
Vácszentlászlói

Kisbíró
Közérdekű negyedéves kiadvány  |  XXXI. évfolyam 1. szám  |  2022. május

Ünnepélyes óvoda átadás 
2022. március 18-án, hosszú évek 
munkájának eredményeképp végre 
sor kerülhetett a teljesen megújult 
óvoda épületének ünnepélyes átadá-
sára.  Az intézmény idén 50 éve nyi-
totta meg kapuit sz első óvodáscso-
port előtt.  (2. oldal)

Sportnap az iskolában

A Vácszentlászlói Szent László Iskola 
változatos programokkal rendezte 
meg március 26-án  a sport- és 
egészségnapot, amelyhez nemcsak 
a tanárok és diákok, de a vállalkozó 
kedvű szülők is csatlakoztak. 
(8. oldal)

Szülőföldem, szép Szentlászló
Balogh Zoltán helytörténeti rovatá-
ban ezúttal a hagyományos lagzikba 
látogathatnak el az olvasók, akik a régi 
képek valamint a szerző emlékei és 
gyűjtőmunkája által maguk is átélhetik 
a régi lakodalmak hangulatát. 
(10. oldal)
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2022. március 18-án ünnepélyes 
keretek között került sor Vác-
szentlászlón a teljesen felújított 
és kibővített óvoda átadására, 
amely akár születésnapi ün-
nepségnek is tekinthető, hiszen 
idén éppen 50 éve, hogy az első 
óvodás csoport birtokba vette 
az akkor még jóval szerényebb 
méretű épületet, a volt főjegy-
zői lakot. Az évek során aztán 
rengeteg átalakuláson ment 
keresztül az épület, s ahogy 
Horváth László Tibor polgár-
mester megnyitó beszédében 
elmondta, sok ember áldozatos 
munkája, többévnyi türelem és 
kitartás kellett ahhoz, hogy az 
álom végül valóra váljon, és egy 
valóban használható, korszerű, 
modern épület jöhessen létre. 
Köszönetet mondott a jelenlegi 
és a korábbi ciklus képviselői-
nek is, valamint dr. Král László 
jegyzőnek, akik munkájukkal 
nagyban hozzájárultak az új 
épület létrejöttéhez.

Minden szülő életében eljön a pillanat, 
amikor az otthon puha, biztonságos 
fészkéből új környezetbe, közösségbe 
viszi a gyermekét. Az óvodai beszok-
tatás nem mindenki számára könnyű, 
de sokat segít, ha a kicsi jól érzi magát, 
ha megnyugtató, harmonikus közegbe 
kerül, ahol rengeteg izgalmas felfedez-
nivaló várja, ami leköti a figyelmét. 
Természetesen az sem mellékes, hogy 
minden tevékenységre elegendő hely 

legyen és tágas, világos terek álljanak 
rendelkezésre. Ezért is kellett olyan 
sok szempontot figyelembe venni a 
felújításnál és az új épületrész kialakí-
tásánál.
Az anyagi feltételek megteremtéséhez 
több, sikeres pályázatra is szükség volt, 
és mivel az építkezés ideje alatt is fo-
lyamatosan üzemelt az óvoda, több 
nehézséggel is szembe kellett nézni, de 
végül sikerült túljutni az akadályokon 
és létrehozni egy valóban sok örömet 
adó óvodaépületet és udvart. A polgár-
mester úr köszönetét fejezte ki min-
denkinek, aki munkájával hozzájárult 
a sikeres végeredményhez, az óvodai 
dolgozóknak, akiknek sok, nem min-
dennapi helyzetet is meg kellett olda-
niuk ebben az időszakban, a hivatal 
munkatársainak, akik szintén folyama-
tosan segítettek és kivették a részüket a 
munkálatokból, és nem utolsósorban a 
szülőknek, akiknek a támogatása és tü-
relme sokat jelentett. Czerván György 
országgyűlési képviselő, aki az elmúlt 
tíz évben végigkísérte és segítette az 
óvodával kapcsolatos törekvéseket, 
beszédében hangsúlyozta, hogy egy 
beruházás és persze az átadás mindig 
nagyon kedves dolog a számára, mert 

A GYEREKEK MEGÚJULT BIRODALMA
Egy épület csodálatos átalakulása

Az óvoda eredeti épülete, az egykori főjegyzői 
lak, 1925-ben a régi iskola helyén, a falu akkori 
központi részén épült, Miklóssy András adóügyi 
főjegyző saját használatú lakásaként
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ilyenkor láthatjuk, ahogy egy nemes cél 
megvalósul. Természetesen örülünk 
egy új útnak, egy egészségügyi intéz-
ménynek, de talán az a legkedvesebb, 
amikor a gyermekeinkkel kapcsolatos 
fejlesztés valósul meg. Ez egy több mint 
220 millió forintos hazai költségve-
tésből finanszírozott beruházás volt, a 
nagyszerű kivitelezés a General Archi-
tect KFT. munkatársainak lelkiismere-
tes munkáját dicséri. A képviselő úr azt 
is elmondta, hogy a választókerületben 
ez volt a legnagyobb mértékű és értékű 
óvodafejlesztés. A Magyar Falu pályá-
zat keretében a játszóudvar is elkészül-
hetett, s a konyha felújítására szintén 
megvan a forrás. 

