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Boldog, békés ünnepeket  kívánunk!
Szülőföldem, szép Szentlászló 
Balogh Zoltán folytatja történetét, 
amelyben a szerző gyermekkori emlé-
kei az olvasó számára is testet öltenek. 
Életre kel a régi táj, láthatóvá válnak 
az egykori épületek, és megelevenedik 
egy-egy pillanat a falu mindennapi 
életéből. (6. oldal)

Összhangban a környezettel

A Vácszentlászlói Szent László Iskola 
fontos programjai közé tartozik a 
környezettudatosságra nevelés ép-
pen úgy, mint a modern kor követel-
ményeinek megfelelő digitális képzés 
és annak gyakorlati megvalósítása.  
(9. oldal)

Őrangyalok szolgálatban

Bármerre is járunk, fontos, hogy biz-
tonságban érezzük magunkat, de kü-
lönösen nagy jelentősége van ennek a 
településen, ahol élünk. A Vácszent-
lászlói Polgárőr Egyesület lelkes mun-
kájának köszönhetően sokat javult a 
közbiztonság a községben. (12. oldal)
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Tisztelt Vácszentlászlóiak!

Közeledünk az év vége, az ünnepek 
felé, és ez az időszak különösen al-
kalmas arra, hogy egy kicsit visszate-
kintsünk az elmúlt évre, összegezzük 
az elért eredményeinket, felidézzük a 
szép és nehéz pillanatokat egyaránt, és 
megfogalmazzuk terveinket a jövőre 
nézve. 
A 2021-es év döcögősen indult, a jár-
ványhelyzet miatt sok mindenről le 
kellett mondanunk, több tervünket 
kényszerültünk elhalasztani. Pedig az 
együtt töltött alkalmak és a közösség 
összetartó erejének érzése nélkül a na-
pok csak szürkén, egyetlen végtelen 
folyammá olvadva telnek el. Nekem 
nagyon hiányzott már a személyes ta-
lálkozás mindenkivel és vártam, hogy 
újra visszatérhessünk rendszeresen 
megrendezett programjainkhoz, ame-
lyek évről-évre összehozzák a falu la-
kosságát. A járvány jelenléte ugyan 
még óvatosságra int, de bízom benne, 
hogy az életünk minél előbb visszatér-
het a megszokott kerékvágásba.
Október 23-án az iskolások színvona-
las előadásával idéztük fel az 1956-os 
forradalom eseményeit, november 
4-én pedig a szoborparkban, a forra-

dalom leverésének 65. évfordulóján 
csendes megemlékezéssel, mécses-
gyújtással tisztelegtünk a hősök előtt. 
A nyári és kora őszi időszak enyhe 
időjárása kedvezett a korábban be-
tervezett munkálatok elvégzéséhez, 
tovább szépültek közösségi tereink és 
intézményeink. A sportparkban kihe-
lyezésre kerültek a pályázaton elnyert 
összegből vásárolt eszközök, a padok, 
kandeláberek és virágdézsák. Az óvo-
da udvara is megújult, 30 teherautó-
nyi föld elterítése után került sor a 
füvesítésre és az új játékok elhelye-
zésére. A konyha korszerűsítéséhez, 
külső-belső felújításához elnyertük a 
pályázatot, a kivitelező kiválasztása 
után megkezdődhet itt is az érdemi 
munka. 
Közkívánatra nemrégiben a központ-
ban a bankautomata is üzembe került, 
ami könnyű és gyors megoldást kínál 
a lakosságnak, hogy helyben is tudja-
nak készpénzt felvenni, éljenek a le-
hetőséggel!
A zökkenőmentes közlekedés érde-
kében szükségessé vált a Turai út ál-
lapotának javítása, az ősz folyamán 
a  COLAS Út Zrt. és a Magyar Közút 
nonprofit Zrt. képviselőivel foly-
tatott tárgyalások eredményeként 

elkezdődött az útfelújítás. A mun-
kálatok két ütemben zajlanak, elő-
ször az Akácfa utcától kezdődően a 
Vácszentlászló vége tábláig készült 
el az út. A szegélykő lerakása után 
a belterületi közút ezen a szakaszon 
új aszfalt burkolatot kapott. A követ-
kező szakasz, amely a Vácszentlászló 
vége táblától Tura belterületi határáig 
tart, a jövő év folyamán készül el. Az 
útburkolat felújítása miatti esetleges 
kellemetlenségek miatt kérjük megér-
tésüket és türelmüket!

Fontos feladatunknak érezzük a bel-
területi vízelvezetés problémájának 
mielőbbi megoldását, a patakmeder 
rendezését, ennek támogatásához 
további pályázatokat nyújtunk be. 
Szintén pályázni szeretnénk a már 
megkezdett projektek folytatására, 
a sportpark fejlesztésére, a közössé-
gi tér bővítésére. A cél környezetünk 
szebbé, használhatóbbá tétele, egy 
olyan központi találkozóhely létre-
hozása, ahol a kisebb-nagyobb gyere-
kek, a fiatalok is jól érzik magukat és a 
családok eltölthetik a szabadidejüket. 
Szintén kiemelt figyelmet fordítunk a 
környezetvédelemre, fásítási progra-
munk, amely az év folyamán sikere-
sen zajlott, most folytatódik, decem-
ber 3-án megérkezik a pályázat útján 
nyert 30 db konténeres facsemete. 
Ahogy az előző alkalmaknál, most is 
várjuk a vállalkozó kedvű lakosokat, 

POLGÁRMESTERI
BESZÁMOLÓ
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akik szívesen vennének részt az ülte-
tésben, hogy közösen szépítsük lakó-
helyünket. Akik szeretnének csatla-
kozni, azokkal találkozunk december 
18-án délelőtt 9 órakor a községháza 
parkolójában.
Egy ember élete során nem gyakran 
fordul elő, hogy történelmi pillanatok 
tanúja lehessen, mi most mégis mind-
annyian olyan időszakon vagyunk túl, 
amely az egész világon szinte minden 
ember életére hatással volt. Reméljük, 
hogy túl vagyunk a nehezén, és lassan 
visszatalálunk a régi életünkhöz, talán 
csak a gondolkodásunk változik vala-
mennyire. Hiszen ezek alatt a hónapok 
alatt rájöhettünk, hogy amit eddig ter-
mészetesnek véltünk, az egyik napról 

a másikra megszűnhet, hogy a társas 
kapcsolataink, az együtt töltött idő 
mindennél többet jelent. 
Éppen ezért, most a közösségek új-
raépítése a legfontosabb feladatunk, 
ahogy a múltban is tettük minden 
megpróbáltatás után. Figyeljünk egy-
másra, nyújtsunk segítséget az időseb-
beknek és becsüljük meg őket, hiszen 
az ő tapasztalataikra, életbölcsességük-
re mindig bátran támaszkodhatunk. 
Ők azok, akik átadják gyermekeiknek, 
unokáiknak azt a tudást, amely nélkül 
nem tudnánk teljes jövőt építeni.

Ahogy az idő egyre hűvösebbre for-
dul és rövidülnek a nappalok, úgy hú-
zódunk vissza otthonainkba és talán 

sokszor egy kicsit nehezünkre esik 
kimozdulni. Mégis, én arra biztatom 
Önöket, hogy ilyenkor is erősítsük kö-
zösségünket, és vegyünk részt azokon 
a programokon, alkalmakon, amelyek 
közelebb hoznak egymáshoz, és egy 
kicsit visszahozzák a lelkünkbe a nyári 
napok derűjét. 
A művelődési ház a téli hónapokban 
is remek kikapcsolódási lehetőséget 
kínál minden korosztálynak, és de-
cemberben több olyan esemény is 
lesz, ahol a kisgyermekes családoktól a 
nyugdíjas korúakig mindenki jól érez-
heti magát.

