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Új játszótér a faluközpontban 
Pályázati forrásból elkészült az új ját-
szótér a sportpark mellett, amely a 
legfiatalabb korosztálynak is biztosít-
ja a szabadtéri mozgás lehetőségét. A 
kibővült közösségi tér a családok szá-
mára is kikapcsolódást és minőségi 
együtt töltött időt kínál. (2. oldal)

30 éves a szövőszakkör
Idén ünnepli 30. születésnapját az 
Arany János Művelődési Házban 
működő szövőszakkör, amelynek 
elindítójával és vezetőjével, Mészáros 
Lászlóné Marikával beszélgettünk 
az alkotómunkáról, tanításról és 
tanulásról. (4. oldal)

Szülőföldem, szép Szentlászló
Balogh Zoltán helytörténeti rovatá-
ban a szentlászlói temetők világába 
kalauzol el minket, melynek során 
megismerhetjük a régi s az újabb  
temetők történetét, és ezáltal a te-
lepülés történelmébe is bepillantást 
nyerhetünk. (10. oldal)
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TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL
Kommunális hulladékszállítás péntekenként

Zöld hulladékszállítás minden páros héten: november 4., 18., december 2., 16., 30.
Szelektív hulladékszállítás minden páratlan héten: november 11., 25., december 9., 23.

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

Ismét bővült a közösségi tér a faluközpontban, az előzetes 
terveknek megfelelően a sportpark mellett az új játszó-
tér is elkészült. Így már egy területen több korosztály szá-
mára is adott a lehetőség a szabadidős tevékenységekre, a 
családoknak pedig a szabadidő közös eltöltésére. A továb-
biakban egy járda kiépítésével és pihenőpadok elhelyezé-
sével kívánjuk még kellemesebbé tenni az itt töltött időt 
és biztosítani a feltételeket a találkozásra, beszélgetésre, 
pihenésre. A fejlesztés a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett, Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek 
fejlesztése-2022 című MFP-OJKJF/2022 kódszámú pályá-
zaton elnyert 5 999 999 Ft-os támogatásból valósult meg.

ÚJ JÁTSZÓTÉR A FALUKÖZPONTBAN

MINŐSÉGI VÁLTOZÁS 
AZ ÓVODÁBAN
Üzemel a felújított konyha
Óvodánkban márciustól augusztusig tartottak a konyha-
felújítási munkálatok, amelynek eredményeképp egy, a 
mai kor igényeit és előírásait teljes mértékben kielégítő, 
korszerű konyha került kialakításra.

Többek között megtörtént a nyílászárók cseréje, a vízveze-
tékek és a csatornarendszer felújítása illetve cseréje. A régi 
házasságkötő terem egy kis részének leválasztásával, falak 
áthelyezésével, átgondoltabb kialakítással egy nagyobb, 
korszerűbb konyhánk lett, amelynek a helyiségei új burko-
latot kaptak, a falak pedig újra lettek festve. A külső szigete-
lés és festés az épületrész esztétikai megjelenését is emelte, 
így már látványban és minőségben is tökéletesen illeszke-
dik az előzőleg felújított óvodarészhez. Az építkezés ideje 
alatt az épület biztonságos megközelítéséről is gondoskod-
tak, a gyermekétkeztetés pedig ebben az időszakban külső 
szolgáltatással lett megoldva.
A végeredmény mindannyiunk megelégedésére szolgál, a 
dolgozók sokkal kényelmesebb, esztétikusabb környezet-
ben végezhetik munkájukat és készíthetik el a gyerekeknek 
a finomabbnál-finomabb ételeket.

