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A projektek egy része már jóval az ün-
nepség előtt sikerrel befejeződött, de 
a koronavírus járvány terjedésének 
megelőzésére bevezetett korlátozó in-
tézkedések miatt csak most kerülhetett 
sor az átadásukra és a szalag átvágásra.  

Az ünnepélyes eseményen teljesen 
megtelt a Művelődési Központ szín-
házterme. Vendégeink itt tájékoztatást 
kaphattak az elmúlt időszak kisebb és 
nagyobb méretű beruházásairól, ame-
lyek közül többet a helyszínen is meg-

szemlélhettek, hiszen például a szín-
házterem is az egyik projektből került 
felújításra.

A művelődési ház megújításánál is 
nagyobb méretű közút fejlesztési pro-
jektek eredményeképpen megújult a 
Fő utca út- és járdaburkolata, korsze-
rűsödött vízelvezetése, valamint par-
koló és forgalomlassító elemek (fekvő 
rendőr) készültek. A visszajelzések 
alapján úgy gondoljuk, hogy a támoga-
tott beruházások segítségével települé-
sünk legjelentősebb, önkormányzati 
fenntartású központi úthálózata a XXI. 
századi igényeknek megfelelően került 
átalakításra. Szintén a jelentősebb pá-
lyázatok közé sorolható a Zsámboki 
út központi szakaszának járdafelújí-
tása. Ez esetben is úgy látjuk, hogy a 
lakosság örömére és megelégedésére is 
szolgál az új, a réginél jóval magasabb 
színvonalú járdaburkolat. A korábbi és 
mostani úthálózat-fejlesztési pályáza-
taink eredményeképpen jelenleg már 
minden belterületi utunk szilárd asz-
faltburkolattal rendelkezik. 

A jó példák alapján, terveink sze-
rint, a jövőbeli pályázati kiírásokban 
mindenképpen szükséges forrást ta-
lálnunk a járdaburkolatok további 
megújítására, a hálózat fejlesztésére. 
Az átadón elhangzottak, illetve Ma-
gyarország Kormánya által tervezett 
pályázati fejlesztések erre jó eséllyel 
biztosíthatnak lehetőséget. Fontos itt is 
kiemelni, hogy minden járda- és úthá-
lózati fejlesztés során az érintett lakos-
ság példás béketűréssel viselte az idő-
szakos kellemetlenségeket és sokszor 

Újabb fejlesztési projekteket 
zártunk le sikerrel

2020. július 27-én településünk hét, korábban elnyert pályázati támogatásban 
megvalósult településfejlesztési projektjét adtuk át a vácszentlászlói 
lakosoknak, ünnepélyes keretek között. Az átadón helyi lakosokon, 
vendégeken és a projekt kivitelezést végző cégek képviselőin túl részt vett 
Czerván György, térségünk országgyűlési képviselője. A fejlesztések átadását 
Wagner Ákos zongorajátéka, a helyi óvodások és a Vácszentlászlói Mazsorett 
csoport fellépései színesítették, a megjelentek nagy örömére.
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tak, mint a ma itt élők, de örömeik, bá-
nataik, a közösséget összetartó kapcso-
lataik sokkal több helyen hasonlítottak 
a mai kor emberének életére, mint azt 

építő javaslatokkal élt a kialakítással 
kapcsolatban, amit utólag is nagyon 
köszönünk! 

Azok a lakosok, akik figyelemmel 
kísérik a település arculatának változá-
sát, felfedezhették, hogy Vácszentlász-
ló központi részén egy szabadtéri ún. 
workout (edző)pálya került kiépítésre. 
A kihelyezett speciális edzőgépek tele-
pülésünk lakosainak hasznos sport- és 
szabadidős tevékenységéhez kívánnak 
hozzájárulni. Arra kérjük a lakosokat, 
hogy felelős használattal tartsák fenn 
az eszközök jó állapotát és vigyázzanak 
rájuk!

Szintén most került átadásra a Gal-
ga-mente és Térsége Leader Egyesület 
közel egymillió forintos támogatása. 
Ennek köszönhetően megvalósult egy 
helyi fotósok által készített, színes ké-
pekkel illusztrált és vendégváró szöve-
gezéssel készített települési kiadvány, 
amely a hozzánk látogatók számára 
hasznos lehet, értékeink bemutatására, 
az érdeklődők figyelmének felkeltésé-
re. Ennél is fontosabb, hogy szintén 
ebben a pályázati programban elnyert, 
szintén közel egymillió forintos ösz-
szeggel olyan, nyomtatott fénykép-
tablókat készíttettünk, amelyek a ma 
településünkön élők számára egy kis 
ablakot nyithatnak a korábban itt élt 
közösség mindennapjaira. A tablókon 
előre kitalált tematikákhoz gyűjtöt-
tünk sok száz és néha száz évnél is ko-
rosabb fényképeket, hogy bemutassuk 

az akár egy évszázaddal ezelőtti Vác-
szentlászló mindennapjait. A tablók jól 
mutatják, hogy a településkép és az itt 
élők külsőségeikben talán mások vol-
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nak látszik, hogy a már folyamatban 
lévő óvodafelújítási projekt mellett, 
az iskola új tornatermének felépítése 
lesz a másik jelentős települési beru-
házásunk az elkövetkező időszakban. 
Nagyon remélem, hogy ezen projektek 
átadó ünnepségeit is ilyen sok érdeklő-
dő helyi lakos részvételével és hason-
lóan jó hangulatban tarthatjuk meg, 
hamarosan!

Dr. Szabó István

lesztések kivitelezésén dolgozunk.  
A térség országgyűlési képviselője be-
szédében több alkalommal kiemelte 
Vácszentlászló pályázati sikerességét 
és a munka folytatására buzdította a 
községi önkormányzatot. Az átadón 
hivatalosan és teljesen új hírként be-
jelentésre került, hogy Vácszentlászló 
tornatanterem pályázatát Magyaror-
szág Kormánya támogatásra érdemes-
nek találta. Ez alapján egyre biztosabb-

elsőre gondolnánk. Aki nem hiszi, 
megtekintheti a tablókat a művelődési 
ház színháztermének falain kiállítva. 
Ha elolvassuk a tablók szövegeit és elég 
közel hajolunk a képekhez, ismerős ar-
cokat és élethelyzeteket fedezhetünk 
fel. Jó kalandozást!

A projektavató, bár korábban meg-
valósult beruházásokat mutatott be, 
mégsem a múltba révedés helye, hi-
szen már most további ötletek és fej-

Egy történelmi fordulattal bíró tanév margójára
Rendkívüli tanév – II. félév, „Maradj otthon!”, rendhagyó tanévzárás  
és ballagás, bizonyítványosztás. Egy mondatban így lehet megfogalmazni 
a 2019-2020-as szorgalmi évet idén.

Hosszú út, 10 hónap változatos te-
vékenységei, feszített munkája után 
jutottunk el idáig. Szeptemberben a 
megszokott módon indultunk, elkészí-
tettük az éves munkatervet, a tanórák 
mellett változatos programokkal ké-
szültünk minden hónapban a gyere-
keknek, hogy a délutáni időszakokban 
vagy a tanórán kívül hasznosan és él-
ményekkel gazdagon teljenek el a min-
dennapok.