December 12-én az Alma együttes 
koncertjén szórakozhatnak a legki-
sebbek, majd Varga Ferenc József és 
Aradi Tibor humorestjén folytatódik a 
vidám hangulat. A karácsonyi készü-
lődés a gyerekekkel válik teljessé, ők 
mindenkinél jobban várják a csodát, 
az ünnep varázsát. Jó lesz újra látni az 
arcukon az örömöt a Mikulásváró ün-
nepségen, ahol megint összegyűlhet a 
falu apraja-nagyja.

Találkozzunk december 4-én a falu ka-
rácsonyfájánál, töltsünk el együtt egy 
délutánt, és hangolódjunk közösen az 
ünnepekre!

Tisztelettel
Horváth László Tibor
polgármester
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Gyermekkorom csodás, örökkéva-
ló színtere. A zölderdős dombokkal, 
aranykalász mezőkkel körbevett tele-
pülés, a tájszólás szerint még palócföld. 
[1] A sárga agyagból döngölt házak, a 
deszkából megácsolt tető oromzatok, 
a ló gombóc tapasszal mázolt gangok. 
[2] [3] [4] 

Anyámtól tudom, a patakparti szülő-
házban Vargáné Bogács Bözsi Valkói 
bábaasszony segített a világra. Éppen 
a háborús időszak kellős közepén, de 
amikor eszmélni kezdtem már elmúl-
tak a borzalmak. Jöttek haza a fogság-
ban meggyötört katonák, de nem min-
denki!
Harangoztak. A keskeny, pocsétás 
téglajárdán indultunk a templomba, 
figyelmesen néztünk a lábunk elé, ne-
hogy sáros legyen fényesre pucolt, fol-
tozott cipőnk. Már kijavították a löve-
dékektől romos templom falait, szépen 
száradt rajta a vakolat. [5] 

Csak toronykeresztje dőlt még, de én 
így láttam csodálatosnak. Gregor plé-
bános atyától már tudtam, a harangok-
nak lelke van, a torony legfelső padlá-
sán laknak, de a kisharang gyönyörű 
zenéje fentebbről, talán a Mennyor-
szágból jön.

Akkor az öreg Sára Vendel volt a ha-
rangozó. Egyszer mégis fölengedett 
magával a csigalépcsős, fagerendás 
toronyba. Előre megmondta, nem 
harangozhatok, még kicsi vagyok!  
Bámultam hát a fényesre koptatott vas-
tag köteleket hogyan kúsznak felfelé a 
toronypadlásra, - hátha megpillanta-
nám a szépen szóló kisharangot. Aztán 
Vendel bácsi bal kezével meghúzta az 
egyik kötelet, szólt a nagyharang, jobb 
kezével a másik kötelet markolta meg, 
rácsendült a zenélő kisharang. Zúgtak 
felettem a Szentlászlói harangok, csen-
gett a fülem is, borsózott a hátam is, - 
ott voltam már a Mennyországban. 
És utána, - hányszor is szöktem ott-
honról vagy az iskolából, hogy haran-
gozhassak kicsit, - bárki is volt a temp-
lomgazda.
A háború azért sokáig kísértett. Egy 
évvel korábban született Budavári Misi 
(Burzon) iskolatársam, jobban is emlé-
kezik. Hallotta a süvítő aknák templom-
ba csapódását, látta a templomkertben 
sokasodó fakereszteket, a tűzharcokban 
elesett magyar, német, orosz, román, 
katonák ideiglenes sírjait. 
Közel lakott a Fő úton, ahol megvolt 
még az öreg községháza, szemben 
a főjegyző lakása (ma itt az óvoda),  
átellenben a Sára bíró féle ház. A  
Budavári család Fő utcai portáján fegy-
veres katonák voltak elszállásolva. Misi 
a front első napjaiban még németekkel 
játszott az udvaron, csodálta a fényes 
puskacsöveket, Bruno katona finom 
barackot is nyomott buksi fejére. Egyik 
éjszaka megjöttek az oroszok. Villám-
gyorsan ment a váltás. Ablakon ki, 
ablakon be. Másnap kiderült, az orosz 
katonák ugyanúgy szeretik a kicsi gyer-
mekeket, mint a németek. Ez után már 
a vállszíjas, magas termetű Vaszil emel-
gette őt a magasba, fel-feldobta, vigyáz-
va, mintha Oroszországban hagyott ki-
csi gyermekével játszana. 
Nekem csak egy lovas kép maradt meg 
a front végi napokból. [6] Feltettek az 
oroszok által itt hagyott, már kiörege-
dett fekete ló hátára! 

Szülőfalum, szép Szentlászló

A Turai part (II.) 
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Hencegnék is vele, de magam nem 
emlékezem rá! Akkor még nem nőtt 
be a fejem lágya. 
Pedig éppen hogy innen a patakparti 
szülőházból vannak legkorábbi em-
lékeim. A Gödöllői út 156-ból, amit 
1948-tól már Kossuth utcának nevez-
tek el. Földút volt ez végig a falun, zör-
gő szekerek, stráf kocsik jöttek, mindig 
kiszaladtam volna az utcára, anyám 
karja visszatartott. Lassan mégis bejár-
tam az utcát, megismertem a lakókat. 
Velünk szemben Takács Janiék laktak, 
mellettük Sára tata, a hosszúkertes Fe-
ricske féle házban. Alsó szomszédunk 
a Kóka házaspár, szódás üzemük volt, 
itt lakott Szirai Erzsike drága tanító 
nénim, ide nősült be Soós tanító. Lej-
jebb darálós Puciék laktak, tovább a 
templom felé Rozó néne, majd Nagy 
Jóska bácsi, utána Párkányi Juciék szé-
les portája nagy bognárműhellyel, a 
csillogó körfűrésszel. Végül a sárga ka-
vicsos állami egészségház, itt kaptam 
az első oltásokat és nagy evőkanálban 
az undorító csukamájolajat. 
A régi elemi iskolából a kitörölhetet-
len emlékek. Az egybenyitott nagy 
osztálytermek, a fényes, olajos padló, 
a kopott faricskált padok süllyesztett 
tintatartókkal. Kicsi voltam, a legelső 
padsorba tettek, először még csak hát-
ratett kézzel ücsörögtem. 
Akkortájt a köszönést is alaposan ta-
nultuk, hogy mint Dicsértessék, kó-
rusban mondtuk a Miatyánkot, több-
ször átvonultunk a templomba, most 
is fújom a ministrandi latin szövegét:  
Ad Deum, qui letificat, juventutem meam. 

Mégis, a tanítási órák után a vég nélkü-
li focizásokat szerettem a legjobban, de 
akkor még a kitömött rongylabdával. 
Abbahagytuk az iskolaudvaron, át a 
templomkerti gesztenyefák alá, itt már 
a kispap Tóth Árpád is velünk focizott, 
át sem öltözött, futás közben szorítot-
ta magához a fekete reverendát. Arra 
is emlékszem, Sára Józsi behozta első 
gumilabdáját, úgy kíméltük, csak fejel-
tünk vele. 
Jó volt nekem az iskolában, példakép 
volt minden tanítóm, még úgy is, hogy 
kaptam egy-két nyaklevest, néhány 
körmöst is a vonalzóval. Volt ennél 
rosszabb is, 1952 tavaszán ott voltam a 
háborús aknarobbanásnál a malomud-
varban, előttem van Sára Ferdi pad-
társam vérbe borult arca, hallottam a 
többiek jajveszékelését. Rá következő 
évben meghalt Gregor atya, majd Rá-
kosi pajtás mosolygó képét is feltették 
az osztályterem falára. 