Az óvodások ünnepi műsora mosolyt 
csalt mindenki arcára, különösen az a 
versike, amelyben megemlékeztek az 
óvoda megújulásáról a következőképpen:

Óvodások tanakodnak, kié ez a  
szép tökház?
Lehet, hogy a Mazsoláé kire  
Manócska vigyáz?
Ebben nő fel majd kis Tádé, aki pici, 
buta még?
Itt mond nekik szép meséket  
Manócska esténként?
Talán tündér varázsolta véletlenül 
pont ide?
Ebben bújt el az a két kis iciri-piciri  
ökröcske?
Rájöttek, hogy nem varázslat,  
ovisoké lesz a ház.
Pályázaton nyert a falu, egy  
gyönyörű óvodát.
Pontosabban sok pénzt nyertek, 
eztán jött a tervezés.
Tervek mentén építkezett sok-sok 
ügyes, szorgos kéz.
Gyorsan haladt itt a munka,  
elkészült az óvoda.
Ránk vár mosdó, tornaterem,  
a három csoportszoba.
Köszönjük most mindenkinek  
gondos, szorgos munkáját,
Ígérjük, hogy óvjuk, védjük ezt a  
csodaszép óvodát.

Jelentős esemény volt, amikor az óvoda 
50 évvel ezelőtt megnyílt, hiszen több 
környékbeli településen nem volt még 
hasonló intézmény, amely lehetővé tet-
te volna a szülőknek, hogy miután újra 
munkába állnak, megfelelő helyen tud-
ják a gyermeküket.

Akkoriban mindössze két óvodai cso-
port volt, majd a gyermekek számának 
növekedésével, egy harmadik csoport-
szoba kialakítása is szükségessé vált. 
Ettől kezdve az épületet folyamatosan 
a bővülő igényekhez kellett igazítani, 
új konyhát is építettek, ahonnan már az 
iskolásokat is el tudták látni étellel. 

Ahogy egyre több család költözött 
a faluba és a környékből is többen a 
vácszentlászlói óvodába íratták be a 
gyermeküket, újabb fejlesztések kö-
vetkeztek, amelyek érdekében az ön-
kormányzat az óvoda rendelkezésére 
bocsátotta a házasságkötő termet, ahol 
kialakítottak egy tornaszobát. Az épü-
let sokáig szolgálta ebben a formában a 
falu legfiatalabb lakóit, de mintegy tíz 
éve világossá vált, hogy elérkezett az 
idő egy alaposabb felújításra, akár egy 
új óvoda építésére. Mivel egy teljesen 
új épülethez jelentős összegű, komp-
lex pályázatra lett volna szükség, ami 
nem volt elérhető, a felújítás és a bőví-
tés mellett döntött az önkormányzat, s 
így több forrásból, fokozatosan, a régi 
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Hosszú, embert próbáló út vezetett az átadásig...

A korszerű, higiénikus mosdóhelyiségek egyszerűbbé 
teszik a mindennapokat

A szebbnél szebb falfestmények, dekorációk, kuckók 
és játszósarkok az óvónők találékonyságáról és 
ügyességéről tanúskodnak
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óvodából egy teljesen megújult, modern, minden 
igényt kielégítő épület született. A kiinduló állapot 
szerint három csoportszoba volt az épületben, ame-
lyek mindegyikéhez egy-egy gyermek mosdó is tar-
tozott, azonban nem volt öltöző helyiség, így a gye-
rekeket csak a szűk folyosón tudták átöltöztetni, ami 
igen nehézkes volt. 

A felújítás során két csoportszobát összenyitottak, 
így egy nagyobb csoportszoba jött létre és egy iroda 
helyiség is helyet kapott. A harmadik csoportszo-
bából egy öltözőt és egy korszerű mosdóhelyiséget 
alakítottak ki. A régi mosdóhelyiség és tálaló szintén 
átalakult, a kettő egybenyitásából egy jóval nagyobb 
tálaló helyiség lett, és egy mosókonyhának is jutott 
hely. A régi óvónői és vezetői irodából két, egymás-
ból nyíló raktár valamint egy mozgássérült mosdó 
és egy dolgozói öltöző lett kialakítva. A további két 
régi gyermek mosdó és dajka öltöző helyisége is 
hasznosult, itt ugyancsak egy gyermek öltöző és egy 
modern mosdó helyiség került kialakításra. 