Juhász Zoltánné óvodapedagógus
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A képviselő-testület januárban rendkívüli ülésen válasz-
totta ki az MFP-OJKJF/2022 pályázati kiírásban szereplő 
játszótérfejlesztés projektmenedzsmenti, műszaki ellenőri 
feladatait ellátó szervezeteket. Kiválasztásra került továbbá 
a Polgármesteri Hivatal felújítása tárgyában benyújtott, de 
nem támogatott pályázat tervezője, s feltételesen a műszaki 
ellenőre és bonyolítója. Döntés született továbbá arról, hogy 
a Kossuth út elején, azóta elkészült járdaépítés projektme-
nedzsmenti feladatait a Pro-Regio Kft., míg a kivitelezési 
munkákat Bácskai Elemér végezze, s a műszaki ellenőri felada-
tokat a NALA-MI Kft. lássa el. A zártkerti pályázat (tópartot 
megközelítő út aszfaltozása) műszaki ellenőrévé Nagy Lajos 
egyéni vállalkozót, míg kivitelezőként Bácskai Elemér egyé-
ni vállalkozót választották. E munka is elkészült. Februárban 
elfogadásra került a 2022. évi munkaterv, valamint a 2022. 
évi költségvetés 332.845.743,-Ft bevételi és kiadási főösszeg-
gel. A képviselők az ülésen meghatározták a köztisztviselők 
teljesítménykövetelményeit, valamint rendeletet alkottak az 
étkezési térítési díjakról. Jegyzői javaslatra a képviselők meg-
választották a szavazatszámláló bizottság tagjait, póttagjait. 

Áprilisban elfogadásra került az Önkormányzat 2021. 
évi zárszámadása és felosztásra került a pénzmaradvány. 
2021. évi bevételi és kiadási terv teljesítése 672.000.046,-Ft-
ot jelentett. A beruházási és felújítási kiadás 138.122.373,-
Ft volt. A múlt évi pénzmaradvány 172.668.303,-Ft 
volt, melyből szabadon felhasználható pénzmaradvány 
82.853.977,-Ft. Az ülésen elfogadásra került a közbiz-
tonság helyzetéről szóló rendőrségi beszámoló, valamint 
a gyámügyi ügyintézés, a gyámügyi és gyermekvédelmi 
igazgatási tevékenységről szóló jegyzői beszámoló. Döntés 
született továbbá arról, hogy 100 erdei köbméter kemény-
lombos tűzifa biztosításához nyújtsunk be pályázatot. A 
szociális célú tűzifa támogatásunk 72 erdei köbméter lett.

Júniusban a Művelődési Ház megbízott vezetőjé-
nek munkájáról szóló, valamint a jegyző hatósági mun-
kájáról szóló előterjesztést, továbbá a Tűzoltó-parancs-
nokság tevékenységéről szóló tájékoztatót fogadták el 
a képviselő-testület tagjai. Döntés született a Polgárőr 
Egyesület támogatásáról, továbbá arról, hogy az OKJK-
JF/2022 játszótér építési pályázattal kapcsolatos kivitele-
zési munkákat Szikura Tamás egyéni vállalkozó végezze.  

A képviselők határozatot hoztak, hogy a TOP_ Plusz-1.2.1-21 
(patakmeder pályázat benyújtásra kerüljön) s a tervezői 
feladatokat a NALA-MI Kft. végezze, s ők készítsék el az 
Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervet. Kiválasztásra 
került továbbá a Köz-Pálya KFt., mint közbeszerző. A pályá-
zat nyert, az engedélyezési eljárás van jelenleg folyamatban. 

Szintén júniusban rendkívüli ülésen a képviselők 
óvodavezetőt választottak. Simáné Makádi Éva óvoda-
vezetőnek ezúton is eredményes munkát kívánok. 

Augusztusban rendkívüli ülésen döntés született, 
hogy a meglévő INVITEL részvényünket értékesítsük. 

Szeptemberben a képviselő-testület az első féléves gaz-
dálkodásról szóló beszámolót fogadta el, s módosította az 
éves költségvetési rendeletet. A bevételi és kiadási előirány-
zat felemelésre került 839.439.957,-Ft-ra, melyből a mű-
ködési tartalék 102.349.709,-Ft. A képviselők elfogadták 
továbbá az Önkormányzati Társulások munkájáról szóló 
tájékoztatót, valamint rendeletet alkottak az étkezési térí-
tési díjak jelentős infláció miatti emeléséről. Döntés szü-
letett továbbá, a DAKÖV Kft. –ben fennálló részesedés és 
a vízi-közmű vagyon állam részére történő ingyenes át-
adásáról. A képviselő-testület a három árajánlattevő közül 
kiválasztotta a már hivatkozott TOP _PLUSZ pályázathoz 
szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot elvégző 
szervezetet,  a Vácszentlászlón működő Enviroscience Kft.-t.