Ez után történt, hogy Soós László [7] 
igazgató-tanító néhány gyereket kive-
zetett hittan óráról, - úgymond - nem 
voltak beiratkozva. Már akkor is tud-
tuk, hogy ezt nem ő találta ki, fentről, 
agitátor utasította erre. Akinek szülője 
párt vagy állami alkalmazott, nem jár-
hat hittanra. Aztán vége lett ennek is, 
Rákosi képe is eltűnt a falról, de még 
a kuláknak bejegyzett szülők is vissza-
kapták a dolgozó paraszt státuszukat.
Az iskola mellett a templomközben 
volt a tejcsarnok, mögötte a patak-
parti jégverem. Krima ángyi néne 
volt az átvevő. Reggel, este jöttek ide 
a Szentlászlai emberek. Akinek tehe-
ne volt vitte, akinek nem, hozta a tejet. 
Imádtam a tejcsarnokba járni, mert az 

üres kannával sokfelé elcsavarogtam. 
Át a köves útra, a temető felé, jobbra 
fel a rejtélyes fák-bokrok övezte Hé-
vízi útra, onnan be a fehérre meszelt, 
kisablakos, házak közé.  [8] 

Itt lakott (szenyor) Bojtok Jani igazi 
barátom, [9] de itt élt Tibi öcsém egyik 
osztálytársa Kövics Erzsike is. [10] 
Megvan nekem az ő későbbi versikéje, 
- annak néhány sora éppen ide illik: 

„Kisfalumban a Cigányvégen; 
Ott születtem réges-régen; 
Nagyanyámnak udvarában; 
Mészillatú kicsi házban; 
Gépfegyverek ropogása; 
Kísért engem napvilágra; 
Anyám féltő szeretete; 
Nevelt engem becsületre; …”

6
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A Cigányvégből átrándultam a falu má-
sik oldalára is, fel a nyakig sár Sicc-par-
ton (Hársfa utca) ahol Czira Tibi lakott. 
Onnan mentünk a Valkói kertek alá 
(Erdő utca) majd megint vissza a kőke-
resztig, a gödöllői öreg útig. 

Erre felé legeltetett [11] a szépen öltö-
zött Lasics Böske, később már ide jár-
tunk Tóth Andrival, Péter Lacival is, de 
mi három fejős tehenet is őriztünk. Itt 
találkoztam először az öreg Rab hosszú 
szarvú szürke marháival, komótosan 
húzták a nyikorgó lőcsös szekeret, tata 
csak szundikált, legyezgette őket osto-
rával. A Pollner földek felől szekerek, 
gyors lovas kocsik poroltak hazafelé, 
[12] [13] zöld paréjt, friss csalamádét 
hoztak a hátsó saroglyában.  Eleinte 

még tehéncsorda is járt erre. Már szür-
kületben jöttek Liget felől nagy robaj-
jal, keresztbe szaladgáló borjakkal, a 
levente sapkás Csuha bácsi terelte őket 

hazafelé. Az okos állatok a falu szélén 
megtorpantak, a kinyitott kapukon té-
vedhetetlenül fordultak az udvarba.
A legtöbbször mégis a kovácsműhe-
lyek előtt bámészkodtam. Az ötvenes 
évek elején sok ló volt a faluban, négy-
öt patkoló kovácsra is emlékezem. 
A régi Levente ház mellett kovácsolt, a 
patak vizében hűtötte a forró vasát Rab 
Jóska (Buckó) bácsi, a két rossz gyerek 
Rab Jóska és Rab Sanyi apukája. Buckó 
kovács megjárta szegény, agyoncsapta 
az áram. Pedig hogy szerették az em-
berek, a baleset után összeszaladt a 
falu, - nem tudtak már rajta segíteni. 
Akkor ugyan kellett még a jó kovács, 
hamarosan be is állt ide Molnár Jóska 
bácsi, mint új kovácsmester. 
Az iskola mellett a Fő úton, Mimi néne 
házában volt Mészáros Géza féltetős 
kovácsműhelye. Kinn a járdán, az ut-
cafronton is patkolták a lovakat, ketten 
is ütötték a vasat, a kovácsinas Gódor 
(Kamoda) Laci akkor még a fújtatót 
szította. Izzottak, ezerfelé szikráztak 
a patkók, most is hallom orromban 
érzem a ló paták sistergő, égő szagát. 
Átszöktünk ide még napközben is 
az iskolaudvarból, - hátul a patak sű-
rűben volt az öreg anyóka háza, nem 
mertünk közel menni, azt is beszélték, 
hogy boszorkány, szőrös a talpa. 
Később már a nagydarab Kamoda Laci 
is a Fő úton kovácsolt, Király Gáborék 
portáján bérelte a műhelyt. Ahogy a 
jó kovácsok, kora hajnalban kezdett, 
kötött üvegből húzta meg a pálinkát, 
de napközben mindig feltöltötte hideg 
kútvízzel. Gódor Laci szépen dolgozott.   
Tovább, a temető felé a Fő út 102-ben 
(a ház, ma is megvan!) [14] Pribeli Já-
nos volt a kovács. Az Ikarusz gyárban 

tanult, szép kapuzsanérokat, kerítésfo-
natokat készített, később Varga (Anna) 
Mari feleségével a Fő út 30-ba, a ma-
gas tetőablakos házba költöztek. Most 
is szépen mutat vaskapuja, a hosszan 
nyúló vaskerítéssel. 
A Turai út elején, a Torba telek után 
dolgozott Párkányi János kovácsmes-
ter. Jó helyen volt a műhely, ment az 
ipar, de amikor csőstől jöttek már a 
Tsz. traktorok, nemcsak a Szentlászlói 
lovaknak, a kovácsoknak is befelleg-
zett. Az ifjú Párkányi Józsi pedig fogta, 
átmentette apja szép darab kovács-ül-
lőjét. [15] Azóta is pihen a majdnem 
kétszáz kilós kovácsszerszám.

Fölfelé a Turai parton, sok-sok érdekes-
ség lenne még az Újtelepen, de engem 
megint a régmúlt, e különleges hely 
csodálatos története kerít hatalmába. 
Ezen a dombon épült fel a középkori 
Szent László kerek templom, előtte az 
ezeréves Árpádkori temetővel. [16] 

Csoda az is, hogy a templom már állt, 
amikor a falunak még neve sem volt, 
vagy nem tudjuk, nem ismerjük nevét. 
Kezdetben még kőfal is védte, erődnek 
is számított. Itt van a falu bölcsője. A 
Zenth Lazlow kerek templom meg-
haladja már a legöregebb Szentlászlói 
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emberek emlékezetét is, de nem felejt-
hető, itt járunk el mellette. Maradtak 
róla írások és feljegyzések, pontos rajzát 
rögzítette a Jozefiniánus katonai térkép 
[17] kövei sem porladtak még el. 