A valódi bővítést azonban az új szárny megépítése 
jelentette, amelynek köszönhetően  két, nagy mére-
tű, világos csoportszobával, egy gyermek mosdóval, 
egy gyermek öltözővel, felnőtt mosdóval, takarító 
raktárral, egy kazánházzal, és egy szép, tágas, jól 
használható tornateremmel egészült ki az óvoda. 
Nemcsak a belső, a külső terek is teljesen megújul-
tak, megépült egy nagy terasz egy főbejárati résszel, 
valamint egy hátsó bejárat is, amely az udvar felé 
nyílik. 

A gyerekek nagy örömére a játszóudvar is teljesen 
megújult, a tereprendezés és füvesítés után a he-
lyükre kerültek az új játékok. A csúszdával ellátott 
mászóvár, a mókuskerék, a libikóka, a fészekhinta, a 
két hagyományos hinta, a függőhíd, a homokozó és 
a  rugós hinta minden nap boldog perceket adnak az 
örökmozgó óvodásoknak. A biztonság érdekében a 
kerítés cseréjére is sor került, de azokra a szülőkre is 
gondoltak, akik autóval viszik óvodába a gyermekü-
ket, az épület melletti parkolók biztosítják a kényel-
mes közlekedést. 

Az utolsó elvégzendő feladat még a konyha felújítá-
sa, átalakítása, amely már szintén folyamatban van, 
és amikor elkészül, minden bizonnyal felteszi a ko-
ronát erre a csodálatos megújulásra.

Zádori Mónika

Az átadó ünnepséget is nagy készülődés előzte meg, a szakács nénik és se-
gítőik kitettek magukért, az asztalok csak úgy roskadoztak a sok finomság 
alatt
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Március 15-én, a hagyományokhoz híven közösen emléke-
zett meg a település lakossága az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeiről. Horváth László Tibor polgár-
mester ünnepi beszéde után a Vácszentlászlói Szent László 
Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak műsora követke-
zett, melynek mottójaként Vasvári Pál szavait választották: 
„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás 
volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek 
meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg 
ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták 
Petőfi Sándor után az eskü szavait.” A színvonalas előadás 
felkészítő pedagógusai Urbánné Tóth Szilvia, Csuja Levente 
és Varga Zoltán voltak.

KÖSZÖNET AZ ADOMÁNYOKÉRT
A márciusi ünnepet és a tavasz beköszöntét beárnyékolták 
az ukrajnai háború eseményei. Vácszentlászló lakossága 
példa értékű összefogásról  és együttérzésről tett tanúbi-
zonyságot, amikor az önkormányzat felhívására adomány-
gyűjtésbe kezdett a háború miatt nehéz helyzetbe került 
Kárpátaljai lakosság és a megszállt területekről menekültek 
megsegítésére. Az önkéntesen felajánlott tartós élelmisze-
rekkel és tisztítószerekkel megtelt a művelődési ház könyv-
tára, 200 kg tartós élelmiszer,  400 kg higiéniai termék és 200 
kg ruhát tartalmazó segélycsomag gyűlt össze, amelyet az 
önkormányzat dolgozói átadtak a Magyar Református Sze-
retetszolgálatnak, akik folyamatos jelenlétüknek és szerve-
zőmunkájuknak köszönhetően gondoskodnak arról, hogy 
az adományok a leginkább rászorulókhoz jussak el.

MEGKEZDŐDIK A HAJTA-PATAK 
SZABÁLYOZÁSA
Ismét régóta vágyott fejlesztés valósul meg Vácszentlászlón, 
a  Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programo-
kért Felelős Helyettes Államtitkárságának március 28-án 
érkezett levele alapján, a Hajta-patak területének települé-
si vízrendezési és revitalizációs projektjét (TOP_PLUSZ-

TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL
Kommunális hulladékszállítás péntekenként

Zöld hulladékszállítás minden páros héten: május 6., 20., június 3., 17.
Szelektív hulladékszállítás minden páratlan héten: május 13., 27., június 10., 24.

A hulladékgyűjtési naptár és az egyéb aktuális információk a Szelektív Hulladékhasznosító és  
Környezetvédelmi Nonprofit Kft. honlapján is megtekinthetők: www.szelektivkft.hu



