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Szülőföldem, szép Szentlászló

Megszépült az óvoda

Újult erővel a pályán

Balogh Zoltán írásában megelevenedik a múlt. A személyes visszaemlékezésen keresztül az olvasó bepillanthat
a település egykori életébe, a patak
folyását követve felfedezheti a tájat,
de megismerheti a történelem viszontagságos időszakait is. (6. oldal)

Birtokba vették a felújított óvoda épületét a gyerekek, akik boldogan fedezték fel a tágas csoportszobákat, és a
tornatermet. Az utóbbi időszakban
már programokból sem volt hiány,
óvodai gyereknapon és koncerten
szórakozhattak a kicsik. (10. oldal)

A járvány okozta kényszerpihenő után
újra megtelt élettel a futballpálya. Az
utánpótlás nevelés szellemében indultak el az edzések májusban a sportolni vágyó gyerekek számára. Mindenki
csatlakozhat, aki kedvet érez a rendszeres mozgáshoz. (13. oldal)
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POLGÁRMESTERI

BESZÁMOLÓ
Tisztelt Vácszentlászlóiak!

Örömmel köszöntöm önöket a megújult Kisbíró hasábjain, amely mostantól
változatos tartalommal és új formában
szolgálja településünk közösségének
tagjait. Bízom benne, hogy szívesen
forgatják majd az újságot és sok hasznos információra lelnek benne.
Az elmúlt fél év nagy kihívások elé állított mindannyiunkat, de büszke vagyok arra, hogy minden nehézség ellenére, közösen, sikerült átlendülnünk
az akadályokon, amelyeket a vírus
állított elénk. A lakosság fegyelmezett
magatartásának és az országos átlagnál
is magasabb átoltottságnak köszönhetően, a járvány sötét felhője lassan
eltűnik a fejünk fölül, s ha csak fokozatosan is, de visszatérhetünk a megszokott programjainkhoz. Ezúton is szeretném megköszönni Vácszentlászló
minden kedves lakosának a türelmet,
a kitartást, hogy ilyen sokan éltek az
oltás lehetőségével, és hogy felelősségteljes hozzáállásukkal segítettek abban,
hogy győztesen kerüljünk ki ebből a
küzdelemből.

Bár a közösségi programokról átmenetileg le kellett mondanunk, településünk ebben az időszakban is folyamatosan szépült, fejlődött. Ennek
eredményét most elsősorban a legfiatalabb korosztály élvezheti, aki a tavasz
folyamán birtokába vehette a felújított
és új épületszárnnyal, tornaszobával,
öltözővel és csoportszobákkal kiegészült óvoda épületét. Régi álom vált ezzel valóra, és megnyugtató látni, hogy
milyen nagyszerű körülmények között
töltik a gyerekek a mindennapjaikat. A
változás már így is jelentős, de a munka még korántsem ért véget, pályázunk
a konyha korszerűsítésére, és új udvari
játékok beszerzésére is.
Ahogy erről már korábban beszámoltam, ugyancsak gyermekeink egészséges fejlődése és az iskolai sport
programok kiszélesítése érdekében
pályáztunk egy új tornaterem megépítésére, amelynek egyik feltétele az épület helyének biztosítása volt. Az önkormányzat ezért megvásárolta az iskola
szomszédságában lévő telket, amely
adottságait tekintve megfelelő erre a
célra. Benyújtott pályázatunk kedvező

elbírálást kapott, így végre kézzelfogható közelségbe került a tornaterem
létrejötte, ami minden bizonnyal minőségi változást hoz majd iskolásaink
életébe. Az építési munkálatokat a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
bonyolítja, jelenleg a tervező kiválasztása zajlik.
Itt, Vácszentlászlón szerencsések vagyunk, mert a lakosság létszámát évről
évre egyre több gyermek gyarapítja,
és folyamatosan növekszik az újonnan beköltöző, gyermeket nevelő vagy
tervező családok száma is. Azt gondolom, ez manapság valóban ritka kincs
és reményt ad minden itt élő számára,
hiszen egy település jövőjét a fiatalság,
a gyermekek határozzák meg. Ezért is
tartom kiemelten fontos feladatnak azt,
hogy gondoskodjunk ennek a korosztálynak a megfelelő fejlődéséről, neveléséről és biztosítsuk az ehhez szükséges feltételeket. Ennek érdekében nagy
hangsúlyt fektetünk a Vácszentlászló
SE keretein belül az utánpótlás nevelésre, amelyet jelenleg a Gödöllői Sport
Klub tapasztalt csapatával együttműködve valósítunk meg. Így a sportolni
vágyó fiatalok, gyerekek itt, helyben a
legmagasabb szintű edzésprogramban
vehetnek részt, és bízom benne, hogy
a rendszeres mozgás mellett ez sokaknak lehetőséget ad arra is, hogy a későbbiekben különféle bajnokságokon
is megmérettessék a tudásukat. Az új
tornaterem elkészültével természetesen bővül a választható sportágak köre
is, így mindenki megtalálhatja a neki
tetsző mozgásformát.
Május végén az időjárás végre kegyes
volt hozzánk és megtarthattuk településünk első közösségi faültetését. A közel 20 db facsemete a lelkes résztvevők
segítségével került a helyére, hogy idővel terebélyes lombot növesztve szépítse tereinket. A munkában az iskolások
közül is sok ifjú segítőnk akadt, akik
jó hangulatban töltötték együtt ezt az
emlékezetes délutánt.
Környezetünk védelme, rendben tartása szintén közös feladatunk, egyben
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felelősségünk, amellyel példát mutathatunk a felnövekvő generációnak. Ennek
szellemében idén is megszerveztük a Te
Szedd! önkéntes hulladékgyűjtési akciót. A múltkori alkalomhoz hasonlóan,
most is szép számmal gyűltünk össze
erre a nemes feladatra, és ismét megtisztítottuk közterületeinket a szétdobált
hulladékoktól. A lakosság részvétele,
tettrekészsége most is példaértékű volt,
az egész falu nevében köszönet érte.