A 168 tanuló oktatását, nevelését 
16 pedagógus és 1 iskolapszichológus 
látta el. A szakos ellátottság teljes körű 
megtartása érdekében 3 nyugdíjas kol-
léganő is visszatért óraadóként hoz-
zánk. Nagyon szépen köszönjük Papp 
Sándorné, Sánta Miklósné és Laczik 
Istvánné áldozatos munkáját!

Új kollégát is köszöntöttünk, mivel 
Antal Éduának kisbabája született, 
így helyét Csuja Levente vette át, aki 
egyházzene szakos énektanár. Nagyon 
örültem, hogy az évek óta tervezett ze-
nei nevelés alapját képező furulyaokta-
tást sikerült általa megvalósítani 1. és 
2. osztályban.

A tanulmányi munka mellett szá-
mos versenyen vettünk részt levelező 
és hagyományos szóbeli módon is. 

A  tehetséggondozásra is próbálunk 
minél nagyobb hangsúlyt fektetni.

Mivel a tanulmányi versenyek nagy 
része fizetős, megterheli a szülőket, 
újra visszahoztuk az iskolai versenye-
ket, ahol a szaktárgyakból többen tud-
nak megmutatkozni. Az angol szakkör 
is egyre nagyobb létszámot fed le, Zsa-
ni néni már szeptembertől 3 órában 
tart órát, ahol osztályozó vizsgára is 
felkészülhetnek a tanulók, ami a bizo-
nyítványba is bekerülhet második ide-
gen nyelvként.

A tanulószoba és a korrepetálá-
sok is fontos segítséget jelentettek a 
gyengébb tanulóknak a haladáshoz. 
Nagyon fontos lenne a szülőknek is, 
ha kicsit szigorúbban és következete-
sebben ellenőriznék a gyermekeiket, 
mert a gyerekek egy része szereti elha-
nyagolni a leckeírást, pedig az a felké-
szülés fontos részét képezi. Lehet, hogy 
sokszor rengetegnek tűnik a feladat, de 
még így is több idő kellene a tananyag 
megfelelő szintű bevésődéséhez.

A tapasztalat az, hogy a gyerekek 
rengeteg hasznos információhoz és 
segítséghez férhetnek hozzá az online 
világ alapján, de sajnos még nem erre 
használják a legtöbben az internetet. 

A felelős internethasználat oktatására 
többször hívtunk már külső szakem-
bert iskolánkba.

Tanulmányi kirándulások, szín-
házlátogatások, túrák szintén gazda-
gították a tanévet. Majd következett a 
középiskolai felvételi eljárás, a nyolca-
dikosok számára az utolsó nagy hajtás. 
Decemberben jól sikerült a karácsonyi 
bál, februárban pedig gyönyörű nyitó-
táncot mutattak be a nyolcadikosok, 
míg a többi osztály tanulói különleges 
jelmezekben vonultak fel.

A márciusi rendezvények azonban 
már elmaradtak, de március 13-án, 
azon a bizonyos pénteken még úgy 
mentünk haza, mint máskor. Hétfő-
től aztán bekövetkezett, amitől okkal 
tartottunk – a komor valóság, kiürült 
az iskola, befejeződött a tantermi ne-
velés-oktatás. Át kellett állnia minden-
kinek a digitális, sokkal személytele-
nebb napi munkára. Nem itt a helye 
részletezni az erőfeszítéseket, majd 
tartalmazni fogják a pedagógusi és 
munkaközösségi szakmai beszámolók. 
Összegezni kell majd a tapasztalatokat, 
elemezni az előnyöket és hátrányokat.

Szeretnék azonban itt és így is köszö-
netet mondani a tanulók kitartásáért, 
mert a legtöbben becsületesen végig 
kitartva rendszeresen, következetesen 
dolgoztak. Köszönet a kollégáknak, 
akiktől szintén dupla energia- és időrá-
fordítást igényelt az online munka-
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sok tevékenységgel bővülni is fognak. 
A felső tagozatosok már gyakorlati 
kertet is gondoztak technika órákon, 
de egyéb természetismereti program 
is része lesz a jövőben ennek a célki-
tűzésnek.

Nem titok, hogy a mesterpedagógu-
si minősítésemben is 5 éves ökoprog-
ramot dolgoztam ki, valamint a régóta 
működő vizsgarendszer digitális ala-
pokon történő megújulása is ennek a 
portfóliónak a részét képezi. Ez a tava-
szi online oktatás véletlenszerűen segí-
tette a tapasztalatszerzést ezügyben is.

A pedagógusok közül többen vállal-
koztak minősítésre a tanév során, amik 
részben már sikeresen lezárultak, illet-
ve a karantén miatt az őszi időszakra 
csúsztak át.

Pedagógus II. minősítést kapott 
Urbánné Tóth Szilvia tanárnő, sikeres 
tanfelügyeleti látogatáson van túl Mé-
szárosné Maszlag Adrienn intézmény-
vezető-helyettes.

Októberben vár Ped. II. minősítés-
re Uray-Lukács Ildikó és Kreiszné Vizi 
Beatrix, Tóth Mária pedig Ped. I. mi-
nősítő vizsgát tesz.

Biztosan többen hallottak arról, 
hogy szeptembertől bevezetésre kerül 
az új Nemzeti Alaptanterv (Nat 2020). 
Első körben az 1. és 5. évfolyamot érin-
ti a változás, ami új tantárgyi progra-
mokat, óraszámokat, követelményeket 
von maga után. 

A sokféle hírforrás rengeteg bi-
zonytalanságot generál a szeptemberi 
évkezdéssel kapcsolatban. Jelen pilla-
natban úgy tűnik, hogy a megszokott 
keretekben indulhat a tanév, természe-
tesen a napi higiéniára sokkal nagyobb 
figyelmet fordítva. 

A vírushelyzetet folyamatosan kö-
vetni kell, az operatív törzs döntéseit 
be kell tartani, de nagyon remélem, 
hogy nem kell teljesen bezárni az is-
kolát. 

Mindenkinek jó egészséget és kelle-
mes időtöltést kívánok!

Grébelné Kovács Andrea
intézményvezető

akik a tanév végén kitűnő (33) vagy 
jeles rendű (24) bizonyítványt vehettek 
át. Dicséret illeti azokat is, akik javítani 
tudtak megelőző eredményeiken akár 
az I. félévhez, akár a megelőző évhez 
képest. Szintén dicséret jár az 5. és az 
első évfolyamosoknak, akik a nagy vál-
tás évét végig dolgozták és eredménye-
sen teljesítették.

Külön elismerés és gratuláció: a 
nyolc éven át nyújtott kitűnő tanulmá-
nyi eredményéért „Kiváló tanuló” ki-
tüntető oklevelet és Zsolnay-vázát ka-
pott Vágási Laura 8. osztályos tanuló.

A karantén ideje alatt azért a szak-
mai fejlődés nem torpant meg, sikeres 
pályázatokat adott be az iskolaveze-
tés. A Decathlon üzletlánc „Sportból 
a legtöbbet!” pályázatán 2,5 millió fo-
rintot kaptunk az iskolaudvar aszfal-
tozására, melyet a tankerület költség-
vetéséből kiegészítve 400 m2 por- és 
sármentes terület várja a gyerekeket. 
Kialakításra kerül így kosár- és kispá-
lyás focipálya is.

