szent nevét adta
e kis falunak. És újra itt van mai templomunkban is, az aranykeretes, csillogó oltárképre költözött. A szentlászlói
emberek közé.
Még ebben az évben Gregor plébános elindította az elsőáldozókat is,
akik még a háború elején, 1940-41ben születtek. Az elsősök felkészítését
Horváth Mária tanító néni vállalta, a
lobogót tartotta a fiatal Maszlag Margit és Puszti Erzsébet, később Zólyomi
Józsefné, akiből kántor lett. Hihetetlen
11
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szorgalommal és kitartással tanult meg
orgonálni, és istenadta tehetségével,
gyönyörűen zengő hangjával évtizedekig énekelt a templomban.
És ezen a képen vagyunk mi a kicsi szentáldozók, akik akkor ismerkedtünk a teremtett világgal és még
a népiskolába jártunk, ahol Szirai
Erzsébet tanító néni szerető igyekezete és József Attila szépséges verse
karácsony idejére már betlehemi kis
családdá, napkeleti királyokká varázsolt bennünket. „ Adjonisten Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk, Lángos csillag állt felettünk…”
És nekünk ez a kép, a szép a rigmusok,
már a szentlászlói templomtörténet részei, hiszen ettől kezdve őrző angyalt
kaptunk, ministrálhattunk a gyönyörű
oltárkép előtt.
1948. március 15-én – még az államosítás előtt – Szentlászlón is századik
évfordulója volt a magyar szabadságharc nagy ünnepének. Én ezt a napot
se felejthetem! Hajnalban az imádott
rezesbanda hangjára ébredtünk, harsogtak végig a falu utcáin, az iskolaudvarban délelőtt tízkor kezdődött a műsor, rengetegen jöttek, sokan ott voltak.
Még a szomszéd, akkor még tanítói lakás erkélyén is álltak az emberek. Először kicsit félénken kezdtük szavalni
a Talpra magyart, de amikor jött az,
hogy Esküszünk, Esküszünk.., akkor
Soós tanító felugrott közénk a dobogó12

ra, velünk együtt dobbantott, és attól
kezdve zengett a Nemzeti Dal, elszállt
a lámpalázunk, velünk dobbantottak a
szentlászlói emberek is.
Ugyancsak ebben az évben,
nyár elején, a templomban Dr.
Pétery József megyei főpásztor
158(!) fiatal leánynak és fiúnak
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét.
Sajnos,
Gregor
plébános
elhatalmasodó betegsége – cukorbaja
– miatt elmaradtak már a templomi
H. D. bejegyzései is.
Talán azért is, mert 1950-51-ben
nagyot változott a helyzet. Államosították a templomi, a plébániai, a kántori és a harangozói földeket, de még
a háromszintes malom épületét is,
amit pedig Borbás Kati osztálytársam
szülei építettek. Megszüntették a magánboltokat, a kis szatócsüzleteket, kötelezővé tették a beszolgáltatást. A faluban feketézőkről súgtak, kulákokat
neveztek meg, lesöpörték padlásaikat,
elvették cséplőgépeiket, még azt a körmös traktort is, amit mindig szájtátva csodáltam a cséplőgépnél, amit a
nagybátyám, Balogh András vezetett.
Az államosított általános iskolába
„beköltözött” Rákosi pajtás, és egyre
többször indultunk a határba, hogy
összeszedjük az uszító imperialista
röpcédulákat.
1952. március 2-án vasárnap délelőtt valami más, de a legborzasztóbb