72022. májusKÖZSÉGI HÍREK

1.2.1-21-PT1-2022-00042) támogatásra érdemesnek talál-
ták, közel 296 millió forint értékben. A pályázaton nyert 
összegből megtörténhet a patakmeder tisztítása, kotrása, 
az évek során felhalmozódott hordalék, iszaplerakódás és 
a mederben megtelepedett, elburjánzott növények eltávo-
lítása, amely nemcsak esztétikai, de környezetvédelmi, ár-
vízvédelmi szempontból is fontos lépés. A project keretében 
a patakmeder szabályozása az elsődleges cél, amelynek ér-
dekében az alvízi szakasz teljes hosszában fenékküszöbök 
kiépítésére valamint a magassági vonalvezetés szabályozá-
sára is sor kerül, továbbá a meglévő műtárgyak, híd alatti 
burkolatok is megújulnak. A patakhoz csatlakozó árkoknál 
mederburkolás, illetve homokfogók kerülnek kialakításra és 
a veszélyes kanyaroknál a vizek helyben tartása, a levezetés 
lassítása, hasznosítása is teljesül. 
A külterületi szakaszon a meglévő záportározó felújításával 
megnövekszik annak kapacitása, illetve a patakmeder tisz-
títása, rőzsefonatokkal történő szabályozása révén az árvíz, 
mint környezeti káresemény kockázata mérséklődik. A fej-
lesztés során a biodiverzitás, azaz a biológiai sokféleség meg-
őrzését elősegítendő 15 db, a Kárpát-medencében őshonos 
korai juhar ültetése is megtörténik. A beruházás keretében 
11200 négyzetméter füvesített zöldfelület jön létre, amely 
hozzájárul a település fenntarthatóságához, klímasemleges-
ségéhez és klímaalkalmazkodásához.

ÉPÜLNEK AZ UTAK, JAVUL A 
KÖZLEKEDÉS
Szintén sikeres pályázat eredményeképp készülhetett el a tó-
hoz vezető bekötőút aszfaltozása is, amelynek köszönhetően 
a tó és környéke lényegesen egyszerűbben közelíthető meg 
az időjárási viszonyoktól függetlenül. Ugyancsak a könnyebb 
és biztonságosabb közlekedés érdekében, a múlt év decem-
berében átadott Turai út belterületi szakaszának elkészülte 
után, a munkálatok folytatásaként, az előzetes terveknek 
megfelelően, megkezdődött a Vácszentlászlót és Turát ösz-
szekötő útszakasz felújítása 500 millió forintból.

ÚJ SEGÍTSÉG A MUNKÁLATOKBAN
Vácszentlászló az elmúlt években különösen hatékonynak 
bizonyult a pályázatok terén, szinte minden adódó lehe-
tőséget megragadva számos fejlesztési lehetőséghez jutott. 
Ennek egyik gyümölcse az a Renault kisteherautó, amely 11 
millió forint értékben gazdagítja az önkormányzat gépállo-
mányát. Az új „munkatárs” hasznos segítség lesz a minden-
napokban.
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EGY SPORTOS 
NAP
A Vácszentlászlói Szent László Általá-
nos Iskolában programok sokaságával 
köszöntött be a tavasz. Március 26-án 
a sport- és egészségnapon mindenkit 
átmozgattak a szervezők, ezen kívül 
korosztályonként számos hasznos előa-
dáson vehettek részt a diákok. A 7-8. 
osztályosok a serdülőkori változásokról 
és az egészséges életmódról értekezhet-
tek, valamint megtekintettek egy erő-
szakmentes önvédelmi bemutatót, ahol 
gyakorlati technikákat sajátíthattak el. 
Az 5-6. osztályosok az online tér veszé-

lyeiről és a biztonságos internet hasz-
nálatról tudhattak meg többet. Az al-
sósoknak játékos sportvetélkedő volt a 
focipályán és Környei Béla irányításával 
madárodút készítettek a hasznos mada-
rak védelme és megtelepedésük segítése 
érdekében. A napot több érdekes közös 
program is tarkította, nagy sikert ara-
tott a gyerekek körében Kalmár Vivi-
en 8. osztályos tanuló látványos kutyás 
bemutatója. Vivien a szabadidejében 
a saját kutyáit tanítja akadálypálya le-
küzdésére és játékos frizbi gyakorlatok-
ra, és ez alkalommal közös munkájuk 
eredményét megosztotta a közönséggel 
is. Ezen a napon került sor az 1948-49-
es forradalom és szabadságharc tavaszi 

hadjáratának tiszteletére rendezett 1848 
méteres futásra, amelynek szintén ren-
geteg résztvevője volt. Amíg zajlottak a 
nap különféle eseményei, a szülői mun-
kaközösség tagjai is kihasználták az 
időt, kertészkedtek, növényeket ültet-
tek. Török Balázs szülő az iskola belső 
világítóudvarára 2 db magaságyás-ke-
retet készített, melybe majd a tanulók 
fűszer- és gyógynövényeket ültetnek az 
iskolazöldítő program keretében. A sok 
mozgástól és élménytől megéhezett, 
megszomjazott csapatot zsíros kenyér 
és málnaszörp várta, amit örömmel fo-
gyasztottak el.
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SEGÍTENI JÓ
Az iskola által szervezett adomány-
gyűjtésen a diákok és szüleik bebi-
zonyították, fontos számukra, hogy 
segítsenek másokon és törődnek a 
bajbajutottakkal. Az ukrajnai háború 
elszenvedőinek, a határon túli ma-
gyaroknak összegyűlt adományokat 
a szervezők az iskolából a Gödöllői 
Forrás Szociális Segítő és Gyermek-
jóléti Központba szállították, ahon-
nan később Gödöllő testvérvárosá-
ba, Beregszászra került a rászoruló 
családokhoz.