A Turai úti fenséges domb terüle-
te beépült, de a templom és a temető 
ma is küldi üzeneteit. A házak között 
a szakadékos part sárga agyagából, 
a gyökerek alól időnként kibukik a 
nagy szürke templomkő, [18] a ha-
talmas márványlépcső darabja, [19] 

a szépséges kálvária szobor gipszes 
töredékei, [20] legutóbb a temető 
sírkődarabjai bukkantak elő, a ta-
lajt egyengető földgyalu után. [21] 

Benlich Máté Belgrádi jezsuita püspök 
1653-ban, a török hódoltság kellős kö-
zepén járt erre. A pápa megbízásából 
jött, a Vatikánba elküldött kalligrafikus 
latin betűkkel írt jelentése csak 1984-
ben (!) került elő. Ebből tudjuk, a vész-
terhes török időkben is gondozták itt 
a kerek templomot. A püspök akkor 
kitartásra buzdított, harangot szen-
telt, közben 96 férfit és 123 nőt meg-
bérmált, akik a környező falvakból is 
jöttek.
Szalbek Miklós váci segédpüspök 1778-
ban vizitált itt, a halottak napján. Ekkor 
már harmincöt éve, hogy kész volt a pa-
takvölgybe épített új barokk templom, 
ő mégis a kerek templom dombján pré-
dikált. Kérte a híveket, ne vonják meg 
buzgalmukat e kis kápolnatemplom és 
a temető ápolásától, hiszen való ennek 
ősisége, itt nyugszanak Szentlászlói 
apáink és anyáink, mind a rokonaink, 

és ha még a tisztítótűz lángja tartaná 
vissza őket, javukra válnék néhány be-
mutatott miseáldozat.
Chobot Ferenc egyháztörténész fel-
jegyzésében olvasható: Arrafelé volt ez 
a kápolna templom, amerre az urasági 
földek felől, az öreg szőlőkbe jártak az 
emberek, ami az idők folyamán kicsiny-
sége és régisége miatt is, elhagyottá vált.
A kerek templom és temetője nincs 
már, de a patakpartról nézve a Turai 
domb felé, sokszor elképzelem, látni 
vélem. [22]

Szülőfalum szép Szentlászló!

Balogh Zoltán
Forrás:

- Váci Püspöki és Káptalani Levéltár  
   digitalizált iratai 
- A Váczi Egyházmegye történeti névtára  
  (Chobot Ferenc)
- A Váci Egyházmegye történeti földrajza  
  (Varga Lajos)
- Adatok, dokumentumok Vácszentlászló életéből   
  (Lukács András apát)
- Vácszentlászló története  
  (Asztalos István - Horváth Lajos – Kulcsár
  Valéria)
- Pest megye középkori templomai (Tari Edit)
- Benlich Máté Belgrádi püspök jelentése  
  (Borsa István – Tóth István György) 
- Az emlékezést segítő Szentlászlóiak  
  (Budavári Mihály, Furulyás János,  
  Zólyomi   János, Juhászné Purczl Julianna)

Illusztráció:archív és szerzői fotók
(grafikák:Fésűs András, Balogh Daniella)
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Amikor elérkezett a nap, nagy izgalom volt a gyermekek és 
felnőttek körében is. Reggeltől kezdődött az óvoda feldíszí-
tése, csupa olyan játékot játszottak a gyerekek, amit nagyon 
szerettek. Sőt, jó szokás szerint az aznapi ebéd is a Bagoly 
csoport kedvence volt.

Délután minden gyermek ünnepi öltözetben jött vissza az 
óvodába a családjával. A műsor elején dalolva végigjárták 
az óvoda épületét, majd a lufikkal és virágokkal díszített ud-
varon verset mondtak, énekeltek a gyerekek. A műsort az 
országos logikai versenyen való kiváló részvételért és ered-
ményért kapott díjak átadásával zártuk. Ezt követte a tera-
szon megrendezett piknik, és a vendégek végre megcsodál-
hatták az óvoda új épületét.

Hamar eltelt a nyár és itt is volt a szeptember, az új nevelési 
év. Jöttek, folyamatosan jönnek az új kicsi Katica csoportos 
ovisok, az elballagott nagyok helyére.

Az új óvoda épület adta lehetőségeket folyamatosan kihasz-
náljuk. A magyar népmese napja alkalmából a Majorka 
Színház mesélt nekünk a tornateremben. Az állatok világ-
napja tiszteletére rendőrkutya bemutatót láthattunk az ud-
varon, és a szülők által otthonról hozott állatkákat is meg-
csodálhatták a gyerekek. Szüretkor az immár hagyománnyá 
vált lovaskocsikázás, mustkészítés sem maradhatott el.

A vírushelyzet javulásának köszönhetően szeptembertől kü-
lön programokra is van lehetősége a gyermekeknek, részt 
vehetnek angol, ovi-foci vagy hittan foglalkozáson.
Az év még sok eseményt, rendezvényt tartogat, remélhető-
leg akadálytalanul megvalósíthatjuk ezeket.

Simáné Makádi Éva  
óvodavezető

MI TÖRTÉNT AZ 
ÓVODÁNKBAN?
Az előző nevelési évet a Bagoly nagycsoportosok 
ballagásával zártuk, amelyet 2021. június 25-én 
tartottunk. Napról napra készültek a gyerekek, 
hogy elbúcsúzhassanak az óvodától. Tanulták a 
verseket, énekeket, elpróbálták az összeállított 
műsort. Az óvó nénik, dajka nénik pedig az ün-
nepi környezet megteremtésén, díszítésén törték 
a fejüket.
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Izgalmas programokkal a tudásért
Az ökoiskola programhoz igazodva 
iskolánkban folyamatos figyelmet 
fordítunk a technika és életvitel, 
természetismeret tanmenetek átdol-
gozására, gyakorlat alapú tematika  
alkalmazására. Az említett tantár-
gyak tananyagának fontos része a 
kertészkedés, növényápolás az egész-
séges életmód megismerése. Iskolai 
programjainkat is ennek megfelelő-
en alakítjuk. 

Az elmúlt tanévben már megkezd-
tük az iskola épületének és udvarának 
zöldítését, az országos kampányhoz 
kapcsolódva almafát ültettünk, jelen-
leg pedig az iskola belső udvarán 2 db 
magaságyás építésének előkészületei 
folynak, melyekbe gyógynövényeket és 
fűszernövényeket szeretnénk a gyere-
kekkel ültetni. Annak érdekében, hogy 
bővítsük a gyerekek ismereteit ezekben 
a témában, egy helyi amatőr természet-
védő felajánlásával előadássorozat in-
dul a magyarországi madarak életéről, 
védelméről. Ehhez technika órákon 
madáretető és odú készítése is kapcso-
lódik. A Sulizsák program keretében 
újabb 3675 kg ruha gyűlt össze, amely 
amellett, hogy segíti a környezettudatos 
nevelést és népszerűsíti az újrahaszno-
sítást, iskolánk kasszáját is gyarapította. 
Szintén az iskolát támogatja a faluban 
található konténerben gyűjtött hasz-
nált sütőolaj leadása. Tanulmányi ki-
rándulásainkat is igyekszünk mindig 

úgy választani, hogy diákjaink egy él-
ményekkel teli nap során mélyíthessék 
el tudásukat a természetismeret terén. 
Ennek megfelelősen az alsó tagozato-
sok Ipolytarnócon, a geológiai tanös-
vényen barangoltak, a felső tagozatosok 
pedig a Tisza tó állat- és növényvilá-
gával ismerkedtek Poroszlón, és részt 
vettek egy biciklitúrán is a tó körül. A 
6. és 7. osztályosok ellátogattak az Egy 
a Természettel Vadászati és Természeti 
Világkiállításra, Budapestre.