Szintén a tavasz folyamán pályáz-
tunk ÖKOISKOLA címre, amit első 
körben három évre megkaptunk, így 
az elkezdett parkosítások, fenntartha-
tósági akciók folytatódnak, sőt nagyon 

végzés. Tisztelet és hála illeti azokat a 
szülőket, akik folyamatosan segítették 
gyermekeik napi feladat-megoldását. 
Idézem néhányukat: „újra jártuk az 
osztályt, mint gyerekkorunkban”. 

A második félév rendezvényeinek, 
programjainak legnagyobb része el-
maradt. Nem valósultak meg a téma-
hetek, az ÖKO-programok, a tanulmá-
nyi és sportversenyek megyei fordulói, 
az országos mérések, iskolai rendezvé-
nyeink, mint a Szent László-hét vagy a 
Ki mit tud? 

Köszönöm az ismeretlenhez való 
empatikus, pozitív hozzáállást, a sok-
sok otthoni támogatást! Reményked-
tünk az újra nyitásban, de ezt a tanévet 
így kellett befejeznünk. 

A sok nehézség ellenére eljutottunk 
az eredményes tanévzárásig. Külön kö-
szönöm a ballagás előkészítését, meg-
szervezését és sikeres lebonyolítását a 
hetedikes és nyolcadikos osztályfőnö-
köknek, és segítőiknek. Méltóképpen, 
családias hangulatban köszöntünk el 
június 19-én ballagóinktól, de ez nem 
minden iskolában történt ebben a for-
mában.

Most első körben gratulálok és elis-
merésem fejezem ki azon tanulóknak, 
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Az elmúlt időszak történéseit az egész 
országban a koronavírus határozta 
meg. Így történt ez óvodánkban is.

A március 16-tól tartó karantén 
időszaka nagy kihívás volt mind a dol-
gozóknak, mind a szülőknek, sőt még 
a gyermekeknek is. 

Hogy könnyebben vészeljék át a 
gyermekek ezt az időszakot, az óvó 
nénik folyamatosan, interneten ke-
resztül küldték a szülőknek az otthoni 
elfoglaltságot segítő terveket, ajánlá-
sokat, ötleteket, amelyekkel a szülők 
lefoglalhatták, játékos formában ta-
nítgathatták gyermekeiket. Így otthon 
versekkel, mesékkel, énekekkel, mon-
dókákkal, kézműves tevékenységekkel 
szórakoztathatták gyermekeiket és 
velük együtt szórakozhattak. Ilyen for-
mában egy pici betekintést nyerhettek 
a szülők az óvodai életbe, a márciusra 
tervezett, nekik szóló nyílt nap helyett.

Sajnos nem csak a nyílt nap maradt 
el a vírus miatt, hanem a víz világnap-
ja, amikorra kirándulást terveztünk a 
tóhoz, a madarak és fák napja alkal-
mából a valkói erdőbe kirándultunk 
volna, látogatást terveztünk még a 
turai vásárba, óvodai nap keretében 
szerettük volna felköszönteni az édes-
anyákat, nagymamákat, valamint gye-
reknap alkalmából a gyermekeket és 
az évzárókkal lezárni az évet.

Reméljük, a jövő tavasszal ezek a 
programok nem maradnak el.

Május közepén miniszteri utasí-
tásra, korlátozásokkal ugyan, de újra 
nyithattuk óvodánkat, fogadhattunk 
gyerekeket. Így nyári zárva tartás nél-
kül játszhattuk végig a nyarat az ovi-
sainkkal és készülhettünk a Bagoly 
nagycsoportosok ballagására, amelyet 
augusztus 14-én rendeztünk meg.

Már előtte a gyerekek tanulták a ver-
seket, az óvó nénik, dajka nénik pedig 
az óvoda feldíszítésének előkészületein 

fáradoztak. Amikor eljött a várva várt 
nap, a délelőtt a ballagásra hangoló-
dással telt. Az óvó nénik és a dajka 
nénik feldíszítették az óvoda udvarát, 
a konyhai dolgozók pedig a délutáni 
zsúrra készülődtek. Mire visszaérkez-
tek a gyerekek a ballagásra, teljes dísz-
ben vártuk a ballagókat és rokonaikat.

A gyerekek elbúcsúztak a csopor-
toktól énekelve, valamint kis műsor 
keretében, versikékbe foglalva el-
mondhatták, hogy mennyire várják az 
iskolát. 

Nagy változás ez minden család 
életében, hogy óvodásokból iskolások 

lesznek, de mi óvó nénik büszkén és 
nyugodt szívvel adjuk át a gyermeke-
ket az iskolának.

Simáné Makádi Éva

Karantén és újranyitás  
– az elmúlt fél év eseményei óvodánkban
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A következő évben Fekete László 
szentlászlói testvérünk felújította a 
templomkertben Nepomuki Szent 
János szobrát, ami már akkor is a falu 
egyik legrégibb emlékének számított.  
Ebben az időben sokan jártak a 
templomba, sűrűn voltak körmenetek, 
sokan zarándokoltak Máriabesnyőre is. 

December elsején megérkezett 
Békéscsabáról a község új kántora 
Krajcsó  Mária, volt karmelita nővér. 
Azonnal munkához látott, összefogta 
az iskola lelkes, ügyes tanulóit, 
betanított nekik egy zenés karácsonyi 
misztérium játékot, ami nagy siker 
volt, sokan megnézték a templomban. 

1960-ban vagyunk, még Bálint György 
atya a falu plébánosa. Az áldozatkész 
szentlászlói hívek adakozásaiból ek-
kor már elkészültek a templombelső 
színes falfestményei. A diadalív képei 
az előd Dr. Kallós esperes romantikus 
terveit sejtetik; jelképes bibliai állatok, 
csobogó forrásból ivó szarvas, az apo-
kaliptikus Isten bárányának véréből ki-
csinyeit tápláló pelikán. Kicsit másként 
alakult. A képeket nem az eredetileg 
kiszemelt alkotók festették, de a fel-
ajánlott költségeket így is vállalta Var-
ga Józsefné Sára Anna (8000 Ft), Tóth 
Ferenc templomgondnok (5000 Ft), 
Takács Mihály (5000 Ft), továbbá Ta-
kács Mártonné és fiai József, Márton és 
Mihály (15 000 Ft), mind szentlászlói 
lakosok. Sára Anna néni kérte, hogy 
Szent Anna is legyen rajta a diadalíven, 
így aztán a szószék fölé került az An-
gyali üdvözlet Szent Annával, középre 
Betlehem, a jobb felső sarokba az Úr 
temetése után a Szűz Anya, majd a leg-
Méltóságosabb Oltáriszentség képe az 
Árva kisfiú esetével.