dolog is megtörtént Szentlászlón. Vis�szatért a második világháború gyilkos
kísértete. Mi iskolás fiúk a templomban
a kismisén voltunk, fenn a kóruson.
Sára Ferdi drága osztálytársam keze
már ott is szorongatta a különlegesen
fénylő, hengerformájú robbanószerkezetet. Kíváncsiságunk erősebb volt,
mint félelmünk, meg is beszéltük, ebéd
után foci lesz a Levente téren, ott majd
megvizsgáljuk. A sors azonban úgy
hozta, hogy először a malomudvarban
találkoztunk. Ott történt az iszonyú
robbanás, Sára Ferdi saját kezében.
Néhányan másodpercekkel később értünk oda. A látvány leírhatatlan volt...
Sára Ferdi még három napig élt utána. Takács Zoli életveszélyesen sérült,
hat szilánkot vettek ki a hasából, Sára
Józsi homlokán kapott szilánkokat,
Maszlag Feri is több helyen sérült.
Másnap, hétfőn is a döbbenet uralkodott – gyászba borult az egész iskola,
megdermedt a falu. Sorban, egymás
kezét fogva vonultunk a temetésre.
Sára Ferdi osztálytársunk akkor tizenegy éves volt.
Hat évesen pedig itt térdel a Mészáros Marika által megőrzött Szentáldozási képen. A legalsó sorban balról az
első.
1953-ban tovább romlott Gregor
plébános állapota: először elveszítette
látóképességét, később a lábát amputálták, augusztusban hirtelen meghalt.
Már 1952 decemberétől átjárt ide
Turáról a fiatal káplán, a kispap Tóth
Árpád. Ideiglenesen vette át a falu
lelki gondozását és a templom adminisztrációját. Szimpatikus ember volt,
focizott velünk a templomkertben,
ügyesen forgolódott a hívek között is,
nagy segítségére volt a beteg plébánosnak. Buzgólkodásának eredményeként
teljesülhetett a hívek kívánsága is, így
Gregor Lajos lelkipásztor holttestét
hazahozatták a kórházból. Zsámbokon
született, de a szentlászlói temetőben
nyugszik. Harmincnégy évig szolgálta
a falu népét.
1953. november elsejei hatállyal,
az egyházmegyei főhatóság dr. Kallós
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TÓTH ÁRPÁD A KISPAP

DR. KALLÓS ISTVÁN ESPERES-PLÉBÁNOS

István volt teológiai tanárt, szentszéki ügyvédet, a Vác-vidéki kerület esperes-plébánosát helyezte Vácszentlászlóra, aki előtte több mint másfél
évig a kistarcsai internálótáborban
raboskodott. Nagy tudású, a hívek
gondjáért mindig felelősséget érző, elveiért következetesen kiálló pap volt.
Fontosnak tartotta a katolikus életvitel bensőségét, a családi élet derűs
légkörét. Nem rejtette véka alá, hogy
ő itt most Szentlászlón a hívek erkölcsi romlását látja. Jelen van a kapzsiság, az irigység, a harag és a gyűlölet.
A vagyon utáni sóvárság miatt ijesztő
mértékben elharapózott az egykézés,
aminek beláthatatlan következményei lehetnek. A szószékről is beszélt,
világos, meghökkentő őszinteséggel
fogalmazott. Eleinte a hívek is elképedve hallgatták, voltak, akik tüntetve felálltak a prédikáció közben,
sokan meg is sértődtek rá a faluban.
Később kicsit javult a helyzet, mert
alkalmazkodóbb lett, de az emberek is megérezték, talán igaza lehet...
Ma is kedves ismerősöm az a szentlászlói lakos, aki biztos benne, hogy
ő Kallós pap prédikációinak hatására
született meg a családban! Mint második gyerek, mint leánygyerek. Valami
mégis történt, hiszen minden megszületett gyermek egy isteni csoda!
1954-körül veszélybe került a hittan tanítása is, a templomba viszont