A digitális vizsgarendszer beveze-
tésével újabb kihívások elé néztünk, 
a megfelelő felkészülés és alkalmazás 
érdekében informatikai ismeretekkel, 
végzettséggel rendelkező tanáraink 
több alkalommal tartottak tovább-
képzéseket a kollégáiknak a különbö-
ző digitális tananyagok használatával 
kapcsolatban és óralátogatások során 
ismerkedhettük meg a már bevált, jó 
gyakorlatokkal. Az alsó és felső tago-
zatban tanórai foglalkozások kere-
tében digitális témahetet tartottunk. 
Első lépésben a felvételi tárgyak eseté-
ben kezdtük el a digitális jellegű felké-
szítéseket a tanulók nagy örömére. A 
vizsga- és felvételi előkészítők mellett 
a tanórákon is heti szinten jelen voltak 
az ilyen jellegű módszertani feladatok, 
kiváltva ezzel a papír alapú számon-
kéréseket. A tanév végén matematiká-
ból és magyar nyelvből számítógépen 
kellett megoldaniuk a tanárok által 
szerkesztett feladatsorokat. Ettől a tan-

évtől a matematika és magyar nyelv 
mellett a természetismereti tárgyak is 
bekapcsolódtak a digitális jellegű fel-
készülésbe és számonkérésbe, hiszen 
az országos kompetenciamérések már 
ebben a témakörökben is lesznek 2022 
májusában.

Az Iskolai Vizsgaszabályzat is át-
dolgozásra került, a természetismere-
ti tárgyak tekintetében a 8. osztályos 
vizsgákon változtattunk, mivel a ha-
gyományos szóbeli tételek megtanulá-
sa nem volt motiváló a diákok számára. 
A digitális megújulás kapcsán a 2021-
2022-es tanév végén a következő fela-
dat vár rájuk: négy tantárgyból (fizika, 
kémia, biológia, földrajz) kapnak a 
tanár által összeállított témajegyzéket, 
melyben a 7-8. osztályos tananyaghoz 
kapcsolódó, de érdekes, kutatómunkát 
igénylő projektek lesznek. Két tantár-
gyat kell kiválasztani, illetve két téma-
kört, melyből PPT-t kell készíteni, és 
arról beszámolni a szaktanárnak. Így 
találkozik az informatika és a termé-
szettudomány. 

Az előzőekben leírtak alapján úgy 
érzem, sikerült mindkét területen 
eredményeket elérni az elmúlt évben. 
Sajnos a vírushelyzet miatt több közös 
rendezvény is elmaradt, illetve a gödi 
partneriskolával sem tudtunk szemé-
lyesen találkozni, hogy tanulmányi 
versenyen és szakmai beszélgetéseken 
gazdagíthassuk ismereteinket. Remé-
lem, hogy ebben az évben ez is, illetve 
a nyári táborozás is megvalósulhat. 

    A tantestület és a szülői munkakö-
zösség is pontosan megismerte a mes-
terprogramot, és nagy öröm számom-
ra, hogy teljes mértékben támogatják 
is. Rengeteg ötlettel, kezdeményezéssel 
találkozom a részükről. A mostani ál-
talános iskolai nemzedék számára ki-
emelkedő jelentőségű mindkét téma-
kör, rendkívüli figyelmet kell fordítani 
a környezetvédelemre, az egészséges 
életmód kialakítására és a felelősség-
teljes internethasználatra is. A digitális 
világ nagy lehetőségeket, de nagy ve-
szélyeket rejt magában.  
Nagyon remélem, hogy a továbbiak-
ban is a megfelelő ütemben tudjuk a 
munkánkat megvalósítani.

Grébelné Kovács Andrea  
intézményvezető
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APAFOCI

Majd egy évtizede működik Vácszentlászlón egy sportkör, 
az Apukák foci. Aki még nem hallott róla, és szeretne csatla-
kozni, szeretettel várjuk, amennyiben szereti a labdarúgást. 
Az elmúlt években volt, amikor többen, volt, amikor keve-
sebben gyűltünk össze, egy dolog azonban biztos: aki eljött, 
és velünk játszott, az jól érezte magát. Az összetartást az is 
bizonyítja, hogy némi kihagyás után, amint a járványügyi 
helyzet megengedte, azonnal kint voltunk a pályán. Az apu-
kák (és sok esetben fiaik), akik részt vesznek ezeken a pén-
teki csapatjátékokon, tudják, hogy fontos a testmozgás, hisz 
manapság egyre több időt töltünk autóban, irodában, tévé és 
számítógép előtt ülve. A fizikai aktivitás pedig bizonyítottan 
jobbá teszi az életünket, egészségünket. Az évek során egyre 
bővült a csapat, ahol a játékunk mottója:  ÉREZD JÓL MA-
GAD! A foci során nem az a lényeg, hogy mi lesz a végered-
mény, inkább az, hogy eddzünk, mozogjunk, fussunk a friss 
levegőn, egy jót meccsezzünk, és végül feltöltődve haza- 

térjünk családunkhoz. Természetesen az esetleges sérülé-
sek elkerülése érdekében nagyon odafigyelünk egymásra, 
hiszen egy baráti társaságról van szó, ahol nem a gólok szá-
ma a fontos,  hanem az,  hogy tényleg mindenki jól érezze 
magát, feltöltődjön. Amennyiben az időjárás rosszabbra for-
dul, általában a Valkói Sportteremben folytatjuk a játékot. 
Elmondhatjuk, hogy nemsokára Vácszentlászlón is lehető-
ségünk lesz sportteremben focizni, amint az a közeljövőben 
megépül. Tehát a program folyamatos: tavaszi, nyári, őszi, 
téli.  Az Apukák foci egy jó befejezése a munkahétnek, hi-
szen minden stresszt, terhet, gondot magunk mögött hagy-
va tudunk feloldódni, játszani, sportolni. Sokan már várjuk 
a pénteket, mert mehetünk focizni!
Hálásak vagyunk az anyukáknak, barátnőknek, társaknak, 
akik ezt a „fiús” programot tolerálják, és támogatják ebben 
férjeiket, párjaikat.  Nélkülük ez nem jöhetett volna létre.

Uray Attila

TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL
Kommunális hulladékszállítás péntekenként

Zöld hulladékszállítás minden páros héten: november 5., 19., december 3., 17., 31.
Szelektív hulladékszállítás minden páratlan héten: november 12., 26., december 10., 24.

A hulladékgyűjtési naptár és az egyéb aktuális információk a Szelektív Hulladékhasznosító és  
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. honlapján is megtekinthetők: www.szelektivkft.hu
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Vácszentlászlón, a megszokottól elté-
rően, két nyugdíjas klub is működik, 
a női és férfi klub felváltva használja a 
kultúrház klubhelyiségét. A férfi klub 
elnöke, Kovács Sándor elmeséli, miért 
alakult ki így náluk ez a hagyomány, 
hogyan telnek a találkozók, milyen 
változatos programjaik vannak, mi-
közben nyugdíjasként is aktívan részt 
vesznek a falu életében.

Számomra első hallásra érdekes volt, 
hogy a női és férfi klub külön működik, 
de ha jobban belegondolok, ez akár 
praktikus is lehet, hiszen talán nem 
ugyanazok a témák foglalkoztatják a 
két nem képviselőit. Ez volt az oka en-
nek a kezdeményezésnek?
Természetesen ez is szempont, de van 
még egy sokkal egyszerűbb oka is, ne-
vezetesen, hogy a két klub együtt csak-
nem 50 fő, és nem férnénk el egyszerre 
a klubhelyiségben. Igaz a találkozóin-
kat külön tartjuk, de a kirándulásokat 
például mindig közösen szervezzük, 
és a többi programunkon is együtt ve-
szünk részt.