DIGITALIZÁCIÓ A 
KÖZNEVELÉSBEN
2022. március 4-én megérkeztek a 
Vácszentlászlói Szent László Általános 
Iskolába azok a tanári notebookok, 
melyek a Klebelsberg Központ irányítá-
sával és a Dunakeszi Tankerületi Köz-
pont jóvoltából kerültek az iskola, illet-
ve a pedagógusok eszköztárába.
A cél, hogy a köznevelésből kikerülő di-
ákok megállják a helyüket az élet korsze-
rű viszonyai között, és képesek legyenek 
arra, hogy a továbbiakban is fejlesszék 
informatikai képességeiket, ismereteiket.
A gépek Dell Latitude 5520 típusúak, – 
a Dunakeszi Tankerületi Központ 909 
millió Ft értékű fejlesztése nagyban se-
gíti az iskolák digitalizációját.
A programban valamennyi állami 
fenntartású, egyházi, nemzetiségi ön-
kormányzati és alapítványi iskola részt 
vehet. Első körben február 15. és már-
cius 31. között 120 ezer notebookot 
osztottak ki, bruttó 33,4 milliárd forint 
értékben a 9. évfolyamon tanuló diá-
koknak és a köznevelési intézmények 
pedagógusainak, akik eddig még nem 
kaptak hordozható IKT-eszközt szemé-
lyes használatra.
2025. december 31-ig 615 ezer (eb-
ből 55 ezer tanári és 560 ezer tanulói),  

személyes használatba adható, hordoz-
ható IKT-eszközt (vagyis notebookot) 
osztanak ki. A projektben négy éven 
át, felmenő rendszerben, minden 5. és 
9. évfolyamos diák szülei igényelhetnek 
gyermeküknek személyes használatra 
szolgáló notebookot
Az eszközkiosztások ebben az évben, 
szeptemberben az 5. évfolyamon tanuló 
diákok személyes használatába adható 
notebookok kiszállításával folytatódnak. 
Köszönjük szépen a lehetőséget, a fej-
lesztést, nagy hasznát fogjuk venni a 
mindennapokban!

Grébelné Kovács Andrea  
intézményvezető
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Lagziban…(III.) 

Nálunk a réges-régi, múlt századi la-
kodalmak is szépek, méltóképpen sze-
rények voltak. Palócos szokásokkal, 
vidámsággal, sokáig főzött öregtyúk 
levessel, káposztás főtt hússal, rizská-
sával, kemencés fehér kaláccsal, még 
finomabb diós süteménnyel. Akkor 
még a hordók is teli voltak az öreg 
szőlők borával, a csobolyóban mézes 
pálinka bőséggel, - másnap hajnalig 
tartott a nótázás. Kár, hogy ezt már 
csak dédszüleink megsárgult fotói, 
töredezett emlékei őrizik. Dívott a ko-
rai házasság is, szűkös volt a föld, ne 
aprózzon tovább, sokszor a szülők bo-
ronálták össze a fiatal párokat. Annál 
inkább élt, virult a szerelem. 

A régi faluközösségek, a fonók, tánc-
mulatságok alkalmat adtak a fiata-
loknak az ismerkedésre, miközben 
a lányos és legényes dédanyák már a 
tánc közben is ott ültek és szigorúan 
figyeltek, - kinek, ki is a szeretője?  Az-
tán a természetes kíváncsiság, a lagzis 
szokások átöröklődtek a háború utáni 
időkre, az ötvenes, hatvanas, hetvenes, 
de még a nyolcvanas évekre is. Az idő-
sebb szentlászlói emberek emlékeznek 
még az igazi, nagy lagzikra. Az erdőn 
vágott zöld mogyoró ágakra, a feldí-

szített sátorokra, a sárga homokkal 
hintett táncos udvarokra. Két vőfély 
is hívogatott, háromszor is hirdették a 
templomban: - Lagzi lesz a faluban! 

A jeles napon már délelőtt koszorús 
lányok várták a legényeket, hajukban 
illatos virággal, kezükben menyasz-
szonyi bokrétával, piros alma rozma-
ringgal, otthon hímzett zsebkendővel. 
Nemcsak szépek voltak, csalfa sze-
mükkel azt is elvárták, hogy az érkező 

Szülőfalum, szép Szentlászló
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vendég valami pénzt is vessen a fe-
hér szalvétás tányérba. Nem is azért 
mondom, de Szentlászlón a vendégek 
nem jöttek üres kézzel lagziba. Tudta 
mindenki, száz forintnak ötven a fele, 
vacsora után menyasszonytánc lesz, 
készíthetjük a bankókat, de hajnaltájt 
az új menyecskét is illik megforgatni,  

elő megint a pénztárcákat. De itt va-
gyunk már a szentlászlói lagziban, 
kezdődik a vigasság, jön a rokonság 
apraja-nagyja, még a haragosok is, 
gyűlik a vendégsereg. A vőfélyek a ka-
puban tessékelnek:

 - Beljebb csak beljebb. Nászuramék bent 
fogadnak: - Isten hozta kedves vendég! 