Szentlászlói templomok története (7., befejező rész)
Cikksorozatunk három éve, 2017-ben indult, még a Szent László Évben. Azóta kisebb-nagyobb megszakításokkal 
– közbejött a járvány is – hat folytatást közöltünk, indokolt lehet a rövid összefoglalás. Az első részt azzal kezd-
tük, hogy Vácszentlászló csodálatos múltjával, templomtörténetével is érdekes, izgalmas hely. A régi forrásokból, 
feljegyzésekből következik, hogy már László herceg itt vert sátrat katonáival a mogyoródi csata idején, majd ké-
sőbb ide épült a középkori kerek templom. A Turai úti dombtetőről a Hajta patakra néző Zenth Lazlow templom 
neve, (patrociniuma) Szent László helységre szállt, itt éltek őseink, ez a hely kis falunk bölcsője. A második részben 
felkutattuk a kerek templom szürke kváderköveit, amelyeknek egy részét az új Fő utcai templom plébánia pincé-
jébe építették. A harmadik részben derül ki, hogy 1743 és 1792 között két Szentlászló templom is volt a faluban.  
A kerek templom ősrégi temetőjével, szépséges kálvária szobrokkal, az új, barokk templom pedig magas oromfalá-
val, haranglábakkal. A negyedik részből tudjuk, hogy az Eszterházy grófok után, 1867-től a Schossberger bárók bir-
tokába került a falu, ők voltak a templom kegyurai. Az ötödik és hatodik részben már a 20. század első és második 
világháborús időszakaiban kutattunk, főleg az egyházi történések és a papok Histora Domus bejegyzései alapján.  
Cikksorozatunk nem történelmi monográfia, csupán helytörténeti emlékezés a szerző szubjektív megjegyzései-
vel. Az immár hét részes anyag interneten is hozzáférhető az önkormányzat honlapján. Nézzük hát a befejező 
hetedik részt.

A DIADALÍV NÉGY ROMANTIKUS KÉPE
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az emberek kijártak a saját földjeikre, 
keményen dolgoztak, és persze a fia-
tal   gyerekek is! Hajnalban etették az 
állatokat, korán reggel már nyüzsögtek 
a faluban, az úton lovas kocsik zörög-
tek, a teheneket járomba tuszkolták, 
a kapát a bicikli vázára kötözték, a 
kosztot zománcos ételhordóba készí-
tették. Az emberek naponta találkoz-
tak az utakon. Mindenki tudta, merre 
van az útja, földje, mégis mindig kér-
dezték egymástól: Adjon Isten, hová, 
hová? Hát lefelé, vagy éppen főfelé!  
Aki Szentlászló faluban élt, az tud-
ta, hogy merre van az Ereszvény kút, 
hogy Valkó felé van a Kozma völgye, 
hogy a Tóth Andris part jó mesz-
sze van, de mézédes a dinnye, hogy 
a faluban Gabi bácsi ötven fillé-
res fagyijáért érdemes sorba állni.  
Aki ebben az időben élt Szentlászlón, 
még „Nemgyüssz Janikával” is talál-
kozhatott. Janika, aki huszonévesen 
gyermek maradt. Szabad ártatlan lel-
kével a falu kedvence volt, a szentlász-
lói emberek együtt érző, befogadó kö-
zösségéhez tartozott. Janika a kertaljai 
kis házban lakott, és mint a többiek, ő 
is naponta indult a dolgára, szekerek 
után a határba, az ezervirágos rétre, a 
hóna alá gyűrt friss fűcsomóval sza-
ladt, máskor Botlik Józsi bácsi postás 
mellé szegődött. Mezítláb és gatyában. 
Mindig sietett. Mintha érezte volna, 
hogy nincs olyan sok ideje.

1962. augusztus 20-án ünnepelt a 
falu. Szokás szerint kora reggel szólt 
a rezes banda, a templomban Szent 
István királyhoz énekeltek, de nagy-
mise után most átvonultak a feldíszí-
tett iskolaudvarba. A színpad vörös 

szentlászlói regrutákat. A turai 
állomásról gyalog jöttek hazafelé, 
magyar zászlót lobogtattak, nemsokára 
katonai behívóparancsot is kaptak.

1962-ben Árpádházi Szent Erzsébet 
és Lissieux-i Szent Teréz szobrokkal 
gazdagodott a templom, mindkettőt a 
kertaljai Tóth Balogh János és felesége 
adományozta, még a szobrok talpa-
zatát is ők állíttatták fel. A gyönyörű-
en festett Szent Erzsébet szobra már 
nincs a templomban, anyaga gipszből 
készült, valószínűleg a 2005-ös temp-
lom-felújításnál már nem kerülhetett 
vissza a helyére. 

Szentlászlón a TSZ hivatalosan már 
megalakult, de sokan még nem hittek 
benne. A falu igazi közösségben élt, 

Még gyalog is mentek, máskor két 
autóbusz vitte őket Szárítópusztáig, 
onnan pedig földúton ballagtak 
tovább, imádkozva és énekelve. 
Ugyancsak 1961 őszén katonai 
sorozásra hívták a 41-es születésű 

A KÖRMENET A FŐ UTCÁBAN HALAD

ISKOLÁSOK KARÁCSONYI BEMUTATÓJA, 1961

SZENTLÁSZLÓI BEVONULÓK
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úgy hömpölygött a patak a káposztás 
kertben, kicsapott a köves útra is! Órákig 
szakadt, nagyon, nagyon féltem és imád-
koztam. Csak másnap hallottam, öt há-
zat romba döntött az árvíz, pusztított 
a patak menti kertekben, borbély Gabi 
bácsi házát is elvitte. Édes Jó Istenem!”  
1963 őszén más is történt a faluban.  
Lázadás kántorügyben! Így írja Bálint 

a hatvanas évek elejének csőnadrágos, 
miniszoknyás divatjában itt már a 
twist-et is csavarták!

1963. nyarának végén szomorú le-
vél jött Vácra, a híradós laktanyába. 
Anyám írta: „Drága kisfiam! Az Isten 
ver bennünket! Szeptember 8-án óriási 
felhőszakadás zúdult a falura. A szo-
bánk ablakából láttam, mint a Duna, 

lepelben, az alkotmány és az új kenyér 
ünnepe következett.   Munkás-paraszt 
találkozó! A városból jött vendégek-
nek ünnepélyesen átadták a Szent-
lászlói Aranykalászból készült, pirosra 
sült kenyeret, az ünnep szónoka pedig 
lelkesen hangsúlyozta: Éljen, éljen az 
Aranykalász Termelőszövetkezet! Bol-
dog jövőnk a szocialista mezőgazda-
ság! Ennek kicsit ellentmondott, hogy 
a szentlászlói munkaképes emberek 
nagy része ekkor már Pestre járt dol-
gozni, főleg az iparban helyezkedtek el.

A falu persze folyamatosan épült, 
1963 januárjában már felavatták a Fő 
utcai új kultúrházat. Impozáns, mo-
dern épület a szoborkert mellett, a 
környéken nem volt hasonló, három-
száz fős táncteremmel. Sokat is har-
colt érte Tariszka József tanácselnök és 
Kovács György fiatal tanító, de óriási 
szerep jutott a helyi lakosok társadal-
mi munkájának is. A frissen készült 
épületbe azonnal beköltöztették az is-
kola hétezer kötetes könyvtárát, méltó 
helyet kaptak a népi táncosok, életre 
keltek a hagyományos szüreti bálok 
is – Kovács György lett a népművelési 
ügyvezető.

Az elfáradt régi zenekar (rezesban-
da) helyett készülődött már az új ge-
neráció, a fiatal amatőrzenekar, ígére-
tes szentlászlói tehetségek. A sátoros 
lagzikban edződtek, eredeti csárdást, 
magyaros nótákat is tudtak, de a leg-
frissebb rock and roll számokat is jól 
játszották. A szentlászlói fiatalok ha-
mar birtokba vették az új kultúrházat, 

AUGUSZTUS 20., ÜNNEP AZ ISKOLAUDVARBAN

AZ ÚJ KENYÉR AZ ASZTALON

TARISZKA JÓZSEF KOVÁCS GYÖRGYAZ ÚJ KULTÚRHÁZ MAJDNEM KÉSZEN
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juhok, kecskék, nyulak, lovak is voltak 
az istállókban.