Mióta létezik a klub ebben a formá-
ban, és hány tagjuk van?
2006 őszén indult a fiús klub nagyjából 
8-10 taggal. Az ezt megelőző években 
nem voltak rendszeres találkozók, a 
korábbi klub már nem működött, és 
miután a hivataltól nyugdíjba men-
tem, arra gondoltam, hogy újra élet-
re kellene kelteni ezt a programot, és 

összefogni a társaságkedvelő nyug-
díjas lakosságot. Később szépen nőtt 
a létszám, előfordult, hogy 24-en is 
voltunk. Sajnos az évek során több ta-
gunkat is elveszítettük, jelenleg 19-en 
vagyunk.

Milyen gyakran vannak találkozók, és 
hogy telnek ezek az alkalmak?
Kéthetente, hétfőnként délután 6-8-ig 
a művelődési ház klubtermében jö-
vünk össze. Rendszerint valamilyen 
aktuális témára koncentrálva kezdjük 
a programot, az első órában gyakran 
egy meghívott vendég segítségével be-
szélünk át néhány érdekes témakört. 
Volt már nálunk mezőgazdasági mér-
nök, aki a kerti munkákról, növényvé-
delemről tartott előadást, meghívtuk 
a háziorvost, fogorvost, a rendőrség, 
tűzoltóság képviselőit, de a Polgármes-
ter úr is gyakran részt vesz ezeken az 
alkalmakon, és ilyenkor meg tudjuk 
vele vitatni a település ügyes-bajos 
dolgait, aktualitásait. A legfontosabb 
persze, hogy jól érezzük magunkat 
egy baráti közösségben. A második 
óra már kötetlenebb ritmusban telik, 
jólesik, hogy időről-időre találkozha-
tunk, és együtt tölthetünk egy kis időt. 
Minden hónapban felköszöntjük az 
aktuális névnaposokat, süteménnyel, 
borral ünneplünk, jó hangulatú, oldott 
baráti beszélgetés kíséretében. Ren-
geteget kirándulunk, szeptemberben 
például kétnapos kirándulás keretében 
felkerestük a Máriagyűdi kegyhelyet 
és a siklósi várat, de több nevezetes 
magyarországi helyszínen megfordul-
tunk már. Gyakran megyünk egy na-
pos kirándulásra is közelebbi helyekre, 
megnéztünk már érdekes kiállításo-
kat, ellátogattunk vásárokra, múzeu-
mokba, a gödöllői kastélyba. Az éves 
nagyobb eseményeink közé tartozik a 
négyközséges találkozó, vagy körzeti 
nyugdíjas találkozó, ahol rendszerint 
legalább 120 ember jön össze. Mindig 
másik település a házigazda és ilyenkor 
egy igazán tartalmas, zenével, tánccal, 
finom ételekkel teli kellemes délutánt 
töltünk együtt. A klubhelyiségben 

kiállított tablóink a különféle kirán-
dulásokon, rendezvényeken készült 
fotóinkkal hűen őrzik az emlékezetes 
pillanatokat.
Amennyire az erőnk, a korunk és 
egészségi állapotunk megengedi, 
igyekszünk a község életébe belefoly-
ni, aktív részesei lenni. Segítünk a ren-
dezvények szervezésében, helyszínt 
berendezni, pakolni, a Szent László 
parkban a virágültetésnél is mindig 
ott vagyunk, ahogy legutóbb tavasz-
szal a faültetésnél is. A temetőben évek 
óta gondozunk régi sírokat, tanítókét, 
papokét, az erdészét. A falukarácsony 
előkészületeiben, a fa díszítésében is 
rendszeresen részt veszünk. A Polgár-
mester úrral, a hivatallal nagyon jó a 
kapcsolatunk, kölcsönös a segítség-
nyújtás, ők is tudják, hogy számíthat-
nak ránk. 

Várnak új tagokat a klubba?
Igen, mindig örülünk, ha új tagokat 
köszönthetünk. Nyitottak vagyunk, 
folyamatos a csatlakozás lehetősége. 
Szívesen látunk mindenkit, aki szeret-
ne a részese lenni ennek a csapatnak, 
és szívesen töltene el kéthetente egy 
kis időt egy közel húszfős jó hangulatú 
társaságban. 

Zádori Mónika

„HA ÉN EZT A KLUBBAN EGYSZER ELMESÉLEM…”
EMLÉKEZETES PILLANATOK A FÉRFI NYUGDÍJAS KLUBBAN

A női nyugdíjas klub szintén 
várja az új jelentkezőket.  

Mindkét klubról érdeklődni 
lehet a művelődési házban 

Grébelné Marikánál a  
06 28 570-560-as  

telefonszámon.



12 XXX. évfolyam 2. szám

Mikor alakult a Polgárőrség, és mi-
ért érezték szükségét ennek?
2019 tavaszán kezdtünk el szerveződ-
ni a Polgármester úr kezdeményezé-
sére és támogatásával, és még ugyan-
az év őszén 18 fővel megalakultunk, 
majd a kötelező vizsgák letétele után 
decembertől szolgálatba állhattunk. 
Azóta többen csatlakoztak hozzánk, 
jelenleg 46 tagunk van. A cél elsődle-
gesen a közbiztonság megszilárdítása 
volt. Addigra már több környékbeli 
településen működött Polgárőrség, és 
a faluban egyre gyakrabban jelentek 
meg gyanús egyének még őrizetlen 
területeket keresve. A tapasztalat azt 
bizonyítja, hogy sok esetben a jelen-
lét, a folyamatos figyelem is elég. Ha 

idegen autók jelennek meg a faluban, 
gyanúsan körözve, vagy éppen hosz-
szasan parkolva, láthatóan figyelve a 
terepet és hirtelen megáll mögöttük a 
kamerával felszerelt járőrautó, jellem-
zően gyorsan odébbállnak. Ha egy-
szer-kétszer követjük is az ilyen gya-
nús alakokat a falu határáig, később 
már kevésbé valószínű, hogy vissza-
jönnek. Sajnos helyben is vannak né-
hányan, akik csak a rombolás öröme 
miatt garázdálkodnak, és előszere-
tettel teszik tönkre a játszótéri eszkö-
zöket vagy más közterületi elemet. A 
működésünk számukra is visszatartó 
erővel bír, mert gyakorlatilag bárhol 
és bármikor felbukkanhatunk. A ve-
zérlés nem nyilvános, csak én tudom, 

hogy mikor és hol van szolgálatban 
polgárőr.

Milyen feladatokat látnak még el a 
településen?
Az önkormányzati rendezvényeken 
rendszeresen jelen vagyunk, és álta-
lában minden olyan eseménynél, ahol 
sokan gyűlnek össze, esetleg többen 
autóval érkeznek és szükséges az irá-
nyítás, odafigyelés. Például minden-
szentek, halottak napja idején a teme-
tőnél vagyunk egész nap, szabályozzuk 
a forgalmat, hogy ne alakuljon ki köz-
lekedési káosz. A reggeli szolgálatot 
rendszerint nyugdíjas tagjaink vállal-
ják, ők az iskola és a buszmegálló körül 
ügyelik a gyerekek biztonságát. Több-
ször segítettük a Rendőrség munkáját 
is, tavaly késő ősszel például Valkó és 
Szentlászló között a kanyarban lerob-
bant egy autó és gazdátlanul vesztegelt 
az út közepén, ami rendkívül baleset-
veszélyes volt, ezért az elszállításig fel-
ügyeltük, hogy ne szaladjanak bele. A 
járvány és a korlátozások idején a bolt 
előtt segítettünk, hogy csak a megfe-
lelő számú vásárló tartózkodjon bent 
egy időben, figyeltünk a kijárási tila-
lom betartására, segítettünk az idő-
seknek, kiváltottuk a gyógyszereiket, 
bevásároltunk nekik. 