Mint látható, rengeteg feladat van már
mögöttünk, de még szép számmal akad
tennivalónk a közeljövőben. A sportpark és környezete már most is remek,
jól kihasználható közösségi térként
működik, de a nyár folyamán további
fejlesztésekre is sor kerül. Ehhez sikeresen pályáztunk kültéri eszközökre,
kiegészítőkre, többek között padokra,
hulladéktárolókra,
kandeláberekre,
növénytartó dézsákra, amelyek még
szebbé, használhatóbbá teszik majd ezt
a központi, szabadidős területet. Reméljük, rövid időn belül kedvelt része
lesz ez a falunak, ahol összejöhetnek,
beszélgethetnek, sportolhatnak kicsik
és nagyok, családok és barátok.
A lakosság részéről többször felmerült
az igény egy bankjegykiadó automatára
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a falu területén, ennek érdekében az önkormányzat szerződést kötött az OTP
Bank Nyrt.-vel, akik hamarosan elvégzik az ATM telepítését a központban.
Befejeződtek az egészségház felújítási
munkálatai, amelynek során az orvosi
rendelő és az egészségház épülete kívül,
belül megszépült, új tetőt kapott és korszerű, esztétikus váróteremmel és rendelő helyiséggel várja a pácienseket.
A tervek szerint zajlanak a munkálatok
a temetőben is, hamarosan elkészül az
új urnafal, amely méltó helyszíne lesz
majd a megemlékezésnek.
A járványügyi intézkedések enyhülése
ellenére erre a nyárra még nem tervezünk nagyobb rendezvényeket, de a hagyományosnak számító búcsú idén is
megrendezésre kerül, június 27-én.
Végezetül engedjék meg, hogy megköszönjem mindazok munkáját, akik a
járvány idején is kitartottak és biztosították, hogy ne álljon le teljesen az élet.
Sok találékonyságra volt szükség, de végül sikerült a lehetőség szerinti legjobbat kihozni ebből a nem mindennapi
időszakból. Kívánok mindenkinek egy
felhőtlen, felszabadult nyarat, és hogy
sikerüljön bepótolni a sok elmaradt
családi és baráti összejövetelt.
Tisztelettel
Horváth László Tibor
polgármester
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MEGTÁRGYALTA
A Képviselő-testület a pandémia időszakában nem ülésezhetett, hatáskörét a polgármester gyakorolta, természetesen
a képviselőkkel elektronikus úton tartottuk a kapcsolatot.
2021 februárjában elfogadásra került a Képviselő-testület és
bizottságai munkaterve, valamint rendeletalkotásra került
sor a 2021. évi költségvetésről. A bevételi és kiadási tervünk
306.856.247 Ft. Egyéb saját bevételt 11,6 millió Ft-ot, ÁFA
bevételt 3,1 millió Ft-ot, 18 millió Ft iparűzési adó bevételt és
1,2 millió Ft talajterhelési díjat terveztünk. A gépjárműadó
bevételt az állam elvonta. Támogatás értékű bevételünk
(közmunkaprogram és egészségügyi finanszírozás) 11 millió Ft-ra tervezett. A működési célú állami támogatás 139,1
millió Ft. 11 millió Ft bevételünk keletkezett az ÉMÁSZ
részvények kifizetéséből. Az intézményfinanszírozás ös�szege 110,5 millió Ft. Az Önkormányzat működési kiadása
(az önkormányzat igazgatási tevékenysége, vagyonkezelés,
közvilágítás, egészségügyi gondozás, község gazdálkodás,
zöldterület fenntartás, közutak, köztemető fenntartás) 52
millió Ft-ra tervezett. Az óvoda működésének tervezett kiadása 63,3 millió Ft, míg a művelődési házé 4,7 millió Ft. A
Hivatal működési és folyó kiadása 49 millió Ft. Az orvosi
ügyeleti ellátás és egyéb támogatások 2,1 millió Ft-ra tervezettek, míg a sport támogatás 1,6 millió Ft. A tervben a segélyezés összege 13,1 millió Ft. A tartalék 10,8 millió Ft, míg
az intézmény finanszírozás összege 110,5 millió Ft. 2021.
március 11-én 3 árajánlatból kiválasztásra került a temetőben az urnasírok kialakítására a kivitelező, Szikura Tamás
e.v. 2194 Tura, Magdolna út 11. szám alatti lakos, valamint
a műszaki ellenőr Nagy Géza e.v. 1183 Budapest, Zsolt utca
28. szám alatti lakos. 2021. március 18-án az orvosi rendelő és védőnői szolgálat felújítását végző cég került kiválasztásra 3 árajánlat alapján. A kivitelező Németh Út Kft. 3375
Mezőtárkány, Ady Endre út 6. lett. A munkálatok folynak.
2021. április 23-án pályázat benyújtásáról született döntés
az óvoda konyha felújítása tárgyában, mely pályázatot még

nem bírálták el. A Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
megszüntetése miatt a Központi Háziorvosi Ügyelet Kft.-vel
kellett szerződést kötnünk e feladat ellátására. E határozat
április 23-án kelt. Elfogadásra került a 2020. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentés, valamint a Rendőrkapitányság munkájáról szóló előterjesztés is. 2021. április 27-én
elfogadásra került a zárszámadási rendelet. Az elmúlt évben
a bevételünk 641.923.455 Ft-ra teljesült az elnyert pályázatok miatt.
A kiadás 378.559.888 Ft volt. A működési és folyó kiadás
181.744.788 Ft volt, míg a pénzeszköz átadás 3,3 millió Ft,
továbbá visszafizetési kötelezettségünk keletkezett 3,2 millió
Ft-os összegben. Segélyezésre 6,1 millió Ft-ot költöttünk, felhalmozási célú kölcsönt nyújtottunk a Sportegyesületnek a
már megépített sport parkhoz, 8,5 millió Ft-ot. Fejlesztésre,
beruházásra 64,1 millió Ft-ot költöttünk, így járdaépítésre,
művelődési ház felújításra, belterületi útfelújításra, és kifizetések történtek az óvoda, a temető és az orvosi rendelő munkálatai kapcsán. A Polgármesteri Hivatal kiadása 46,4 millió
Ft volt. Az intézményfinanszírozás összege 105,5 millió Ft
volt az elmúlt évben. 2021. május 25-én elfogadásra került a
jegyző hatósági munkájáról szóló beszámoló, a gyámügyi és
gyermekvédelmi igazgatási tevékenységről szóló előterjesztéssel együtt.
A pandémia időszaka alatt szakmailag érdekes, de nehéz
munkát végeztünk, a köztisztviselő társaim nevében is megköszönöm, hogy a lakosság ez idő alatt segítette munkánkat.
Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a társulások
munkáját illetően szívesen állok az Önök rendelkezésére.
Jó egészséget kívánva:
dr. Král László
címzetes főjegyző
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL
Kommunális hulladékszállítás péntekenként
Zöld hulladékszállítás minden páros héten:
július 2., 16., 30., augusztus 13., 27., szeptember 10., 24.
Szelektív hulladékszállítás minden páratlan héten:
július 9., 23., augusztus 6., 20., szeptember 3., 17.
A hulladékgyűjtési naptár és az egyéb aktuális információk a Szelektív Hulladékhasznosító és
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. honlapján is megtekinthetők: www.szelektivkft.hu

ISKOLAI ÉLET

Mozgalmas napok
az iskolában
A környezettudatosságra nevelés
olyan hosszú távú befektetés, amely
a jövőben sokszorosan megtérül. A
Vácszentlászlói Szent László Általános Iskola az ősz folyamán elnyerte az
ökoiskola címet és ennek megfelelően
sikeresen építették be a mindennapos gyakorlatba a környezetvédelmi
szempontokat. A járványhelyzet ellenére több olyan programot is megvalósítottak, ami segít kialakítani a felelősségteljes gondolkodást és elérhető
közelségbe hozza a gyerekek számára
a fenntarthatóság szemléletét.