1970. április 1-jén Tölgyesi Miklós 
(püspöki engedéllyel) átköltözött a 
népesebb Sári községbe, onnan pedig 
Sallay János  esperes jött Vácszentlászlóra. 
A cserét Sallay plébános kezdeményezte 
egészségi állapotára tekintettel. Ez 
évtől már Sára János a templom 
harangozója, Torba Jánosné a kántor. 
Sallay atya – egészségi állapotát 
megcáfolva – nemcsak a hitoktatásban, 
a falu életében is fiatalosan ügyködött.   
Búcsú napjára elkészítették a templom 
új tölgyfa lábazatát, november végére 
szivacspárnák kerültek a padokra, 
december közepén hősugárzók 
enyhítették a hideget.

1971-ben a megviselt  templomto-
rony sisakját Szabó József nagykállói 
bádogos mester újította fel.

Az eset majdnem hatvan éve történt, 
de a lázadás igazi okát ma sem ismer-
jük. A néhány,   még élő szemtanú is 
sokféleképpen emlékezik. Már nem 
tudjuk meg a teljes igazságot, ami nem 
olyan nagy baj. Abban viszont egyet-
értettek az emlékezők, hogy a 63-as 
zendülés nem tett jót a szentlászlóiak 
hitéletének, kettészakadt a falu. Utá-
na a templomba is kevesebben jártak.  
Végül 1964. január 24-én a váci püspök-
ség intézkedett, Bálint György atyát át-
helyezték Szankra, majd onnan Tölgyesi 
Miklós plébános került Vácszentlászlóra.

Tölgyesi Miklós a csendes, 
buzgó lelkületű pap megnyugtatta a 
kedélyeket. Hat évig szolgált a faluban, 
elsősorban a templom szeretetével, 
a templomkert gondos ápolásával, a 
plébánia állandó karbantartásával tűnt 
ki. A Gödöllőről idejáró Máthé Mihály  
kántorral misézett, egyébként a sógora 
volt, később itt is lakott a plébánia 
épületében. Tölgyesi plébános 1966-
ban rendbe hozatta a templom 
lábazatát, betonnal megerősítették, 
belülre még tölgyfa lambériának való 
deszkákat is vásároltak – és mindezt 
a hívek perselypénzéből. Igaz, a 
Községi Tanács is segített, mint ahogy 
a Tanács Végrehajtó Bizottsága ekkor 
hosszabbította meg a szentlászlói 
hadiözvegyek járandóságát is. Ez 
időben kapott először orvost a falu 
(Dr. Lázár József), új rendelőt, házi 
patikát nyitottak.

Erőre kapott az Aranykalász TSZ, 
főleg a háztájiban. Ekkor volt még 
a faluban 180 tehén, 800 hízósertés, 

György atya: „Végzetes hibát követtem 
el, hogy a község által nagyon kedvelt 
Krajcsó Mária kántornővért családi 
okokból elengedtem. Felrúgott miatta a 
falu. Utána Smaraglay Istvánt fogadtam 
be, egy 50 éves, nős, családos embert, de 
nem ismertem múltját, hogy erőszakos, 
durva ember, aki minden ellen lázadó. 
A püspök atya még nem is hagyta jóvá 
kántornak választását, óvatosságra in-
tett, de én megsajnáltam, nem küldtem 
el. Hamarosan ellenem tört és soroza-
tos támadásai után felmondtam neki. 
Erre november 17-én kiállt a nép elé 
és lázító beszédet tartott ellenem. De-
cember 1-jén megtiltottam neki, hogy 
orgonáljon, helyette a húgom ült fel a 
kórusra. Kezdtem volna a misét, ami-
kor a padokból többen bekiabáltak:  
„Nekünk van kántorunk! Jöjjön visz-
sza Smaraglay Sándor! Nem hagyjuk! 
Menjen a pap!” Ez után hazamentem, 
de a misét megtartották. Pap nélkül! 
Pénteken kijött Vácról Miháczi József 
püspöki helynök, Smaraglay Sándort is 
behívták a községi tanácsra, elvették tőle 
a kórus kulcsát és megmondták neki, 
nem lehet kántor,  ő a felelős a zendü-
lésért. Ennek ellenére december 8-án 
ismét jöttek a lázadók, először a sek-
restyében rángattak, majd a mise után 
megint nekem ugrottak, szitkozódtak…” 
Ennyi tehát az idézett szöveg a Historia 
Domus második kötetének 11-ik ol-
daláról. Azért csak ennyi, mert Bálint 
atya további bejegyzésében már túl sok 
az indulat. Felsorolja a lázadók neveit, 
azok ugyancsak indulatos megjegyzé-
seit – lehettek talán húsz-harmincan is.  

A TEHETSÉGES SZENTLÁSZLÓI AMATŐR ZENEKAR

TÖLGYESI MIKLÓS ESKETÉS UTÁN

SALLAY ATYA A HARANGSZENTELÉS 
ÜNNEPÉN, 1971
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Ferenc, Sára János, Sára Vendel, Szira 
Ferenc, Sziráki Mihály, Takács László, 
Tóth József, Tóth B. János, Varga Jó-
zsef, Zólyomi János, Zólyomi Józsefné.  
Huszonkét tiszteletre méltó Szentlász-
lói ember a nyolcvanas évek elejéről! 

1983. május elsején Sallay atya 
nyugalomba vonult, helyettesítésével 

bános összehívta az egyházközség 
képviselő-testületét. Itt van az ere-
deti, kézzel írott Meghívó, sorban a 
nevekkel: Balogh Mihály, Botlik Já-
nos, Botlik Ferenc, Gódor László, Ju-
hász László, Maszlag Ferenc, Maszlag 
László, Maszlag László, Mészáros Ist-
ván, Oláh István, Pető Ferenc, Puszti 

1972-ben – közadakozásból – 302 kg-
os harang került a toronyba, ami még az 
első világháborúban elrekvirált harang 
pótlása volt. Május 14-én szentelte fel Dr. 
Bánk József megyéspüspök, aki aznap 
még bérmált is a templomban. Június 
1-től már a széphangú Zólyomi Józsefné 
(Puszti Erzsébet) a szentlászlói kántor.

1973 Úrnapján megint egy 175 kg-os 
új harangot szentelt fel a megyéspüspök, 
de a régebbi 101 kg-os harangot is átön-
tették.

1974-ben a Szent Sír oltár talapzatát 
Polgár László testvérünk hozta rendbe, 
hozzá a szép kovácsolt rácsot Tóth Ba-
logh János és neje vette, a templom ösz-
szes fali karának felújítását id. Zólyomi 
János végezte el.

1975-ben színes üvegablakokat ka-
pott a templom, Németh Ferenc iparmű-
vész készítette, a kettős ablakok jobban is 
szigeteltek.

1978 tavaszán aranyoztatták a főol-
tárt, 1979-ben a Szent Sír oltárt, a ke-
resztkutat és a szószéket is. Ez év no-
vember 19-én megint Miháczi József 
váci püspöki helynök szolgáltatta ki a 
bérmálás szentségét.