Hogyan intézkedhetnek, ha járőrö-
zés közben beavatkozást igénylő cse-
lekedetet észlelnek?
Ez mindig a helyzettől függ. Baleset 
esetén biztosítjuk a helyszínt és ér-
tesítjük az ügyeletes rendőrt, vagy a 
112-es hívószámon keresztül a meg-
felelő szerveket. Szerencsére még nem 
találkoztunk komolyabb, betöréses, 
lopásos tettenéréssel, ilyenkor vissza-
tarthatjuk az elkövetőt, amíg a hivata-
los szervek a helyszínre érkeznek.

Gondolom a hasonló eseteknél egy 
kutya jelenléte is hasznos lehet. 
Igen, felmerült már és a terveink kö-
zött szerepel is egy megfelelően kikép-
zett kutya bevonása a csapatba, hiszen 
a kutyának már a jelenléte is tekin-

ŐRANGYALOK SZOLGÁLATBAN
A Vácszentlászlói Polgárőr Egyesület

Amikor arról beszélünk, hogy mitől élhető egy település, az el-
sődleges szempontok között szerepel a biztonság, aminek napja-
inkban különösen nagy értéke van. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen 
és tartósan fennmaradjon, sok ember összehangolt munkája, oda-
figyelő és segítő jelenléte szükséges. Ahogy az országban sokfe-
lé, úgy Vácszentlászlón is a helyi lakosokból alakult polgárőrség 
vállalta magára ezt a feladatot, melynek lelke és mozgatórugója 
Pintér Sándor, aki a kezdetektől aktívan részt vett a szervezési 
feladatokban és a megvalósításban egyaránt, mára pedig már az 
egyesület elnökeként áll a közösség szolgálatában.

CIVIL SZERVEZETEK
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télyt parancsoló és gyakran visszatartó 
hatással bír. Idén augusztusban részt 
vettünk a Mórahalmon megrendezett 
Országos Polgárőr Napon, ahol al-
kalmunk volt kutyás polgárőrökkel is 
beszélgetni, akiktől sokat megtudtunk 
erről a lehetőségről. A legfontosabb, 
hogy a polgárőr kutyának is hasonló 
kiképzést kell kapnia, mint a rendőrku-
tyáknak, és a vezetőjének is egy speci-
ális vizsgát kell tennie. Jelenleg kuvasz 
kölyköket képeznek ki ezeknek a fel-
adatoknak az ellátására, és reményeink 
szerint majd mi is kaphatunk közülük 
egyet. 

A lakosság is együttműködik a pol-
gárőrséggel, vagy akár egymással is, 
ha valami gyanúsat észlelnek?
Teljes mértékben, és ez fontos is, mert 
így lehet igazán hatékony a munkánk. 
Mostantól még könnyebben értesít-
hetnek minket, mert az önkormány-
zat biztosított számunkra egy szolgá-
lati telefont a polgárőr autóban, így a  
06 (70) 475-9180 telefonszámon bár-
mikor elérhetik a szolgálatban lévő  
tagokat.

Amennyiben valaki csatlakozni  
szeretne az egyesülethez, megteheti?
Természetesen, bár először azt szoktam 
javasolni, hogy hogy civilként néhány 
alkalommal kísérjen el egy polgárőrt, 
hogy jobban betekintést nyerjen a 
munkánkba. A szolgálatba állásnak 
persze vannak feltételei, a polgárőr iga-
zolvány kiváltásához erkölcsi bizonyít-

vány szükséges, ezen kívül polgárőr 
alapvizsgát kell tenni az egyesületen 
belül.  Nem árt egyfajta elhivatottság 
is hozzá, hiszen a legtöbben munka és 
család mellett, a szabadidőnkben vé-
gezzük ezt a feladatot. Van mód arra 
is, hogy tevékenységünket anyagi fel-
ajánlásokkal támogassák, az egyesület 
bankszámlájára (65100266-16220018) 
történő utalással, illetve személyesen 
készpénzben is. A felajánlott összegről 
természetesen nyugtát adunk.

A település kiegyensúlyozott életéhez 
fontos a civil szervezetek és az ön-
kormányzat együttműködése is. Ez 
mennyire valósul meg?
Elmondhatom, hogy kölcsönösen se-
gítjük egymást. A polgármesteri hi-
vatal a fő támogatónk, ez a segítség 
nagymértékben hozzájárul a műkö-
désünkhöz, a költségeink fedezéséhez, 
hiszen ha csak az autó fenntartását, az 
üzemanyag vásárlást nézzük, az sem 

kevés. Szoros az együttműködés a pol-
gármesteri hivatallal, mi is segítjük 
őket, ahol lehet. Civil szervezetként 
lehetőségünk van pályázni rendezvé-
nyekre, programok szervezésében is 
részt tudunk venni. Például a decem-
ber 12-i rendezvény is a mi támogatá-
sunkkal, az önkormányzattal együtt-
működve valósul majd meg. 

Milyenek a visszajelzések a lakosság 
részéről, és mennyit javult az elmúlt 
időszakban a közbiztonság?
Azt tapasztaljuk, hogy a lakosság je-
lentős része örül neki, hogy vagyunk. 
A településen nagyon alacsony a bű-
nözés, a környékbeli településekhez vi-
szonyítva is elenyésző. Ez mindenképp 
biztató számunkra és ösztönöz is arra, 
hogy folytassuk a munkát, és továbbra 
is megtegyünk mindent annak érdeké-
ben, hogy egy valóban nyugodt és biz-
tonságos helyen élhessünk.

Zádori Mónika

Téli pezsgés 
2021. DECEMBER 12. VASÁRNAP
Szeretettel várjuk a falu lakosságát, egy szórakoztató, neves fellépőkkel és  
sok vidámsággal teli délutánra az ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZBA

1500  A gyerekek nagy kedvence, az ALMA EGYÜTTES koncertje

1700  A Rádiókabaréból és televíziós műsorokból is ismert  
        VARGA FERENC JÓZSEF és ARADI TIBOR humorestje

A program a Vácszentlászlói Polgárőr Egyesület támogatásával valósul meg.
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Mindig nagy izgalom, ha az ember készül vala-
hová, vagy valamire. A karácsonyt a mai világ 
kinevezte a Szeretet Ünnepének. A keresztény-
ség majdnem 2000 évvel ezelőtt már így hívta, 
hiszen Isten Szeretete emberi testet vett föl: Jé-
zus Krisztus, az Isten Fia jött közénk.

Mi sem természetesebb, hogy – mint minden szeretet elfo-
gadására – ennek a legnagyobb Szeretetnek az elfogadásá-
ra is felkészülünk. 
Ezt nevezzük Adventnek (jelentése várakozás, Úrjövet).

Tudjuk, hogy ez a várakozás mégsem 
olyan, mint az ószövetség zsidó népé-
nek várakozása, akik a próféták 
jövendöléseinek beteljesedé-
sét várták: „Mikor jön el a 
megígért Messiás?”. Más a 
mi várakozásunk, mert 
tudjuk, hogy ez a Mes-
siás Jézus személyében 
már eljött, és teljesí-
tette az Atya akaratát: 
szenvedésével, halálá-
val és föltámadásával 
megváltotta bűneitől a 
világot. Miért várako-
zunk hát? Miért kell ez az 
előkészület az Ünnepre?