A májusi faültetésben az iskola több
tanulója is részt vett, de az intézmény
csatlakozott a Jane Goodall intézet által meghirdetett Passzold vissza tesó!
elnevezésű kampányhoz is, amely során használt mobiltelefonok és tabletek kerültek a gyűjtődobozokba újrahasznosítás céljából. A hétköznapi
életben sok olyan tárgyat használunk,
amelyekről nem tudjuk, hogyan készülnek, mi szükséges az előállításukhoz és főleg milyen áron jutunk ehhez
hozzá. Ide tartoznak a mobiltelefonok
is, amelyek gyártásához olyan ásványok szükségesek, amelyek kiterme-
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lése súlyos környezeti károkkal jár, és
csökkenti a bányák közelében élő állatok, elsősorban a gorillák életterét,
így veszélyezteti a fennmaradásukat.
Ezeknek az anyagoknak az újrahasznosítása és a vásárlási szokásaink újragondolása viszont segíthet abban,
hogy az ilyen és ehhez hasonló kitermelések mérséklődjenek.
A Fenntarthatósági Témahét keretében
is hasonló környezetvédelmi problémákkal és a lehetséges megoldásokkal
ismerkedhettek a diákok, akik nagy lelkesedéssel készítették szebbnél szebb
alkotásaikat a plakátkészítő versenyre.
A győztes alkotás a szavazatok alapján végül Kremmer Fanni 6. osztályos
tanuló plakátja lett.
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„…nagyon jó látni, hogy ezek a fiatalemberek ilyen felelősen és humanista
módon gondolkoznak, és cselekednek!
Maradjanak ilyenek felnőttként is, de
addig még kívánok nekik sok minden
jót, barátságot, szerelmet, izgalmas élményteli éveket!”
A videó a következő linken tekinthető
meg: https://www.youtube.com/
watch?v=yCSFEyhGdBI

A pedagógusok és az iskola dolgozói kihasználták ezt az időszakot, és szépítgették egy kicsit az iskola folyosóját, hogy
kedveskedjenek a jelenléti oktatásba
visszatérő diákoknak. Vidám képekkel
és idézetekkel díszítették a falakat.

Kremmer Fanni 6. osztályos tanuló plakátja

A márciusi online oktatásra való átállás
ismét nagy kihívás elé állította a pedagógusokat, gyerekeket, szülőket egyaránt.
Nehéz időszak volt ez a diákok számára
nemcsak a vírus okozta aggodalom, a
magányos tanulás, de a személyes találkozások, a barátok közelségének hiánya
miatt is, ők mégis remekül vizsgáztak
türelemből és kitartásból, ahogy ez a
hatodik osztályosok videóüzenetéből
kiderül. A szívmelengető videóhoz a
zenei aláfestést a Vígszínház népszerű Pál utcai fiúk előadásának a Mi
vagyunk a Grund! című dala adta. Nagy
örömöt okozott az alkotóknak és résztvevőknek, hogy a musical zeneszerzője,
Dés László is reagált a videóra:

Júniusban a hetedik osztályosok rendhagyó irodalomórán vehettek részt
Gödöllőn a Művészetek Házában. A
Kölyökszínpad „Szívedbe rejtesz” előadásán József Attila életébe pillanthattak
be a diákok, a költő versei, levelezései
valamint barátai, orvosai és volt szerelmei által írt memoárok, könyvek,
elbeszélések által. A közel ötven perces
előadás során megismerhették a költő
gyermekkorát, ifjúkorának fontos eseményeit és azokat az embereket, akik
fontos szerepet játszottak az életében.
Ez az alkalom nem csak abban segített
a gyerekeknek, hogy egy teljesebb képet
kapjanak a költőóriásról, de a hosszas
elszigeteltség és otthonlét után egy valódi közösségi élményben volt részük.
Zádori Mónika
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Szülőfalum, szép Szentlászló

A patak (I.)
Gyermekkorom csodás, örökkévaló
színtere. A patakvölgy. Ahol még vert
falú, nádfedeles házak is álltak. Ahonnan hosszú porták kapaszkodtak az
ölelkező dombok tetejére, fel az akácos
kertek alá. Ahonnan már láthattam az
egész falut.

A templomtorony gömbjét és keresztjét, a Borbás malom három emeletét,
az Újtelepi házakat a takaros kertekkel, majd körben-körben a szépséges
Szentlászlói határt! A messzi dűlőket,
a poroló szekérutak vonalát, a Gödöllői öregút hosszú fasorát, ami elvitt engem a Kisligeti gémeskútig. Innen már
csodálhattam a Tóth Andris part facsemetés rengetegét, Farkaslyuk égbenyúló juharfáit, de még a vadregényes
Hévízi erdőt is, ahová a régi iskolából
kirándultunk, számháborút is játszot-

tunk. A kertaljai magaslatról Tura felé
láttam a frissen parcellázott urasági
földeket, „Sósberger” báró kastélytornyait, távolabb a Mátra hegység hos�szú, gyönyörű-kék vonulatát. Fordulva
kicsit, előttem voltak a Csonkás földek
méregzöld kukorica táblái, messzebb a
Zsámboki templom-torony. És tekintetem újra a patak-völgybe vitt, már
lefelé, kelet felé, a Jászság világoskék
égboltja felé. Először a kenderföldek,
majd hosszan-hosszan az ezer virágos
Szentlászlói rét. Ez volt az én fenséges
gyermekkori látképem, nagyanyám
kertaljai óriás akácáról. Nem volt teljes
a panoráma. Fél kézzel kapaszkodtam,
helyezkedtem is, hogy a kis szomszéd
falut is láthassam. És a Kozma völgyi búzatáblák után, már a Valkói táj
is előttem volt, kis dombon a fehérre
meszelt Szent Mihály templom. Dány
felé nézve, a Szent Pál hegy magas,
szépséges koszorúja, Gödöllő felé a
hirtelen kapaszkodó Fereng oldal sűrűje. Valkó falu közel van, Ákos földje
volt ez is, közös sorsunkban több a rokonság, mint azt gondolnánk.

És ha már a történelemről regélünk,
akkor legjobb a Hajta patak forrásától
indulni, mert itt van mindennek a kezdete. Innen fogant a legszebb középkori
mondánk, hogy Szent László király fehér
lovának patkója nyomában eredt meg a
patak forrása. És valóban. A falu nyugati
határában ereszkedő két domb között,
a Harmos földek alján, az ősi szellászlai
vőgyben létezik a forrás. Füzekkel benőtt
ártéri medrekben, összefolyó ágakban,
korhadó gyökerek között keresünk, de a
forrás nem található. Mégis itt van!