annál szorgalmasabban jártunk. Szerencsére, ekkor már Rákosit leváltották, engedett valamit a diktatúra.
Később párthatározat is született,
Vácszentlászlón is törölték pl. a helyi
kuláklistát – a népi hatalom már becsületes dolgozóknak tekintette őket...
Dr. Kallós a napi politikától távol tartotta magát, de nem félt.
1956. november elsején, Mindenszentek napján, jeltelen fakeresztet állíttatott a temető közepén. Így emlékezett
az október 23-iki forradalom budapesti, hősi halottaira. A gyertyagyújtásnál
elég sokan ott voltunk, két fiatal szentlászlói tanító, Kisprumik Ambrus és
Kovács György állt díszőrséget.
Mi akkor, egészen fiatalon, 15-16
évesen, még az iskolai szakkörben éltünk, ránk ragadt Kovács György tanító és ifjú Budavári Mihály repülő
modellező, bocsánatos szenvedélye.
Később már a régi községháza kicsi
kultúrtermébe jártunk népi táncolni,
vég nélkül pingpongozni, ahová már a
lányok is jöttek. Ebben az időben már
új lódenkabátban jártunk, hogy nagylegényeknek tűnjünk, felnőtt kalapot
viseltünk, hétvégén zöld hasú papír
tízessel fizettünk a Cseák Gábor-féle
kocsmában.
1958-tól az új KISZ-ben már akartunk is valamit. Nemcsak magyar táncot, helyi ihletésű, különös színdarabot
is próbáltunk, de a nyilvános bemutató
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elmaradt. Hiába szurkolt nekünk a próbákra látogató Papp Gabi bácsi, akinél
okosabb és műveltebb borbély nem is
létezett a világon. Nem élnek már a felejthetetlen „színésztehetségek”, a jópofa fiúk sem, Bojtok Jani, Maszlag Feri,
Sára Józsi, Végh Pista, Szomori Öcsi.
Te jó ég – hogy is, hogy nincsenek?
Azon a télen karácsony előtt már lemezjátszót is kaptunk a Községi Tanácstól, hozzá a bakelit lemezt, pattogós mozgalmi dalokkal. Varga Jani
viszont Gödöllőről, a Ganz gyárból
hozott egy új számot: Hosszú copfos
barna lány,.. Ahogy lesz úgy lesz! Hallgattuk az érzelmes nótát, még táncoltunk is rá – de nem olyan sokáig. Szóltak, ugyancsak Gödöllőről: ez a dal be
van tiltva, és nem is a KISZ-be való!
1958-ban Kallós esperes már nagy terveket szőtt a szentlászlói templom megújításáról. Még javában folyt a külső falak tatarozása, de ő már a templombelső
művészi kialakítását, bibliai témájú falfestményeket, az alacsony templomtorony legalább egy szinttel való emelését
is kigondolta. Amihez persze pénz is kell.
És ami szintén nagy csoda, voltak ennek
már lelkes támogatói. Az 1958 májusának első napjaiban készült templomi
leltár szerint már 68 ezer forintot adtak
össze a szentlászlói hívek, a munkálatok megkezdésével pedig további 100150 ezer forintot helyeztek kilátásba.
A nagy feladatok megvalósítása azonban más valakire várt.
„Az Egyházmegyei Főhatóság az
Állami Egyházügyi hivatal által eléje terjesztett kívánságra Dr. Kallós
István esperes-plébánost 1958. május 15-iki hatállyal a vácszentlászlói
plébánia vezetése alól felmentette és
egyidejűleg kinevezte a zagyvaszentlászlói plébánia adminisztrátorává,
ahonnét viszont Bálint György esperes-plébánost a vácszentlászlói plébánia vezetésével bízta meg. Az egymást
munkakörben felváltó új lelkipásztorok elfoglalták új állomáshelyeiket.
Mindent Isten nagyobb dicsőségére!
Vivant sequentes! Éljenek a következők!” (H. D. 71. old.)
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BÁLINT ATYA ÉS A TEMPLOMI FÁKLYÁSOK

Bálint György saját plébánosi múltjáról a következőket írja: „1936-ban
Mendén voltam plébános, 1944-től
tábori lelkészi szolgálaton vettem
részt, ezért 1945 és 1947 között raboskodtam, ettől kezdve egészen 1958-ig
csak ide-oda hányódtam, pl. Zagyvaszentlászlón voltam adminisztrátor.”
Tény, hogy balszerencsés módon érkezett Szentlászlóra, előtte volt lábtörése, hordágyon hozták, négy hónapig teljesen ágyhoz volt kötve.
Ez idő alatt Farkas Béla káplán, majd
Kun Iván és Stollár István nyugdíjas plébánosok helyettesítették.

Szentlászlói papként csak 1958 szeptemberétől kezdett tevékenykedni.
Elsőként Purczl Károly és Rab Ferenc
mesterekkel átfesttette a parókia ös�szes szobáját, még a gangot is, majd
Szentgyörgyi Gyula építészmérnök
vállalkozóval rendezte a templom
korábban elkezdett külső tatarozását. A falak teljesen új lábazatot kaptak, a toronysisakot is megjavították, kifestették. Mindez kb. 80 ezer
forintba került, amit még az előd
Dr. Kallós gyűjtött össze a hívektől.
Bálint atya ezután rendbe hozatta a
plébánia udvarát, a kerítését, amihez