A keresztény ember vára-
kozása azért fontos, mert nemcsak a 
jelen Ünnepre, Jézus születésének ünnepére 
készül, hanem várja Üdvözítő Istenünk második (vég-
leges) eljövetelét is. Erre figyelmeztet az Egyház ben-
nünket az Advent időszakával. Aki nem hisz a sze-
retet Istenében, ezt nem fogadja el, mert őt csak a  
„karácsonyi hangulat” érdekli ebből az egészből. Csak-
hogy ennek a „karácsonyi hangulat”-nak semmi köze a 
kereszténységhez. A világ találta ki, hogy elviselhetőbbé te-
gye azt az ünnepet, amely az igazi Szeretetről, Istenről szól. 
Hiszen az ember nem élhet szeretet nélkül. Ezért rohangál 
ilyenkor nagyon sok ember a boltokba, áruházakba, hogy 

valamilyen gesztussal kifejezze azt a belső világot, amelyet 
egész évben elhanyagolt: a mások felé irányuló szeretetet. 

VÁRAKOZÁS: a legnehezebb dolog a mai, rohanó világ-
ban. Idegesek leszünk, ha várni kell. Pedig meg kell ta-
nulnunk várni. Az igazi Karácsony-várásnak ez a lényege: 
Istenre várakozunk, aki megváltotta a világot, hogy a lel-
kemben is otthont vegyen magának, és így számomra is 
valósággá váljék a megváltás. De ez csak a bűnbánat által 
lehetséges. Így mi, keresztények minden jóakaratú ember-
rel együtt tudatára ébredhetünk, hogy mi az, ami nem jó 

mindennapi életünkben és a világban. Ha odafigye-
lünk a belső hangra, a lelkiismeret szavára 

Advent csöndjében, a várakozásban, 
akkor megkaphatjuk Istentől a 

jelet, hogy Ő létezik, és jó aka-
rattal van a világ iránt és 

irántunk is. 
Ez az isteni fény 

átragyog a legsötétebb 
éjfélen is. Még Advent 
van, várakozás, és ez 
az Istenre való várako-
zás még sokáig tarthat. 

Talán sokkal tovább, 
mint az ez évi adventi 

idő. Használjuk hát ki úgy, 
hogy ha eljön az az idő, ami-

kor találkozunk az élő Isten-
nel, át tudjuk Neki nyújtani a mi 

ajándékunkat: egész életünket, amely 
a szeretetre épült; amely másokért élt. 

Mert csak így lesz igazi a jelen Karácsonyunk, ha a jövő 
KARÁCSONYÁRA készülünk: Isten születésére a lel-
künkben, hiszen az ég nyitva van számunkra. Ez a mi jö-
vőnk. Ha kitárjuk lelkünket ennek a nyitott égnek a titkára, 
ez meg tudja változtatni egész életünket!

 
Legyen hát igazán boldog és az igazi Szeretettől sugárzó 

mindannyiunk Karácsonya!
Palya János  

plébános

GONDOLATOK AZ ÜNNEPRE
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Születés

Házasságkötés

Halálozás

Vajda Botond – Vajda István és Szalantai Tünde Emese gyermeke
Varga Zsombor – Varga Mihály és Mészáros Adrienn gyermeke
Bolvári Blanka Lili – Bolvári Zoltán és Zsupos Ildikó gyermeke

Potyók Kristóf – Potyók Roland és Király Barbara gyermeke
Birinyi Elizabet Anna – Birinyi Márton és Szabó Bernadett gyermeke

Rafael Szofia Lilla – Rafael Kálmán és Maszlag Szilvia gyermeke
Szász Zoltán János – Szász Zoltán és Nyíri Ildikó gyermeke

Jakab Tamás – Jakab László és Tóth Mariann gyermeke
Kiss Bercel – Kiss Gábor és Hriczó Barbara gyermeke

Nyeste Liza – Nyeste Áron és Holló Éva Brigitta gyermeke
Turcsik Rózi Anna – Turcsik Balázs és Bangó Annamária gyermeke

Blaskó János Krisztián és Bús Henrietta
Gyarmati Sándor József és Mezei Georgina

Németh István László és Váradi Edina
Madar Mátyás és Kiss Helga Aranka

Horvát István és Szabó Magdolna
Laja Gábor és Bálint Katalin

Berta Tamás János és Györkei Sára
Veréb Zsolt és Lázár Edina

Szentmihályi László és Győr Anita Anett
Horváth Róbert Károly és Matuz Alexandra

Bellus Tibor és Deák Mónika

Ördög Zsolt 43, Tóth Lászlóné 89, Pál János 65, Kajon János 33,  
Pető Józsefné 81, Czira Jánosné 82, Móri József 62,  

Végh József Lászlóné 83

AZ ARANY JÁNOS  
MŰVELŐDÉSI HÁZ  
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

HÉTFŐ: 
Rock and roll tánc próba 1630-1730 

Vezető: Horváth Viktória
Mazsorett próba 1730-1930 
Vezető: Szaluter Tünde
Szövő- hímző szakkör 1700-1930-ig 
Vezető: Mészáros Lászlóné
Női nyugdíjas klub 1700-1900  
(páratlan héten) Vezető: Grébel Lajosné
Férfi nyugdíjas klub 1800-2000  
(páros héten) Vezető: Kovács Sándor
Cursillo összejövetel 1800-1930  
(páros héten) Vezető: Tusor Józsefné

KEDD:
Fociedzés U7, U9 korosztálynak  
1530-1700

U11 korosztálynak  
1700-1830  
Vezető: Aranyosi Gábor

SZERDA:
Egyéni mazsorett 1700-1800

Egyéni mazsorett 1800-1900  
Vezető: Szaluter Tünde
Biblia óra 1800-1930  
Vezető: Barczi Zsolt

CSÜTÖRTÖK:
Rock and roll tánc próba 1630-1730 
Vezető: Horváth Viktória
Taekwon-Do edzés 1800-1930 
Vezető: Czeba Mihály

PÉNTEK:
Fociedzés  
U7, U9 korosztálynak 1700-1830

U11 korosztálynak 1830-1930  
Vezető: Aranyosi Gábor

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR  
NYITVATARTÁSA:

Hétfőtől - péntekig 1300-1700

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  

Grébel Lajosné  

06 30 401 0026

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    0800 – 0800 

Ünnep és munkaszüneti napokon:  0800 – 0800 



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

Nyomdai előkészítés:
Dimoni Iparművészeti Bt.
2170 Aszód, Kossuth L. u. 3.
Nyomda:
Készült 800 példányban a
PrimaPrint Kft.-nél

Vácszentlászlói Kisbíró    |    XXX. évfolyam 2. szám    |    2021. november

A kiadásért felel:
Horváth László Tibor
polgármester
Felelős szerkesztő:
Zádori Mónika
06 (30) 433-4802
kisbiro2021@gmail.com

Szeretettel várjuk a község lakosságát a Polgármesteri hivatal parkjában  
(rossz idő esetén az Arany János Művelődési Házban)  

2021. december 4-én, szombaton 17 órától megrendezésre kerülő  

MIKULÁSVÁRÓ ÉS ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSI ÜNNEPSÉGRE.
            

j A RÉPARETEKMOGYORÓ DUÓ ELŐADÁSA

      j A Vácszentlászlói gyerekek karácsonyi műsora

j Az iskola pedagógusai, a gyerekek, a szülők és a  
          helyi karitász adventi ajándékvására

KEDVES  
GYEREKEK!

A Mikulás kisvonattal  
érkezik az ünnepségre,  

mindenkit  
kis ajándékkal és  
vonatozással vár.

MIKULÁS 

EXPRESSZ

PROGRAM