Mert egyszer csak csillogni kezd a patakmeder. Fodrozik már átlátszó vize,
és tenyérnyi széles folyásában csörgedez lefelé, a falu felé. Aztán tovább, eléri a Szentlászlói Temető alját, majd a
Főút és a régi Gödöllői út első kertjeit.
Szépen átbújik a Dávid-köz hídja alatt,
az Óvoda-köz hídjai alatt is, lassan de
biztosan átszeli a plébánia kertjét is. Itt
vagyunk már a Templom-közben, a
régi iskolánál, az egykor volt faluközpontban, ahol a kőhíd mellett gyaloghíd van, mély, sötét a patakmeder, ami
egykor gyors, bővizű folyására, kerteket letaroló árvizekre utal.
Az öregek közül néhányan még emlékeznek, hallották dédszüleiktől is: hajdan volt e pataknak másik, bővebb vizű
forrása. Az feljebb, a völgy magasabban fekvő részén, az Ereszvény-fasor
alatt lehetett. Ahol a Poller-féle földek
diófás tanyája létezett. Persze az öregek
arra is emlékeznek, hogy a Szentlászlói
Lapu Laci, szanitéc katona, itt vetette
magát az Ereszvény kútba. Szabadságról gyalog ment vissza a Gödöllői kaszárnyába, – az értelmetlen második
világháborúba – 1943-ban. Útközben
döntött. Inkább a tátongó kút sötétsége, mint Oroszország, a Don kanyarban kínzó fagyhalál, a gyilkos géppuskatűz.
Az Ereszvény fasor pedig meredeken
visz föl a széles Gödöllői öreg-útra,
az ősi szekérútra, ahol még a hatvanas években is különös látvány volt a
hatalmasra nőtt „Csókafa”. Telis-tele madárral, csókafészkekkel, benne,
körülötte az éhes, tátogó, ricsajozó
fiókákkal. És innen már nem messze
van Kisliget puszta, annak is a kerek,
magas dombja. Az a hír járta: itt korábban kel a nap, hamarabb, erősebben
fejlődik a vetés. Mégis, a Ligeti domb
története az, ami fölöttébb izgalmas.

HELYTÖRTÉNET
Itt volt ugyanis a honfoglaló Ákos
nemzetség Bencés monostorához tartozó Ligetegyház, középkori szépséges
templomával. Nagy, szürke kváder kövekből építették, hossz és kereszthajós
kialakítással, bejárati kaputornyában
kis harang, körötte a temetővel. Ezt
pedig már Arányi Lajos orvos-régész
1876-os kutatásaiból tudjuk, és itt, ebben a határban húzódik a Csörsz árok,
kicsit távolabb létezett Gyu nevű középkori falu, nem messze innen a Harminc
Hányás halomsírok. E különleges táj
már a múlt században felkeltette a kutatók és régészek érdeklődését, de még a
sírrablókét is. 1896-ban – egy környékbeli népes földmunkás csapattal – hivatalból is megásták a Templomdomb
egyik részét. Kiderült, a domb alatt
nagy terjedelmű tömegsír van és külön
helyen találták meg a koponyákat, ami
arra utalt, hogy itt az emberek lefejezés
által veszíthették életüket. Kifosztva,
ruhátlanul dobálták őket a tömegsírba. Nem találtak azonban fegyvereket,
további bizonyítékot a mészárlásról, az
aprólékos kutatásnak mégis volt eredménye. Néhány pénzdarab is előkerült
a gödörből, melyek feltehetőleg a kivégzett emberek szájában lehettek. Egy
későbbi numizmatikai jelentés igazolta,
hogy a pénzek még a tatárdúlás előtti
időkből valók. Feltételezhető, hogy itt
tatárok gyilkos dühének áldozatait találták meg, akik persze régi szentlászlói,
valkói, gyu-pusztai, bagi, hévízi emberek is lehettek. És lám, milyen messze
elkalandoztam az egyébként falunkhoz
tartozó Kisligeten, ahol ebben az időben még lakóházak is voltak, az itt élők
főleg juhok tenyésztésével foglalkoztak.

Vissza a Szentlászlói patakhoz, a
templom-köz gyalogos hídjához, ahol az
iskola után Péter Laci osztálytársammal naponta ereszkedtünk le a hűvös
patak medrébe.
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Úgy gondoltuk, mindketten a patakvölgyben lakunk, ezért a legrövidebb úton megyünk hazafelé. Nem
így persze szüleink. Anyám többször
is söprűvel várt a kerti feljárónál, de
Isten bocsássa meg nekem, még tovább szöktem a káposztás kertek felé,
kijöttem ott, ahol már nem voltak házak, a régi Gödöllői útra. A háború
után, a negyvenes évek végén, még
kisiskolás koromban. Akkor még nem
volt a káposztáskert feltöltve, a maga
valójában létezett, valódi káposztafejekkel, zöld répa sorokkal, melyeknek
kézzel csipegettük alsó leveleit. A faluban mindenkit ismertem. Ha kijöttem
a Gödöllői útra, mindjárt az első patakparti házban lakott a Botlik család,
de inkább úgy mondom a Brüki Misa.
Nagyobb kamasz gyerek, a bátyámnak
volt barátja, nekem mindig orosz tudásával hencegett. Ő emlékezett a háborús front időszakára, pár szót meg
is tanult az orosz katonáktól, úgy mint
„dobri vecser, a kartocska az krumpli”, én pedig csak hallgattam, bámultam tökéletes kiejtését. Egy házzal
feljebb lakott Ádám Bözsike, rokon,
sokszor bújócskáztam vele a patakban is. Utánuk volt a Maszlag család, a
Gurgyi Laciék háza, a nálam is fiatalabb Margitka és Erzsike lányokkal.
Aztán megint csak Maszlagék, a másik
Gurgyi család, majd följebb Horváth
Petyi bácsi, mellette a sárga agyagos
Gelybó Bözsiék háza következett. Persze, nem fogom elsorolni az utca összes
házait, lakóit, de azt mindenképpen,
hogy a Gödöllői útnak a Valkó felőli
magasabb fekvésű oldalán, léteztek a
Szentlászlói hétházak. Szó szerint. Hét
kicsike vert falú, szalmafedeles, kisablakos házikó, szorosan, egy udvarban,
de nem sorban, ahogy elfértek. Mint a
mesében. Az udvaron rengeteg háziállat, itató, etető vályúk, kutyaházak, lusta macskák a gangon. Egyszer beosontam ide, igaz, Apám küldött, suszter
volt a faluban, a megsarkalt szandált
hoztam vissza Ágnis néninek. Az udvaron persze vigyázni kellett, mezítláb
voltam, táncoltam a sok tyúkpiszok
között, Ágnis néne rám is rikkantott,
nehogy rálépjek a lábam alatt tipegő
aranyos kiskacsákra! Vigyáztam is.
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A javításért tíz fillért adott Ágnis néne.
Új pénz volt, békegalambos rézpénz,
ez jól jött a snúrozáshoz, jól is repült,
súlya is volt, irányítani lehetett.