1979-ben a hittanra beíratkozottak 
száma 118, ami az iskolai tanulók létszá-
mának 78 % -a volt.  Év végén karácsony-
ra – hivatalos engedéllyel – két hőtáro-
ló kályhát helyeztek el a templomban. 
1982. január 17-én Sallay esperes-plé-

HARANGSZENTELŐ ÜNNEPSÉG, 1972. MÁJUS 14.
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nepségre a régi faluból elszármazott 
polgárokat is meghívnak, felavatják a 
millenniumi parkot.

2000-ben a Szent László iskola 
tantestületében összesen 13 tanító 
dolgozik és mind helybéliek: Pető 
Vilmosné, Papp Sándorné, Császárné 
Jakab Mária, Grébelné Kovács 
Andrea, Kreiszné Vizi Beatrix, 
Laczik Istvánné, Laczkó Zoltánné, 
Mészáros Lászlóné, Sánta Miklósné, 
Tóth Istvánné, Varga Zoltán, Verébné 
Sára Júlia, Urbánné Tóth Szilvia 
– mind nagyszerű pedagógusok.  
Az is dicséretes dolog, hogy a faluból 
származik az óvónők nagy része, az 
önkormányzati dolgozók, de a falu 
körzeti orvosa is helyi származású.  
Ebben az időben változatlanul nagy a 
paphiány, teljesen elárvul a szentlászlói 
plébánia, többször betörnek még a 
templomba is.

2004 aug. 1-jétől jön Lukács András 
apát, akit Valkó és Szentlászló plébáni-
ai kormányzójának neveznek ki. Bol-
dog községben született, Turán is volt 
évekig plébános, hozzákezd a megko-
pott, elhanyagolt szentlászlói templom 
rendbe tételéhez. 2005 januárjában le-
verik a templom dohos szagú lábaza-
tát, majd sokak fájdalmára leperegnek 
a falról is a tönkre ment falfestmények. 
Május közepére már kész a belső fes-
tés, de az életveszélyessé váló villany-

szentmiséjét szülőfalujának templo-
mában celebrálta. Korábban elvégez-
te a Zeneakadémia zongora szakát, 
lelkipásztor és tanár, majd a gödöllői 
Premontrei Szent Norbert Gimnázi-
um igazgató-helyettese, 2015-től kor-
mányzó perjel, 2018-tól a Gödöllői 
Premontrei Apátság első apátja.

Vácszentlászlón, kis falunkban szü-
letett pap utoljára Katona János, akit 
1802-ben szenteltek fel, Bujákon plé-
bános, majd kerületi esperes, később 
címzetes kanonokként és szentszéki 
tanácsosként szolgált 1848-ig.

1995-ben elhunyt Sallay Já-
nos, akit nagyon sokan szeret-
tek, aki 25 évig szolgált a faluban.  
Dúl Géza már Valkó és Vácszentlászló 
plébánosa. A Millecentenárium éve jött, 
1996. július 6-án tartották a Kárpát-me-
dencei Szentlászló települések első 
találkozóját, megalapították a Szent-
lászlói Települések Baráti Szövetségét.  
Elkészült az új egészségház; 1999-ben 
Dúl Géza már ezüst miséjét (25) tartot-
ta. Ebben az évben átadták rendelteté-
sének a Turai úti korszerű Regionális 
Hulladék Üzemet. 

A maradék TSZ részleges vállal-
kozási formába megy át, Felső-Haj-
tamenti Részvénytársaság néven.  
2000-ben millenniumi megemléke-
zés volt a faluban is, elkészült a Vác-
szentlászló története c. könyv, az ün-

Major István valkói plébánost bízták 
meg. Nagy volt a paphiány, Sallay 
már december elején visszatért hívei 
közé, később megkapta az egyház 
tiszteletbeli kanonokja címet is. 
Schlachta István plébánossal közösen 
teljesen újjá szervezték a hitoktatást.

1988-ban Vácszentlászlón új iskola 
megépítésről határoztak.

1989-es évet tartják a rendszerváltás 
évének, Vácszentlászlón is érvényes már 
az államforma: Magyar Köztársaság. 
Szétpukkad a nagy lufi, az Egyesült 
Zöldmező MGTSZ.

1992-ben megkezdik Szentlászló ha-
tárában a gázolaj és földgáz kitermelé-
sét. Az Eszterházy grófoknak, Schoss-
berger bárónak, az Egyesült Zöldmező 
MGTSZ-nek a szentlászlói föld arany-
kalásza kellett, a MOL Rt-nek már a 
szentlászlói föld aranyat érő olaja. 

1993. augusztus 27-ére elkészült a 
kultúrházra ráépített, kétszintes, nyolc 
tantermes új iskola – igazgató Pető Vil-
mosné.

1995. június 4-én az új iskola, ami 
egyébként az egykori Szent László 
ősfalu centrumában épült, felveszi a 
helyhez is méltó Szent László Általános 
Iskola nevet.

1995. augusztus 28-án premontrei 
szerzetesi fogadalmat tesz Balogh Pé-
ter Piusz, aki Szentlászlón járt isko-
lába, 2000-ben pappá szentelik, első 

 BALOGH PÉTER ÉS CSALÁDJA BALOGH PÉTER PIUSZ, PREMONTREI APÁT
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nyozta a jórészt latinul írt szentlászlói 
Historia Domus mindkét kötetét, pó-
tolhatatlan elemzést, helytörténeti ér-
tékeket hagyott számunkra. Képünkön 
már Érsekvadkerten az aranymiséjét 
tartja.

A szentlászlói Historia Domus hite-
les, részben latinul írt szövegét a Far-
moson született nemes Lóczy Antal, 
Szentlászló és Valkó egykori plébánosa 
kezdte egybe szerkeszteni még 1812-
ben. Természetesen ő is még régebbi 
feljegyzésekből dolgozott, innen tud-
juk pontosan, hogy a Fő utcai katolikus 
templom alapkövét 1743-ban tették le, 
majd 1745. június 26-án áldották meg 
– éppen Szent László születésének 
napján. 

És a végére hagytuk: az időközben 
elveszettnek hitt História Domus is 
megkerült, mégpedig teljes épségében, 
hamarosan pedig a Turai Egyházköz-
ség Dokumentumtárában kap méltó 
helyet. Ez a legjobb hír, amivel befe-
jezhetjük templomtörténeti cikksoro-
zatunkat.

Balogh Zoltán

vezetékeket is fel kellett újítani. A váci 
püspökség adott ehhez 1 millió Ft-ot, 
az egész pedig majdnem 2,5 millióba 
került. A torony lemezborítását is javí-
tani kell, keresztje ki van törve, a temp-
lom körüli angol-aknás szigetelésre 
egy kartali vállalkozó adott árajánla-
tot. A toronyhoz és a szigeteléshez az 
egyházmegyétől sikerült ötmillió Ft-
ot szerezni, a falun kívül is segítenek, 
pl. Tóth P. turai kántor; N. Á. Vácról; 
Benke  M.-né Turáról, a püspök úr és a 
plébános is kicsit a sajátjából. A szent-
lászlói hívek adománya, a perselypénz, 
az egyházadó nagyon sokat számított.

2006. augusztus elsejével a püspök 
atya Lukács András c. apátot áthelye-
zi Érsekvadkertre plébánosnak. Hiába 
is hivatkozott arra, hogy most nyakig 
benne van a szentlászlói templom fel-
újításában, az volt a felelet: majd az 
utód folytatja.