A SZENTÉLY SZENT ISTVÁN CÍMŰ MENNYEZETI KÉPE
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igen sok munkával járultak hozzá a
szentlászlói hívek, a parókia szomszédok, mint B. Tóth János, Nagy Ferenc,
Botlik Ferenc, Palya István, Sára János,
Takács József, Takács Vendel és az akkori harangozó Kovács János.
1958. október 4-én már bérmálást szervezett; Dr. Szabó Imre esztergomi püspök 98 fiatalt bérmált
meg a vácszentlászlói templomban.
Ezután, késő ősszel indította el a korábban megtervezett templomképek
festését. Először a szentély mennyezeti
képéhez kezdtek hozzá, ami hagyományos, ún. secco technikával (száraz
vakolatra festés) történt. Közben nagy
hideg lett, Lőrinc József és Párkányi
József adta kölcsön fűrészporos kályháját, szakadatlanul fűtöttek. Így karácsonyra elkészülhetett Böszörményi
János festőművész barokkos díszítésű,
Szent István című alkotása.
A szentély jobb oldalán A tordai hasadék csodája című kép került a falra.
Ezek azonban már K. Nagy Sándor festőművész elgondolása alapján születtek. És akik a falfestmények költségeit
állták: Balogh József és felesége Príbeli
Mária, ill. Varga József és felesége Záborszki Rozália. És aztán jöttek a diadalívre és a templomhajó mennyezetére tervezett falfestmények is.

A SZENTÉLY JOBB OLDALÁN A TORDAI HASADÉK CSODÁJA CÍMŰ KÉP
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1959 mozgalmas év volt a faluban;
egymást érték a fontos események.
Ekkor Tariszka József volt a tanácselnök, Soós László az iskola igazgatója,
Kisprumik Ambrus tanítót kinevezték
járási úttörőtitkárnak, Furulyás Jánosné lett a postáskisasszony. A templomban Bálint atya színes ceruzarajzzal illusztrált bejegyezést tett a
Historia Domus 85-ik oldalára. Így,
„Világhíradó! Az oroszok fellőtték a
Holdra az első bolygóközi űrrakétát ... „
Közben már nagy erővel beindult
a pártállami központi népnevelők és
persze a helyi aktivisták tevékenysége is az új községi TSz megalapítására.
Mindent bevetettek, nyájas szóval és
durva erőszakkal szervezték be az embereket, év végére már szinte mindenki aláírt. Igaz, konokul ellenálltak és
nem írták alá a belépési nyilatkozatot
Balogh János, Balogh László, Balogh
József (testvérek) és Szabó Ferenc
– akik mégsem lettek a falu hősei.
1959. december 30-án megalakult
Vácszentlászlón az Aranykalász Termelő Szövetkezet, összesen 590 taggal,
jelentős, 3500 kataszteri hold földterülettel. Az elnök Tóth Ferenc, a főagronómus Csizmadia Sándor, a főkönyvelő Takács György.
A falu életében pedig most indultak
el a nagy változások. Az 50-es évek végén vagyunk – úgy mondják, még az
átkos időkben.
Nekem viszont ekkor voltak a legszebb éveim. Tizennyolc évesen, mindent felülírt a fiatalságom. Száguldoztam a focipályán, táncos bálokba,
mulatós lagzikba jártam, és tudtam
már, hogy itt Szentlászlón élnek a legszebb lányok.
(folyt. köv)
Balogh Zoltán

FELHASZNÁLT IRODALOM

- Váci Püspöki és Káptalani Levéltár digitalizált iratai
-
Adatok, dokumentumok a vácszentlászlói
egyházközség életéből (Lukács András címzetes apát)
- Vácszentlászló története (Asztalos István –
Horváth Lajos – Kulcsár Valéria)
- Vácszentlászlói, eredeti archív fényképek
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-P
 est megye középkori templomai (Tari Edit)
- A Középkori Magyarország rotundái (Gervers-Molnár Vera)
- S zentlászlói anyakönyvi bejegyzések
- A vácszentlászlói világháborús emlékmű áthelyezése – szakdolgozat (Grébel Lajosné)
-V
 ácszentlászló 1945-2000 (Tóth Imre)
- Seres Csilla falfestmény-fotói
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Befejeződött Vácszentlászlón négy utca felújítása
Vácszentlászló Község Önkormányzata a PM_ONKORMUT_2018/113
azonosítószámú, „Belterületi utak szilárd burkolat felújítása Vácszentlászlón” című projekt keretében 126 964 254 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült, melyből négy belterületi utca felújítása valósult meg.