Sajnos vissza kellett adni apámnak.
Egyébként a hétházakban szegény
emberek éltek, korábban ezek cselédházak voltak, nemsokára el is tűntek,
mert a háború után telket, földet kapott itt mindenki. Talán a Magócsék
vették meg a hétházak telkeit, 49-ben,
amikor a Valkói út kőhídját is újra építették. Nagy volt itt a felvonulás, jött
sok-sok kubikus talicskával, egylovas
kicsi kordékkal hordták a sárga földet.
Engem akkor legjobban érdekelt a forró üstökből kipottyanó bogár-fekete,
olvasztott és formázható szurok. Itt az
utcában gyurmának használtuk.
Azt se hagyhatom ki, hogy a gödöllői
út volt a falu leghosszabb utcája. Fölfelé, a Rab Laciék háza volt a legutolsó,
majdnem a patak forrásánál.
Nekem azonban lefelé jövet is tetszettek házak, hát még az itt lakó emberek.
Szülőfalum, szép Szentlászló.
Balogh Zoltán
Forrás:
- A Váci Egyházmegye történeti földrajza
(Varga Lajos)
- Adatok, dokumentumok Vácszentlászlói
életéből (Lukács András apát)
- Vácszentlászló története (Asztalos István Horváth Lajos – Kulcsár Valéria)
- Pest megye középkori templomai (Tari Edit)
- Az emlékezést segítő Szentlászlóiak
(Furulyás János, Zólyomi János, Botlikné
Fehér Margit, Szabó Andrásné Annuska,
Juhászné Purczl Julianna, Zséliné Lapu
Ilonka)
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HOGYAN ALAKULT KI AZ EGYHÁZBAN
AZ ÚRNAPJA, AZ OLTÁRISZENTSÉG
EGYIK LEGNAGYOBB ÜNNEPE?
A KATOLIKUS EGYHÁZ ÍGY
FOGALMAZ:

„Úrnapján Urunk Jézus Krisztusnak
a Legméltóságosabb Oltáriszentségben való valóságos testi jelenlétét
ünnepeljük, azt a csodálatos titkot,
hogy a kenyér és a bor külső színe
alatt Jézus Krisztusnak, az Istenembernek teste és vére, istensége és
embersége valóságosan, igazán és
lényegileg jelen van.”
Az Úrnapja ünnepének gyökerei a
XIII. századig nyúlnak vissza.
A XII. században nagyon elterjedt
Berengar Tours-i kanonok (†1088)
tévtanítása az Eucharisztiáról: tagadta
Krisztus valóságos jelenlétét a kenyér
és bor színében, és azt tanította, hogy
Jézus csak jelképesen van jelen benne. Ebben a légkörben nagy jelentősége volt annak a magánkinyilatkoztatásnak, amelyben Lüttich-i Szent

Julianna ágostonrendi szerzetesnővér
részesült: 1209-ben egy látomása volt,
amelyben a teliholdat látta, ami egy
kis helyen sötét volt. Krisztus megmagyarázta neki, hogy a hold az egyházi évet jelképezi, és a sötét folt azért
van benne, mert az Oltáriszentségnek
még nincs ünnepe. Az Üdvözítő azt a
szándékát közölte vele, hogy a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön külön ünnepe legyen Krisztus
Testének és Vérének. 1246-ban ünnepelték meg először Úrnapját Lüttich
városában. (Az ünnep időpontja napjainkra módosult: a húsvéti időt lezáró
Pünkösdvasárnap utáni második vasárnap lett az Úrnapja.)
Szent Julianna látomása többek
között Pantaleon Jakab lüttichi főesperest is megindította, akiből később
IV. Orbán néven pápa lett. Orvietói
tartózkodása idején csodáról értesült: egy cseh pap az Apostolfejedelmek sírjához zarándokolt, aki ugyan
jámbor pap volt, de aggályos alap-

természetű, és legnagyobb bánatára
sokszor kétségek gyötörték, főként az
átváltoztatás szavainak hatalmára vonatkozóan: vajon Krisztus valósággal
jelen van-e istenségével és emberségével, testestül-lelkestül, testével és
vérével a kenyér és bor színe alatt a
Legméltóságosabb Oltáriszentségben,
vagy sem? Éppen azért vállalkozott
a fáradságos zarándokútra Rómába,
hogy ott az apostolfejedelmek, Szent
Péter és Szent Pál sírjainál esedezzék
az aggályoskodástól való megszabadulásért. Útközben Bolsenában a
Szent Krisztina-templomban szentmisét mutatott be, ám az úrfelmutatáskor kétségei támadtak: a bor és a
kenyér valóban Krisztus testévé válik-e? Amikor azonban megtörte az
átváltoztatott szentostyát, abból vércseppek hullottak (1264). (Ezt a csodát az egyik vatikáni freskón Raffaello
is megörökítette.) Orbán pápát a csoda
most már arra bírta, hogy Úrnapjának megünneplését az egész Egyházban elrendelje, Aquinói Szent Tamást
pedig megbízta az ünnep szentmiséjének és zsolozsmájának összeállításával.
Szent X. Pius pápa arra a kérdésre,
hogy az Oltáriszentséget nem Nagycsütörtökön alapította-e meg Jézus,
ezt válaszolta: „Az Egyház az Oltáriszentség megalapítását Nagycsütörtökön ünnepli, de mivel ekkor elsősorban
a Jézus Krisztus szenvedése feletti szomorúság szertartásaival van elfoglalva, helyesnek találta egy másik, külön
ünnepet elrendelni, hogy ezt a titkot
teljes örömmel tisztelhesse.”
A „teljes örömmel” kifejezés azt jelenti, hogy oltáriszentséges körmenet
is társul a szentmiséhez.
„Úrnapján egyfelől azért tartanak
ünnepélyes körmenetet, hogy Urunk
legszentebb emberségét tiszteljük, ami
a szentségi színek alatt van elrejtve. Ő
a mi Istenünk és királyunk, akit – mint
az Ő kísérete – nagy pompával és dicsőséggel hordozzuk az utcákon körbe.