A hátsó udvaron is nagy a sürgés-for-
gás, az üstházakban bográcsok for-
tyognak, a pincében már csapra verték 
a hordókat, Valkóról jöttek a cigány-
zenészek, felcsendül a lagzis muzsika. 
Hallatszik már az új telepen is!

Közben a komák, sógorok borral kí-
nálgatnak, ángyikák, komaasszonyok 
finom süteményeket traktálnak, egyre 
nagyobb a jókedv. Hacsak - éppen itt e 
kis faluban – nem dúdolja valaki:  

…Hivatalos vagyok oda én is, nem 
mennék el, ha százszor üzennék is. 

A szép nótázást Varga (Vallus) Jós-
ka vőfély kezdi:  Piros bort ittam az 
este, angyalom, csillagom, galambom,..  
A koszorús lányok is szépen dalolnak, 
már a menyasszonyt siratják: 
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Szentlászlói lányok Isten Veletek, Én 
már többet nem beszélek Veletek, 
Nyíljon ki a bazsarózsa a kezetekbe,.. 
Aztán összekapaszkodva, táncolva in-
dulnak a másik házba, viszik már az 
inget a vőlegénynek. Mert két helyen 
is zajlik ám a dínomdánom, ott is gyü-
lekeznek, levágták már a disznót, ko-
pasztják a tyúkokat, szól a zene, - ott is 
danolnak és vigadnak: 
Réten, réten, sej, a szentlászlói réten, 
Lovat legeltettem kötőféken, Elszakadt 
a kötőfékem szára,..

A vőlegényes házban Lackó Jani vőfély 
versel:
Tisztelt Násznagy, Kedves Násznép! 
Engedelmet, megszólalnék!  Ne csak 
együnk, igyunk is, és azért még  
haladjunk is. Gyülekezzünk esküvőre, 
Érjünk oda jó időre. Először a község-
házba, aztán Szent László király urunk 
templomába,  kérjünk Áldást az új 
párra. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

A szertartások után, a templom mel-
lett találkozik a két szentlászlói ven-
dégsereg. Sokan vannak, régi szokás, 
hogy együtt kérik el a menyasszonyt a 
szülői házból. 

A Fő út teljes szélességében halad már 
a sokadalom. Félre áll a szekér, az autó, 
megnyílnak a házak ablakai, ágaskod-
nak a kapukon, még a deszka réseken 
keresztül is bámészkodnak. Minden-
ki látni szeretné a földig érő, hófehér, 
egyedi ruhába öltözött szép menyasz-

szonyt, a külön csináltatott öltönyében 
feszítő, daliás vőlegényt. Igaz is, - lát-
szik a képeken is - csodálatos szépek 
voltak! Ragyogtak és tündököltek, fia-
talok, boldogok voltak. Arcuk szép vo-
násai ránk is hasonlítanak, szentlászlói 
rokonaink mindannyian. 

Hangosan szól a zene, hallja az egész 
falu. Van még bor a vőfélyek csikóbő-
rös kulacsában, de a vendégek kezében 
is ott a borosüveg. Duhaj jókedv tölti 
meg a szentlászlói Fő utat. Harsány 
nóták, húzd rá cigány, csak azért is, a 
legények körbe táncolnak a köves út 
közepén.  Nem lehet az ember fából, ki 
kell rúgni a hámfából. Pénz kerül a vo-
nóba, elkezdik: Nagyságos kisasszony, 
felmászott a fára… Piszkáld ki, piszkáld 
ki belőle... Aztán megint a régi nótára 
zendítenek: Még azt mondják, részeges 
vagyok… Dalolnak az egymás karjába 
kapaszkodó lányok is: Hosszú a jege-
nyesor, nem látok el odáig,.. kurjanta-
nak, sikítanak is: Álljunk meg a lyukas 
hídon, hadd hugyozzon a menyasszony 
- ijju, ju, jú! 

Így halad a lagzis menet végig a falun, 
de a lányos házhoz közeledve, a vőfé-
lyek halkabbra intenek: 
Nyisd ki babám az ajtót, csak csende-
sen hogy ne hallják a szomszédok… 

De aztán mind tódulnak be és teli 
torokkal harsogják tovább:  
Ha meghallják, hadd hallják,  
Úgy is tudja már világ, hogy én Téged 
szeretlek,.. 

A lányos házban is hangos zene, vidám 
a tánc, nem szűnik a mulatság. 