Elment hát a pap, aki másfél évig 
volt itt, mégis igazi szentlászlói polgár 
tudott lenni. Nemcsak azzal, hogy föl-
vállalta a templom javítását, érzékeny 
volt a templom múltjára is, helytörté-
neti kutatásba kezdett, kíváncsi volt 
a falu őstörténetére is. Adatok, doku-
mentumok, képek a Vácszentlászlói 
Egyház életéből címmel 150 oldalas 
gyűjteményt állított össze, áttanulmá-

LUKÁCS ANDRÁS APÁT MÁR AZ 
ÖTVENÉVES ARANY MISÉJÉN

FELHASZNÁLT IRODALOM
-  Váci Püspöki és Káptalani Levéltár digitali-

zált iratai; 
-  Adatok, dokumentumok, képek a vácszent-

lászlói egyházközség életéből (Lukács And-
rás címzetes apát); 

-  Vácszentlászló története (Asztalos István – 
Horváth Lajos – Kulcsár Valéria); 

- Vácszentlászlói, eredeti archív fotók; 
- Pest megye középkori templomai (Tari Edit); 
-  A Középkori Magyarország Rotundái (Ger-

vers-Molnár Vera); 
- Szentlászlói anyakönyvi bejegyzések; 
-  A vácszentlászlói világháborús emlékmű 

áthelyezése – szakdolgozat (Grébel Lajosné);
- Vácszentlászló 1945-2000 (Tóth Imre);
- Seres Csilla falfestmény fotók;
- Aranykalász TSZ fotók
-  A legnagyobb készséggel 

segítő szentlászlóiak

HELYREIGAZÍTÁS
Legutóbbi 6-os számunkban, a Szent-
lászlói parókián segítő emberek között 
tévesen közöltük Takács László, Sára 
Vendel, ill. Csizmadi Sándor főagro-
nómus nevét. Elnézést a hibáért.
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A rendkívüli helyzet ellenére idén is 
sor került, immáron hatodik alkalom-
mal, a hagyományos napközis – szaba-
didős táborunk megrendezésére. 

Augusztus 10-14. között több mint 
30 vácszentlászlói gyermek tölthette 
tartalmasan szabadidejét a sporttele-
pen és az Arany János Művelődési Ház 

területén. A tábor szervezési feladatait 
Polgár Lilla végezte, aki időt és energi-
át nem kímélve bizonyította rátermett-
ségét. A tárgyi feltételeket községünk 
Önkormányzata biztosította Horváth 
László Tibor vezetésével. Köszönet 
illeti a Művelődési Ház vezetőjét és 
dolgozóit, akik minden kívánságunkat 

azonnal teljesítették. Megköszönjük a 
napköziotthonos óvoda konyhájának, 
hogy egy héten keresztül gondoskod-
tak ellátásunkról. A legnagyobb elis-
merés azonban a táborozó gyermekek 
szüleit illeti, akik példamutató módon 
vették ki a részüket a tábor mindenna-
pi munkájából. Az egy hét alatt 58 szü-

„Pattog a labda” 2020



KISBÍRÓ, XXIX., 2020. AUGUSZTUS14

lő segítette munkájával a lebonyolítást, 
többen közülük több napon keresztül 
jelen voltak. Ez a közösségi összefogás 
példaértékű volt, büszkeséggel töltött 
el bennünket és nagy reményekre jo-
gosít a jövőt illetően.

Az öt nap során a táborozók mint-
egy 32 féle sportágban próbálhatták ki 
magukat, amelyekhez szükségük volt 
fegyelmükre, kitartásukra, ügyessé-
gükre és szerencséjükre is. Noha a sza-
badidős tábor programját a sport és a 
mozgás határozta meg, nem hiányzott 
a kézműves jellegű programsor sem, 

amelyben a résztvevők kreativitására 
volt nagy szükség.

Mindezeknek köszönhetően az ün-
nepélyes eredményhirdetésen közel 
150 db arany, ezüst és bronz érem ke-
rült kisdiákjaink nyakába és még en-
nél is több elismerő oklevél, csokoládé 
és nyalóka talált gazdára.

Az időjárás is támogatta rendezvé-
nyünket, hiszen a hét folyamán inkább 
a kánikulával kellett megküzdeni, sem-
mint az esővel, viharral. Szerencsére tá-
borozóinkat a betegség és a sérülések is 
elkerülték, így igazán tartalmas, jó han-

gulatú táboron vagyunk túl, ahonnan 
mindenki több élménnyel, tapasztalat-
tal gazdagodva tért haza.

Reméljük, többségükkel jövőre is 
találkozni fogunk – jövőre, veletek, 
ugyanitt!

Varga Zoltán

Önkormányzatunk nevében megkö-
szönjük a szülők segítségét, továbbá 
külön köszönjük Polgár Lilla sport-
szervezőnknek és Varga Zoltán tanár 
úrnak a tábor megszervezését és lebo-
nyolítását.
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„Jó lenne mozogni valamit! De nincs 
rá időm. Meg egyébként is hideg van, 
meleg van, esik, fúj, meg mit tudom én. 
Szaladgálok én eleget egész nap! Nincs is 
profi cuccom. Senki nem ér rá, egyedül 
meg nincs kedvem. Inkább megvárom a 
következő hetet. Meg tuti, hogy bénáz-
ni fogok. Ki fognak nevetni!” Amikor 
ezeket hallod a tükörképedtől, akkor 
inkább tedd fel a mosolyt az arcodra, 
felejtsd el a kifogásokat, és fussunk 
össze a sportpályán keddenként, este 
fél hétkor! Mert mi történik ott? 

Futunk. Kocogunk. Mozgunk, 
sportolunk. Meg sokat nevetünk. Be-
szélgetünk. Aktívan pihenünk, kikap-
csolódunk. Kicsik, nagyok együtt, egy-
mással. Szuper hangulat, nagyszerű 
társaság. És (majdnem) mindig jó idő 
van! Ha nem hiszed, kérdezd meg a ta-
gokat!

Nem is olyan régen egy hirtelen jött 
ötlettől vezérelve a polgármester úr 
széleskörű támogatásával a semmiből 
megszületett a Szentlászlói Futók Ba-
ráti Köre (SZFBK), amire a kezdetek 
óta a tagokkal és a társaság motorjá-
val – a bemelegítések koronázatlan 
királynőjével, a kreatív ötletekkel és 
fiatalos lelkesedéssel csordultig levő 
sportszervező segítőmmel –, Polgár 
Lillával együtt nagyon vigyázunk és 
féltve, de ugyanakkor határozottan ne-
velgetjük. Boldogan jelentjük, hogy a 
futókör szépen működik, jelenlegi csa-
patunk (mintegy 20-25 fő) lelkesedése 
nem fogy. A részvétel ráadásul teljesen 
ingyenes, mivel ez a kezdeményezés 
nincs sem egyesületi formába, sem 
jogi keretek közé szorítva, tehát nincs 
aláírás, nincsenek kötelezettségek stb. 
Ahogyan a neve is mutatja: „csak” egy 

„egyszerű” baráti kör, ahol hasonló 
érdeklődésű, a mozgást, a közösséget 
és a jó hangulatú társaságot kedvelő 
emberek találkoznak egymással, heti 
rendszerességgel. Mindenki arra az 
alkalomra jön el, amelyikre szeretne, 
vagy amikor éppen ráér. 