HITÉLET
Másfelől azért, hogy a hitünket
felújítsuk, és a hívek e titkot övező áhítatát növeljük. Ez a körmenet
hitünk megvallása, hiszen nevetségessé tennénk magunkat, ha egy
darab kenyeret tisztelnénk, és hordanánk ily módon ünnepélyesen körbe.
Csakhogy ez nem egy darab kenyér,
hanem maga az Istenember, és ez adja
a körmenetnek az értelmét és mély
értékét.
Harmadszor azért tartunk körmenetet, hogy azokat a sértéseket, melyeket vallásunk ellenségei követtek el
Ellene, valamelyest jóvátegyük. Men�nyi elégtételt kell éppen napjainkban
szolgáltatnunk, amikor katolikusok
is oly gyakran szidalmazzák és megszentségtelenítik az Oltáriszentséget!
A körmeneten összeszedetten és
szerényen kell részt vennünk. Szándékunk az legyen, hogy imádatunkkal Jézus Krisztus diadalát tiszteljük.
A puszta fizikai jelenlét semmit nem
jelent, belső szándékunk, akaratunk
a fontos, ezért a körmenet alatt alázatosan kérjünk bocsánatot Urunktól a
rengeteg méltatlan áldozás és minden
más megszentségtelenítés miatt, amit
ezen isteni szentség ellen elkövetnek, és amelyek száma ma mindenütt
megszámlálhatatlan.
Végül ne feledkezzünk meg arról,
hogy a Boldogságos Szűz Mária iránti áhítatunkat is kifejezzük, hiszen a
legszentebb úrnapi ünnepet neki köszönhetjük: „Ave, verum corpus, natum de Maria Virgine!” – „Üdvözlégy,
te igazi test, Máriából, a Szűzből született!”. Egyedül a Szűzanya győzte le e
világ minden eretnekségét, miközben
nekünk ezt a Testet ajándékozta és
Vele hitünk misztériumát, a hit titkát,
Jézust, az istenembert, Aki legyőzi ezt
a világot.”
A cikk végén álljon itt az 1940es években kiadott magyar nyelvű
Szunyogh Xavér misekönyv Úrnappal kapcsolatos magyarázatából egy
részlet:
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„Az Egyház ezt az ünnepet azzal a
legnagyobb pompával üli meg, amely
csak rendelkezésére áll a liturgiában.
Elsőrendű ünnep a legünnepélyesebb istentisztelettel, szentséges
körmenettel és ünnepélyes nyolcaddal. Az Isten háza és oltára az
egész nyolcad alatt a leggazdagabb
virágdíszben és illatos erdei zöldben
pompázik. És a hívők tömege is azon
versenyez városban és faluban, hogy
a házakat és utcákat – kiváltképpen
a körmenet útján – ájtatosan, hívő
módon feldíszítse és ékesítse. A nyolcad alatt szabály szerint mindennap
kiteszik a legméltóságosabb Oltáriszentséget, és ünnepélyes nagymisét
énekelnek úgy, mint magán az ünnepen. Esténkint pedig ünnepélyesen
feldíszített templomban a kitett Oltáriszentség előtt népájtatosság van, és a
végén mindig áldást osztanak a Szentséggel. Több helyen a nyolcad utolsó
napján – ugyanúgy, mint az ünnepen,
csak valamivel kisebb fénnyel és kiterjedéssel – ünnepélyes körmenetet
tartanak.
Nem sokkal az ünnep bevezetése
után a körmenet is általános gyakorlattá vált. Körülbelül a XIV. században
Németországban szokásba jött a körmenet útján négy oltárt készíteni és
ezeken állomást tartani. Elénekelték
a négy evangélium kezdetét, és mindannyiszor áldást adtak a legszentebb
Oltáriszentséggel. 1820-ban ezt a szokást Róma jóváhagyta.”
Amikor az Oltáriszentséget ünnepeljük, érdemes arra gondolnunk,
hogy Isten ennek a nagy ajándéknak
a befogadására lassan-lassan készítette
elő az embert, hiszen az Oltáriszentség
előképeit már az Ószövetségben megtaláljuk: elsőként Melkizedek áldozatát említhetjük, amelyről a Teremtés
könyvében olvashatunk (Ter 14,1820). Második előkép a Manna (Mtörv
8,3) mint égi kenyér, amellyel Isten
táplálta a pusztában vándorló népét.
Jézus az utolsó vacsorán veszi a
kenyeret és nekünk adja testeként.
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Ez olyan ajándék, amelyet megkaptunk és teljesen befogadtunk. Az étel
az „ajándék őstípusa”, mert testünk
részévé válik. Azok vagyunk, amit
megeszünk attól kezdve, hogy a magzat anyja testéből táplálkozik. Jézus
nemcsak ételnek, hanem kenyérnek
adta magát, hogy mindennapi táplálékunk lehessen.
Jézus azért maradt itt közöttünk az
Eucharisztiában, hogy ne csak testünket táplálja, hanem betöltse szívünket
végtelen szeretetével.
Ezért mi Aquinói Szent Tamással
imádjuk és kérjük az eucharisztikus
Jézust:
Rejtőző istenség, hittel áldalak,
Ki elrejteztél itt bor s kenyér alatt.
Szívem te előtted megalázkodik,
Mert ha téged szemlél, megfogyatkozik.
Sebeid Tamással nem szemlélhetem,
Te vagy mégis, vallom, Uram, Istenem.
Add, hogy egyre jobban higgyek Teneked,
Tebenned reméljek és szeresselek!
Összeállította:
Palya János plébános
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BEKÖLTÖZTÜNK!

Élmények a megújult óvodában
Valódi ünnep volt számunkra, amikor április 19én óvodásainkkal végre birtokba vehettük az új
óvoda épületét. A teljesen megújult és kibővített
épület minden igényt kielégít, tökéletesen alkalmas arra, hogy a gyerekek a nekik való, ideális,
esztétikus óvodai környezetben tölthessék mindennapjaikat, ami a megfelelő fejlődésük szempontjából is nagyon fontos.
A régi épületben megszokott szűkös, kissé sötét helyiségek
helyett most tágas, világos csoportszobákban játszhatnak
a kicsik, ahonnan az ablakon keresztül még a madarak fogócskázását is megfigyelhetik. A színes, végtelenbe nyúló
folyosó, a mindenféle mozgáshoz elegendő teret biztosító
tornaterem, a nyugodt légkört sugárzó csendes fejlesztő szoba, a kényelmes öltözők, praktikus mosdóhelyiségek mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy igazi élmény legyen minden, az
óvoda falai között eltöltött nap.
A változás annyira szembetűnő volt, hogy a gyerekek néhány napig csak ámulva nézték az új környezetet, a nagy tér
szokatlan volt nekik, de az óvó nénik segítségével hamar feltalálták magukat és örömmel fedezték fel az új épület adta
lehetőségeket. A legkisebb, Csibe csoportos gyerekek, akik
a régi logopédia helyiségben (házasságkötő terem) kezdték meg óvodai életüket, eleinte még gyakran emlegették
és visszajártak meglátogatni a “kisovit”, de lassacskán az új
csoportszobát is megszokták és már otthonosan mozognak
benne. Az udvar egy része is megújult már, és folyamatosan
különféle növények ültetésével tesszük még szebbé a kinti
időtöltés helyszínét. Reményeink szerint a közeljövőben sor
kerülhet az udvari játékok teljes cseréjére is.
Simáné Makádi Éva óvodavezető
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A közelmúltban végre programokból sem volt hiány, az óvodában mozgalmas gyereknapot tartottunk, ahol ügyességi
játékokon, kézműves foglalkozásokon vehettek részt a kicsik.
Óvodánkban egy szabadtéri kis koncertet adott a Gödöllői Ötös Fúvószenekar. Az esemény részeként a gyerekek megismerkedhettek öt különböző fúvós hangszerrel (fagott, klarinét, vadászkürt, oboa, fuvola), és zenés feldolgozásban
hallgathattunk meg több, rövid mesét. Jó volt látni a csillogást a kis szemekben, ahogy az árnyas fák alatt leterített pokrócokon ücsörögve teljes ámulattal belefeledkeztek az előadásba. Igazán színvonalas programban lehetett részünk, ami
emlékezetes és nem mindennapi élményt adott a gyerekeknek.
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JÁRVÁNYON INNEN ÉS TÚL
Az elmúlt év márciusa óta az élet számos területén kényszerültünk elhagyni addigi szokásainkat és alkalmazkodni az új, járvány
diktálta helyzethez és szabályokhoz. A személyes találkozások
csökkentésének érdekében a háziorvosok is átálltak a telefonos
rendelésre, receptfelírásra, ami ugyan mérsékelte a fertőzések
kockázatát, de sok esetben megnehezítette a pontos diagnózis felállítását. A védőoltások megjelenésével és az átoltottsági szint növekedésével sikerült jelentős mértékben visszaszorítani a vírust,
és a szigorú intézkedések is egyre enyhülnek, azonban az egészségügyi szakemberek továbbra is óvatosságra intenek. Az aktuális helyzetről és a rendelések menetéről településünk háziorvosát,
dr. Zólyomi Józsefet kérdeztük.