A vőfélyek régi rímekbe szedik a 
menyasszony szép kikérőjét, majd jön 
a könnyeket fakasztó érzelmes búcsúz-
tató:  
Édes, Kedves jó Anyám, szerelmetes 
Dajkám, Köszönöm, hogy vigyáztál 
rám… 

Vissza megint a vőlegényes házba: itt 
azt verselik, dalolják is: 
Szép menyasszonyt, drága kincset ta-
láltunk, de nem azért hoztuk, hogy mi, 
- Jaj de szeressük! Hanem azért, Édes-
anyám könnyebbségét keressük.
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Végre kicsit megállapodunk, közben 
lecsúszik még egy-két pohár borocska. 
Hol is vagyunk? Mindegy is az. Mik is 
vagyunk? Mi vagyunk a falu eleje, bú-
suljon a ló, elég nagy a feje. Várjuk már 
a vacsorát, még egy pohár, hogy jobb 
étvággyal fogyasszunk. A vőfély nyelve 
is botladozik kicsit, vagy tréfás a mon-
dókája: 

itt van már a leves, tyúkszem csipetké-
vel, hozzá a finom szúnyog pecsenyével. 
Lesz még lónyerítés, kemence nyögés, 
borjú köhögés,.. De aztán a legjava: 
káposztás hús hasas szalonnával, kifőtt 
pulyka combja rizskásával. Együnk, 
igyunk, vigadozzunk, a jó magyarnak 
szokása ez végtül, jó bor mellett az ör-
döggel is kibékül. Van még itt malacláb, 
tyúkláb és zúzája, ha megszomjaztunk, 
igyunk még reája, - csak el ne tévesz-
szük, hol az üveg szája.

Vacsora után is megy a zene tánc, az 
idősebbek danolják a szép hallgatókat. 
Aztán éjfél után megint a vőfély kurjant:
Eladó a menyasszony!  
Engedelmet kérek Tisztelt Vendégeim, 
Álljanak az útból egy kissé félre mind,  
Itt áll előttünk az ékes menyasszony, 
hogy minden vendégnek nótát juttas-
son... Menjenek hát Húszasé, Százasé, 
Te meg cigány húzd rá az új házaspáré.  

Ropják is a táncot, pattog is a csárdás, 
nagy sokára itt a vőlegény, megszökte-
ti a menyasszonyt, - egészen a padlás 
feljáratig. Megint a vőfély:

Tudják most kegyelmetek nyilván,  
Becses vőlegényünk mit is kíván?  
Hő tisztelettel általam kéreti, Mátkája 
ágyát adják ki néki. De biz, sok itt a 
násznép, mulassunk tovább még!  
Tegnap még fekete, mára fehér lett a 
retek, Jó Istenem, mi lesz velem, ha 
búzát nem vetek. Hajnalban megint 
tiszteletét teszi drága menyasszonyunk, 
de hosszú haj helyett, már kontyot  
választottunk, Virágját is hullatja, 
mégis kibimbózott, leány életéből asz-
szonyságra jutott. Nosza, zenész urak 
ne szunnyadozzatok, az új menyecské-
nek friss nótát húzzatok. Akinek zsebe 
van, száz forint vagy kettő, jöjjön csak 
közelebb, legyen ő az első. 

Sok lagzi volt Szentlászlón, ahány annyi 
féle. Egész nyáron, kora ősszel, egymást 
érték a lakodalmak. Nemcsak a roko-
noknak jutott a falusi mulatságokból.

Nem is hívtak, mégis mentünk, este már 
a kapun lestünk, 
Hívatlanul, nem szégyelltük! Lagzi van, 
jó borocska demizsonban, ingyen van! 
Nász Uramék ettek, ittak, boroztak, 
Előbb-utóbb ránk gondoltak,  
Jött a vőfély bort hozott ki,  
Éppen hogy csak ezt vártuk mi.  
Nyakaltuk, egymás kezébe adtuk,  
Lagzis tálba húst is kaptuk. 
Néztük, megint a borosüveg fenekét, 
Nem sajnálták, megtöltötték. 
Finom bor volt, tapasztaltuk,  
Lehet, kicsit eltúloztuk. Mert amit a 
szemünk látott, Forogni az egész világot, 
Hol vagyunk hát, részegen?  
Itt vagyunk az Újtelepen. 
Nem Zsámbokon, nem Valkón,  
jó lagzi volt Szentlászlón.  
Jó borocska mind lecsúszott,  
a lagzi leső hívatlan is berúgott!

A szentlászlói lagzikból elkésni sem 
lehetett, olyan sokáig tartottak. A 
legények hajnali pirkadatban még 
énekelték, hogy: 

Nem, Nem, Nem megyünk mi innen el,.. 

Kivilágos reggelre azonban mégis jött 
a másik nóta:  
Vége van már a lakodalomnak… 
a háziak zenészekkel kisérték ki a 
vendégeket egészen a kapuig, a szép 
nótát csak húzták tovább... 
Nagy bánata van a menyasszonynak, 
Forgatja a karikagyűrűjit, Sajnálja a 
régi szeretőjit. 