A fejlesztés részeként a Fő utca, a Váci Mihály utca, a Tompa
utca, valamint a Béke utca aszfaltburkolatának felújítása valósult
meg, összességében közel két és fél kilométer hosszúságban. A Fő
utcában az útburkolat megújításán túl a járdák felújítása is megtörtént. A projekt keretében megvalósított fejlesztések, az eredetileg tervezett 2019. szeptember 30-i időpont helyett, az útépítéshez
szükséges egyes anyagok készlethiánya miatt, végül 2019 november
30-án készültek el.

A Fő utca a település egyik legfontosabb közlekedési útvonala, kiszolgáló funkcióval, ezért felújítása kiemelten fontos volt a település
szempontjából. Jelentős számú közintézmény és szolgáltató hely található az utcában. A Fő utca útburkolatának felújítása és a járda felújítása
elősegíti az intézmények, szolgáltató helyek és közszolgáltatások jobb
és biztonságosabb megközelíthetőségét. A biztonság szempontjából a
forgalomcsillapító küszöbök építése is kiemelten fontos volt, mivel az
iskola és óvoda is az utcában található. A Váci Mihály út, Tompa utca
és Béke utca aszfaltfelújítása a lakóingatlanok kiszolgálását, az egészségügyi és egyéb szolgáltatások megközelíthetőségét javítja jelentősen.
A projekt eredményeként javult a közlekedésbiztonság és életminőség,
valamint a szolgáltatások igénybevételi lehetőségei. A projekt részeként
fasor ültetésére is sor került, mellyel nőtt Vácszentlászló zöldfelülete.
A projekt az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című, PM_ONKORMUT_2018 kódszámú pályázati kiírás keretében, a Pénzügyminisztérium
támogatásával, a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és
Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához
nyújtandó célzott pénzügyi támogatásból valósult meg. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezést a Németh Út Kft.
végezte el. A projektről bővebb információt a www.vacszentlaszlo.hu oldalon találhatnak.

SZÜLETÉS

ANYAKÖNYVI
HÍREK

Radics Zselyke – Radics Sándor és
Gáspár Mariann gyermeke
Bűn Patrik – Bűn Krisztián és
Németh Anikó gyermeke
Kanalas Kiara Leila – Kanalas Norbert és
Oláh Barbara gyermeke
Honfi Bence – Honfi Gergő és
Szomori Judit gyermeke
Mózes Lili – Mózes Miklós és
Maszlag Nikoletta gyermeke
Pető Emma – Pető Vilmos és Juhász Erika gyermeke
Varga Kristóf – Varga János és
Máró Szilvia gyermeke
Kreisz Alex Milán – Kreisz Péter és
Kreisz Péterné gyermeke
Kőszegi Panna Sztella – Kőszegi József és
Maka Renáta gyermeke
Kőszegi Patrik József – Kőszegi József és
Maka Renáta gyermeke
Lukács Marcell – Lukács Gergely és
Lott Viktória gyermeke

HALÁLOZÁS
Gódor József 63, Maszlag Ferencné 90,
Maszlag Zoltán 64, Zsenyei Pál 87, Zsenyei Julianna
Ilona 79, Kiss Jánosné 81, Lipták Sándor 68, Farkas
Lászlóné 78, Ördög Elemérné 88, Maszlag Mihály
Lászlóné 80, Fodor Józsefné 60, Szira József 45

HÁZASSÁGKÖTÉS
Molnár Zsolt Péter – Maszlag Anita
Kormos Máté – Szira Zsófia
Zborai Bence Viktor – Sára Mónika
Bárdosi Balázs – Kanalas Erzsébet
Mózes Miklós – Maszlag Nikoletta
Kuti János – Fodor Mária
Szász Zoltán László – Nyíri Ildikó
Potyók Alex Dávid – Kálomista Vivien
Kocsis Péter – Biró Ildikó Mária

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,
Szalontai Zoltán, Nagy Ferencné, Mészárosné Maszlag Adrien, Papp Sándorné
Elérhetőség: hivatal@vacszentlaszlo.hu
Honlapunk: http://vacszentlaszlo.hu/
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