A járvány miatt több olyan intézkedésre volt szükség, amely alapjaiban
változtatta meg a háziorvosok megszokott rendelési gyakorlatát. Most,
hogy javulnak a járványügyi adatok,
újra fogadhatják a betegeket a rendelőben?
Mivel egyelőre még nem alakult ki a
nyájimmunitás sem országosan, sem
a mi körzetünkben, a rendelés továbbra is elsősorban ablakon keresztül folyik. Ezzel kapcsolatban okvetlenül ki kell emelnem, hogy átoltottság
tekintetében messze az országos átlag
felett vagyunk. 1800 körül van a körzet betegeinek a száma, közülük legalább 300-350 fiatalkorú, így nagyjából

1500 pácienssel számolhatunk, akik
közül 1200-an már be vannak oltva. Ennek köszönhetően egyre több
lehetőségünk van arra, hogy vis�szatérjünk a megszokott vizsgálati
módszerekhez, mert a már beoltott,
és ezáltal védettséget szerzett betegeket szükség esetén már a rendelőben
is fogadhatjuk. Bizonyított tény, hogy
a megfertőződések legnagyobb része
egészségügyi intézményekben, orvosi
rendelőkben történik, ezért az oltatlan betegek egészségéért nem tudunk
felelősséget vállalni, így számukra
marad az ablakos rendszer, és csak
különösen indokolt esetben jöhetnek a rendelőbe. Nem lehet elégszer
hangsúlyozni, hogy az oltott betegek

is fertőzhetnek, ha valahol elkapják a
vírust, annak ellenére, hogy az ő szervezetük képes hatékonyan védekezni
ellene, és nem okoz náluk komoly
megbetegedést, ezért az óvintézkedések elsősorban az oltatlan betegek
védelmét szolgálják.
Eleinte talán furcsa volt, de mostanra sokan megszokták a telefonos receptfelírást. Várható, hogy ez a gyakorlat a jövőben is megmarad?
Bár ez a módszer sok esetben kényelmesnek és egyszerűnek tűnik, tisztában kell lennünk azzal, hogy ez nem
a normális és a legkevésbé sem ideális
állapot. Egy-egy kivételes esetben nem
probléma, de az orvosnak látnia kell a
beteget, sokszor egy pillantás elég ahhoz, hogy felfedezzünk valamit, vagy
módosítsunk a gyógyszeradagoláson.
Fontos a beteggel folytatott beszélgetés is, egy-egy elejtett megjegyzésből
is sok mindenre lehet következtetni.
Ez tulajdonképpen csak egy kényszermegoldásként szolgált, hosszabb
távon nem tartható fenn.
A délutáni rendelésekkel kiegészítve sokkal több beteg számára válik
elérhetővé az orvosi ellátás a településen. Mi a tapasztalat, élnek ezzel a
lehetőséggel?
A környéken egyedül nálunk, hetente
kétszer késő délután is van rendelés,
és rendszerint erre érkeznek a legtöbben. Fontos, hogy ezt kifejezetten az
iskolából és munkából hazatérők számára szeretnénk fenntartani, akiknek
így nem kell hiányozniuk vagy szabadnapot kivenniük. A nyugdíjas és
a táppénzen lévő betegek a délelőtti
rendeléseket vegyék igénybe, annak
érdekében, hogy elkerülhessük a torlódást a délutáni időpontokban.
Sajnos az is előfordul, hogy valakinek
rendelési időn kívül sürgős ellátásra
van szüksége. Mit tehet ilyenkor?
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Településünkön az orvosi ügyeletet
2020. április 1. óta az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. látja el.
Szükség esetén őket kell hívni a központi számukon (06 70 370-3104),
ahol az eset súlyosságától függően eldöntik, hogy elegendő-e a telefonon
keresztüli segítségnyújtás, vagy orvost,
esetleg mentőt küldenek a helyszínre.
A Gödöllői telephelyükön működő
ügyeletet a megadott rendelési időben
személyesen is fel lehet keresni.
Doktor úr, köszönöm a tájékoztatást
és végezetül szeretném megkérdezni, hogy mi az, amit okvetlenül szem
előtt kell tartanunk a jelenlegi helyzetben?
A közösségi felelősségvállalás lenne
most a legfontosabb teendőnk. Az
oltóanyagok már mindenki számára
elérhetők, és akik még nem éltek az
oltás lehetőségével, azoknak is át kell
gondolniuk, hogy ha tetszik, ha nem,
ez egy közös játék, ahol nem lehet
arra számítani, hogy majd a másik
beoltatja magát és az engem is megvéd. Ez egyrészt nem igazán korrekt
magatartás, másrészt a gyakorlatban
nem is működik, hiszen védettséget
csak az oltás adhat.
Zádori Mónika

HÁZIORVOSI RENDELŐ
28/485-105, 28/485-072
RENDELÉSI IDŐ
hétfő, szerda, péntek: 800-1200
kedd, csütörtök: 800-1000, 1700-1900

ORVOSI ÜGYELET:
+36 70 370-3104

2100 Gödöllő, Szabadság tér 3.
ÜGYELETI REND:
Hétköznap: 1800 – 0800
Hétvégén, ünnep és
munkaszüneti napokon: 0800 – 0800