Az edzések és a hétvégi „bulifutá-
sok” változatosak és izgalmasak, csak 
hogy néhány példát említsek: hagyo-
mányos hosszútávfutás, fogócska, tér-
képes tájfutás, váltófutás, sorverseny, 
játékosabb-fárasztóbb edzések, éjsza-
kai kincskeresés, röplabdázás vagy 
levezető focizás a gyerekekkel. Még 
csak az elején járunk, de ötletbörzénk 
kifogyhatatlan.

Ja, igen, és rendkívül színes a társa-
ság! Van itt teljesen kezdő, újrakezdő, 
fogyni akaró, mozogni szerető, évek 
óta rendszeresen futó, profi sportem-
ber stb. Édesanyák, édesapák futnak 
együtt a gyerekeikkel. A gyerekeket 
itt külön szeretném kiemelni és meg-
dicsérni: léleksimogató élmény, ahogy 
az 5-6-7 éves, tündéri kislányok futnak 
velünk, vagy amikor a vagány kissrá-
cok levakarhatatlan vigyorral az arcu-
kon szaladnak mellettünk, nem beszél-
ve a 10-12 éves kamaszokról (köztük 
kiemelkedően tehetséges fiatalokkal), 
akik együtt loholnak a csapattal, test-
vérükkel vagy szüleikkel.

Hogy mik a terveink az edzéseken 
kívül? Lássuk csak… Mozogni, futko-
rászni bárhol, bármerre, tájakat felfe-
dezni, bekocogni a falu utcáit, határait 
vagy belevágtázni a virágos réten át a 
naplementébe. Lehetőség szerint részt 
venni egy-két futóversenyen, ahol nem 
a helyezés a lényeg, hanem a részvétel. 
Túrázni. Bográcsolni, bulizni, bandáz-
ni, együtt a kicsik a nagyokkal. Jóté-
konysági futást szervezni a faluban. 
Megmutatni magunkat Vácszentlász-
lónak, példát mutatni a fiataloknak, 
hogy van más alternatíva a virtuális 
világ mellett. Elmajszolni az edzések 
végén pár müzliszeletet. Futókirándu-

lást szervezni. Rengeteget viccelődni, 
nevetni, beszélgetni, mozogni.

Ja, és hogy miért pont a futás?  
Sorolom:

• A futás az egyik legolcsóbb sport: 
csak egy pár edzőcipőre, egy rövid-
nadrágra és egy pólóra van szüksé-
ged.
• A futás jó érzéssel tölt el: nem csak 
fizikálisan, hanem mentálisan is 
üdébb leszel.
• A futás kitűnő alkalom a felhalmo-
zódott stressz levezetésére, az elméd 
kitakarítására. Rengeteg nagy ötlet 
született már edzés közben.
• A futás az egyik legváltozatosabb 
edzési mód. Kocoghatsz, futhatsz 
hosszabb távot, vagy sprintelhetsz is 
attól függően, hogyan érzed magad 
az edzésnapodon.
• A futás jót tesz a szívednek.
• A futás segíthet pár kilogramm le-
adásában és erősíti az izmaidat. Ki-
tartóbbá válsz tőle.
• A barátokkal, ismerősökkel való 
futás segít abban, hogy követhesd az 
éppen aktuális pletykákat, miközben 
fitté is tesz.
• A futás kortalan. Bárki, idős és fiatal 
egyaránt profitálhat belőle.
• A futás nagyszerű mód a kedvtelen-
ség orvoslására. Sokkal hathatósabb 
orvosságot kínál, mint például az ön-
sajnálattal fűszerezett mélabú.
• A futás egy olyan kihívás, ami nem-
csak ösztönözhet, hanem személyes 
megelégedést is okoz.
• A futás emeli a koncentrálóképessé-
gedet, mivel futás közben folyamatos 
összpontosításra kényszerülsz. Ez ha-
mar meghozza majd gyümölcsét az 
élet más területein is.
• A futás kitűnő alkalom, hogy em-
berekkel találkozz, különösen, ha be-
lépsz egy futó baráti körbe. Mondjuk 
a Szentlászlói Futók Baráti Körébe… 

Futóbaráti üdvözlettel: 
Maszlag Ádám

Szentlászlói Futók Baráti Köre
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

SZÜLETÉS
Medgyaszai Kilián Görgy – Medgyaszai György és Rataj Dóra gyermeke

Tóth Levente – Tóth Barnabás és Maszlag Kitti gyermeke
Birinyi Maximilián Mihály – Birinyi Márton és Szabó Bernadett gyermeke

Szlucska Hanna Zoé – Szlucska Martin és Kovács Nikoletta gyermeke
Potyók Bella Hanna – Potyók Alex Dávid és Kálomista Vivien gyermeke

Gölöncsér Blanka – Gölöncsér Attila és Tóth Zsuzsanna gyermeke
Kanalas Noel Richárd – Kanalas Richárd és Kázmér Laura Roberta gyermeke

Kalán Luca – Kalán József és Szomori Anna gyermeke
Terdik Petra – Terdik Tamás és Matieszán Christina gyermeke
Móczár Lili – Móczár Olivér Gellért és Kovács Erika gyermeke

Blaskó Léna Julianna – Blaskó János Krisztián és Bús Henrietta gyermeke
Bárdosi Jázmin Bianka – Bárdosi Balázs és Kanalas Erzsébet gyermeke

Laczkó Anna – Laczkó Zoltán és Laczkó Gyöngyi gyermeke
Puszti Attila – Puszti Attila és Molnár Anita gyermeke

Kanalas Norbert – Kanalas Norbert és Radics Kinga gyermeke
Szűcs Botond –  Szűcs Ádám és Bozsóki Judit gyermeke

Saska Merse – Saska József János és Kelemen Gyöngyi gyermeke
Vass Zoltán – Vass Ferenc és Nagy Andrea gyermeke

Laja Adrián Gábor – Laja Gábor és Bálint Katalin gyermeke

HALÁLOZÁS
Romhányi Jánosné 79; Léhi Pálné 96; Jakab István 90; Polgár Tibor 81; Gallyas Attila Lászlóné 65;  

Kertész László 71; Takács András 59; Hegedűs Ferencné 79; Varga Sándor Gyuláné 65;  
Tóth János Sándorné 76; Sibak Józsefné 84; Polgár László 87; Lázár Istvánné 79;  

Balázsné Muck Paula 66; Nemes Erika 44 ; Sára Vendelné 74; Kiss Mihály 70, Juhász Tibor 63 

HÁZASSÁGKÖTÉS
Bordás Gerő László – Sibak Réka; Szlucska Martin – Kovács Nikoletta;
Berecz Róbert – Jancsev Barbara; András László Istvan – Török Ildikó;
Radics Gergő Mihály – Farkas Brigitta; Laja Zoltán – Bakos Nikolett;
Szujó Viktor – Lukács Zsófia; Kacsuk Ádám – Tóth Krisztina Réka;
Saska József János – Kelemen Gyöngyi; Földesi Tamás – Tari Csilla;

Jakab László – Tóth Marianna; Kanalas Richárd – Kázmér Laura Roberta

Kiadó: Vácszentlászló Község Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Grébel Lajosné
Szerkesztő munkatársak:  
Grébelné Kovács Andrea, Uray–Lukács Ildikó, Radó Gábor, Balogh Zoltán, 
Szalontai Józsefné, Varga Zoltán, Simáné Makádi Éva, Dr. Szabó István 
Elérhetőség: hivatal@vacszentlaszlo.hu
Honlapunk: http://vacszentlaszlo.hu/
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