Szülőfalum szép Szentlászló!
Balogh Zoltán

Forrás:
- Palócföld - Manga János 
- Magyar lakodalom – Vőfélykönyv  
   (Dr. Csüry Bálint)
- Lackó János régi vőfélykönyve,  
   Juhászné Purczl Julianna, Maszlag Ádám
   feljegyzései
- Vargáné Fazekas Böske, Varga Ádám,  
   Lackó Margit, Lackó Erzsébet fotói
- Sokan még a Vácszentlászlói emlékezők



900 Megnyitó

 FŐZŐVERSENY
 A csapatok jelentkezését  
             Grébel Lajosné várja  
 a művelődési házban 

 CSALÁDI SPORTVETÉLKEDŐK
KISPÁLYÁS  
LABDARÚGÓ 
BAJNOKSÁG

1100 RépaRetekMogyoró Duó  
 előadása

1300 Óvodások műsora,
 Akrobatikus  
 Rock and Roll,
 Néptánc,
 Taekwondo bemutató,
 Mazsorett csoport

1400 Főzőverseny  
             eredményhirdetés

2000 PIKNIK MOZI 
 szabadtéri filmvetítés
 KINCSEM (magyar film)

Pokrócot, elemózsiát mindenki  
hozzon magával!

INGYENES PROGRAMOK: 1000-1300  Arcfestés, lufi-hajtogatás, Egész nap: Légvár (1-5 éves korig), körhinta
ÖNKÖLTSÉGES PROGRAMOK:  Kézműves kürtőskalács vásár, Eurojumping (Gumiköteles trambulinos ugráló)

program:
 2022. június 18-án, szombaton  a Sportpályán

FalunapVÁC S Z E N T L Á S Z L Ó I
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Programok:

A látogatókat szokás szerint finom szörpökkel  
kínáljuk, és a helyszínen lehetőség lesz kürtős-
kalács vásárlásra is.

Mindenkit szeretettel várunk.

Gyermeknap
2022.05.29-én, vasárnap 14 órától

a vácszentlászlói játszótéren

Kastély légvár
    NAGY LÉGVÁR
      Lufibohóc
           Arcfestés
                                     Kis légvár
Euro jumping  
(Gumiköteles trambulinos ugráló)
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Születés

Házasságkötés

Halálozás

Viszovszki Csaba – Viszovszki Péter és Baráth Brigitta gyermeke
Sára Mária Dorina – Sára Viktor és Dombovári Adrienn gyermeke
Baranyi Natasa Melina – Baranyi Csaba és Berecz Tímea gyermeke
Madar-Kiss Dávid Mátyás – Madar Mátyás és Kiss Helga gyermeke

Szőke Márk Szebasztián – Kanalas Márk és Szőke Alexandra
Dávid Bende – Dávid Szilveszter és Kacsics Szabina gyermeke
Pető Ádám Dominik – Pető Tamás és Bojtok Filippa gyermeke

Szabó Naomi Letícia  –  Szabó Elizabet gyermeke
Szabó Noel Krisztofer – Szabó Elizabet gyermeke

Kovács Kolin Benjámin – Kovács Jácint és Ruska Bernadett gyermeke
Basa Szófia Auróra  – Basa Vivien gyermeke

Boczor Bálint Konstantin – Boczor Norbert és Lengyel Szabina gyermeke
Cserháti Csanád Vazul – Dr. Cserháti Mátyás és Dr. Krifaton Csilla gyermeke

Pécsi Balázs – Kiss Réka Magdolna
Sára Zoltán – Besenyei Éva

Nagy János  92, Hegedűs János  70,  
Kis Dénesné 78,  Jermi András 75,  

Dombovári József 72, Nagy László 51,  
Sebők Tamás 80, Sümegi Lajos 86,  

Császárné Baglyas Ilona 61, Szira Jánosné 84,  
Szőcs Ágota 76,  Kanalas Vendelné 79 

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:

Zsírégető, alakformáló torna  
1800-1900

Vezető: Kőváriné Dús Jetta

SZERDA:

Kínai jóga /Csikung/ 1800-1900 
Vezető: Vámos Rita
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:
Egyéni mazsorett 1700-1900

Vezető: Szaluter Tünde

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 



Anyák napi gálaműsor

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    |    XXXI. évfolyam 1. szám    |    2022. május

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

Sok szeretettel várjuk Vácszentlászló  
apraját-nagyját 

2022. május 1-én, 1800 órakor
az Arany János Művelődési Házba,  
ahol egy fergeteges táncprodukciót  
tekinthet meg a közönség. 
A MŰSORRAL SZERETNÉNK KÜLÖN  
KEDVESKEDNI AZ ÉDESANYÁKNAK,  
de minden érdeklődőt szeretettel  
várunk.

Fellépők:
Molnár Andrea táncművész
Markovics Emese táncművész
Cseh-Szakál Tibor táncművész
Angyal András táncművész

A belépés ingyenes, a helyfoglalás érkezési  
sorrendben történik.