Újult erővel a pályán
Hosszú kihagyás után a gyerekek ismét a birtokukba vehették a
futballpályát, ahol az edzésekhez most tapasztalt csapat adja a
megfelelő hátteret. A munka továbbra is a Vácszentlászlói Sport
Egyesület égisze alatt zajlik, de a Gödöllői Sport Klub segítségével, szakmai irányításával kiegészítve.
Az utánpótlás nevelés minden sportágban fontos feladat, ahogy az is,
hogy a gyerekek már kicsi koruktól
hozzászokjanak a rendszeres mozgáshoz, ami szükséges a megfelelő
és egészséges fejlődésükhöz. Ezeket
a szempontokat figyelembe véve különösen fontos, hogy a településeken
biztosítva legyenek a feltételek a fiatal
korosztály számára a sportoláshoz.
Vácszentlászló különösen szerencsés
helyzetben van, hiszen olyan, minden igényt kielégítő futballpályával
rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy
a település legtradicionálisabb sportágát ideális körülmények között művelhessék.
A kistelepülések gyakori problémája,
hogy a csapatsportokhoz nincs megfelelő számú gyerek, illetve kevés az
olyan hatékony edzésprogramot biztosító szakember, akinek megfelelő ta-

pasztalata és szabad kapacitása is van.
A Gödöllői Sport Klub ezért vállalta
fel, hogy mint a régióért felelős egyesület összefogja és segíti a környékbeli
települések utánpótlást nevelő futball
csapatait, biztosítva számukra a szakmai támogatást. Rózsavölgyi Sándor,
a klub igazgatója elmondta, elsődleges
céljaik között szerepel, hogy biztosítsák a helyi és környékbeli gyerekek, fiatalok számára, az óvodától egészen a
felnőttkorig a testmozgást, a tehetségeknek pedig lehetőséget teremtsenek
a magasabb szintre jutáshoz a futball
területén. Továbbá azt is szeretnék elérni, hogy egyre bővüljön a sportolók
köre, egyre nagyobb számban csatlakozzanak az óvodákból, iskolákból és
minél több ember számára legyen ez
egy közösségi program. Következő
lépésként már a környező kistelepüléseket is bevonnák, mert megfelelő
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létszám esetén különböző bajnokságokba is benevezhetnének a csapatok. Általános probléma, hogy egy-egy település
önmagában nem, vagy csak nagyon nehezen tud bajnokságokon részt venni, mert létszámhiánnyal küzdenek, tehát
korosztályonként nincs elegendő gyerek. A tervek szerint
ezeket a kistérségi edzéseket szeretnék bevezetni, és erre
Vácszentlászló nemcsak területi elhelyezkedését tekintve
alkalmas – hiszen több környékbeli településről is könnyen
elérhető –, de a szükséges infrastruktúra is rendelkezésre
áll, a nemrégiben felújított futballpálya és öltözők magas
színvonalon biztosítják a feltételeket.

Az edzőket a Gödöllői Sportklub biztosítja, de nyitottak
az együttműködésre, ha valakinek a településen van kedve bekapcsolódni az edzői munkába akár segítőként, akár
önálló edzések megtartására. A lényeg, hogy ez sehol ne
legyen kényszer, és az esetleges edzőhiány ne vezessen a
sport megszűnéséhez. Tudásszinttől függetlenül bárki csatlakozhat, fiúk, lányok, mindenki, aki kedvet érez ahhoz,
hogy a Vácszentlászlói pályán hetente kétszer mozogjon.
Jelenleg Aranyosi Gábor vezeti az edzéseket, minden kedden
és pénteken 1630-tól megtalálható a pályán, úgyhogy hajrá
fiatalok, mozgásra fel! További információ az edzésekről:
Gróf Roland 06 30 452-1581
Zádori Mónika
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Születés

Biki Hanna – Biki Norbert és Kónya Nikoletta gyermeke
Pál József – Pál József és Bognár Gabriella gyermeke
Lukács Milán – Lukács Gergely és Lott Viktória gyermeke
Maradics Levente – Maradics Mihály és Kőrösi Nikoletta gyermeke
Bálint Nadin Mia – Bálint Ferenc Junior és Vas Lívia Virág gyermeke
Pető Tamás Máté – Pető Tamás és Bojtok Filippa gyermeke
Szentimrei Dávid Bence – Szentimrei Dávid és Saska Bianka gyermeke
Dobos Milán – Dobos György és Pintér Henrietta gyermeke
Kohut Kolos – Dr. Kohut Gábor és Fábián Gabriella gyermeke

Házasságkötés

Bálint Zsolt és Ökrös Melinda
Gyöngyösi Gábor és Pap Nikolett
Bogács Benjamin és Hajdu Zsófia
Gárdos László István és Szabó Brigitta
Gergely Zoltán és Reibling Krisztina
Fazekas Gábor és Varga Nikolett
Bolvári Zoltán János és Zsupos Ildikó

Halálozás

Péter László 80, Kreisz Jánosné 69, Karczagi János 71, Maszlag Mihály 72,
Király László 80, Czira Károlyné 82, Kenyeres Tiborné 69, Sziráki Tiborné 69,
Farkas Sándor Miklós 81, Rigó Béla 69, Laczkó Zoltán 66, Balog János 92,
Kozma János 72, Balog József Lászlóné 72, Turai Ferenc 78, Magyar Sándor 89

2021-ben is SZFBK

Szentlászlói
Futók
Baráti Köre

Eleged van a bezártságból?
Szeretnél sportolni valamit?
Érdekel a futás?
Szívesen tartoznál egy szuper csapatba?
Ne gondolkozz tovább, csatlakozz a
Szentlászlói Futók Baráti Köréhez!
Ingyenes, 0-99 éves korig mindenkinek!
Érdeklődni:
Polgár Lilla: lillapolgar206@gmail.com
Maszlag Ádám: maszlag.adam83@gmail.com

Nyári táborok

KÉZMŰVES TÁBOR
Kreativitás, kézügyesség, mozgásfejlesztés az általános iskolások számára.
Mozgás, észkapcsoló reggeli torna, ügyességi játékok.
Időpont: 2021. június 28-tól július 2-ig. Naponta 8-16 óráig.
A tábor költsége 19 000 Ft, testvérkedvezmény igénybe vehető
Táborvezető: Vámos Rita Telefon: 06 30 378-4580

az Arany János
Művelődési Házban

ROCK AND ROLL NAPKÖZIS TÁBOR
Vidám hangulatú, izgalmas koreográfiákkal, változatos programokkal
várunk mindenkit. Kézműves foglalkozások, vetélkedők, csapatversenyek,
rock and roll tánc órák, torna alapok teszik változatossá a tábort.
Időpont: 2021. július 5-9-ig. Naponta 8-16 óráig.
A tábor költsége 20 000 Ft, testvérkedvezmény igénybe vehető
Táborvezető: Horváth Viktória Telefon: 06 30 293-4944

TAEKWON-DO TÁBOR
Időpont: 2021. július 26-30-ig
Táborvezető: Czeba Mihály nemzetközi nagymester
Telefon: 06 20 530-4957

CSALÁDSEGÍTŐ TÁBOR
A rászoruló gyermekek részére.
Időpont: 2021. augusztus 2-6-ig.
Táborvezetők: Kovács Viktória és Győri Józsefné
Telefon: 06 30 693-5927

SPORT ÉS SZABADIDŐS TÁBOR
A településen élő gyermekek részére.
Időpont: 2021. augusztus 9-13-ig.
Táborvezető: Polgár Lilla Telefon: 06 70 200-9638
A TÁBORVEZETŐK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZNEK!
Grébel Lajosné
megbízott művelődési ház vezető

Vácszentlászlói Kisbíró
Felelős kiadó:
Vácszentlászló Község
Önkormányzata
Levélcím:
2115 Vácszentlászló,
Zsámboki út 2/a.
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