Az októberi testületi ülésen a védőnő és az óvodave-
zető tevékenységéről szóló előterjesztéseket tárgyalták a 
képviselők, valamint döntöttek arról, hogy intézkedések 
szükségesek az energetikai költségek jelentős növekedése 
miatt, továbbá felhívták a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
a bölcsőde építési pályázat kiírást kísérjék figyelemmel. 

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Társulá-
sok munkáját érintő kérdésekben szívesen állok az Önök 
rendelkezésére. 

Tisztelettel: 
dr. Král László  

címzetes főjegyző, jegyző

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MEGTÁRGYALTA
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Alkotni öröm, egy összeszokott 
közösség tagjaként pedig erőt, fel-
töltődést adó élmény. A vácszent-
lászlói Arany János Művelődési 
Házban minden hétfőn délután 
szorgos kezek szövik fáradhatatla-
nul a szebbnél szebb szőnyegeket, 
de készülnek itt díszpárnák, tás-
kák, lakberendezési és használati 
tárgyak, mindenkinek a saját el-
képzelése szerint. 

A technika ugyanaz, mégis min-
den szövőkereten más szín, minta 
és textúra bontakozik ki, az elké-
szült munkák alkotóik egyénisé-
gét is tükrözik. A hangulat a régi 
fonók világát idézi, ahol a munka 
mellett a beszélgetés, az öröm és 
bánat egymással való megosztá-
sa is fontos szerepet kapott és ki-
alakult a társas együttlétnek ez a 
bensőséges formája. Az elmúlt 30 
évben sokan megfordultak már itt, 
hosszabb-rövidebb időre a részesei 
lehettek ennek az összetartó csa-
patnak és bármerre is vetette őket 
a sors, biztosan szívesen emlékez-
nek vissza az itt szerzett élmények-
re. Manapság, amikor hiánycikk 
a türelem és a kitartás, különösen 
nagy érték egy 30 éve töretlenül és 
nagy létszámmal működő szakkör, 
ahol a hagyományok őrzése és a 
baráti kapcsolatok ápolása egya-
ránt fontos.  

De hogyan is kezdődött ez az 
egész? A szövő szakkör megalapí-
tójával és vezetőjével, Mészárosné 
Marikával beszélgettünk, aki azon 
túl, hogy hosszú évek alatt szerzett 
tapasztalatával és tudásával biztos 
szakmai hátteret ad a szakkörben 
zajló munkának, szervezőkészsé-
gével, energikus lényével a közös-
ség lelke is.

Mikor jelent meg a szövés az életedben?
Gyerekkoromban még sokkal nagyobb 
hagyománya volt a kézi szövésnek és a 
különféle kézműves technikáknak. Bár 
édesanyám is szőtt, engem kicsi lány-
ként a hímzés bűvölt el igazán. Sűrűn 
látogattam a szomszéd nénit, aki egy 
számomra csodálatosnak látszó do-
loggal foglalatoskodott: gobelint hím-
zett. Amikor csak tehettem, ott ültem 
mellette a padon és addig könyörög-

tem neki, hogy én is kipróbálhassam, 
míg végül adott egy kis darabot, hogy 
gyakoroljak rajta. Ezután mindig vala-
milyen kézimunkával foglalatoskod-
tam, ha tetszett egy minta lerajzoltam, 
kiszúrtam tűvel és kihímeztem. Hato-
dikos koromban elkezdtem hímezni 
egy mezőségi terítőt, majd amikor az 
iskolában naplóborítókat adtak, hogy 
hímezzék ki a szülők, azt is én készí-
tettem el. Anyukám is nagyon szépen 
hímzett és észrevett minden szépséget. 
Egyszer a rendelőintézet várójában fel-
tűnt neki egy néni, aki gyönyörű erdélyi 
írásos hímzést készített. Megkérdezte 
tőle, hogy honnan vette az alapanya-
got hozzá, mire a néni elpanaszolta, 
hogy ilyen különleges anyagot sajnos 
már nagyon nehezen lehet beszerezni. 
Édesanyám mondta neki, hogy neki 
van egy véggel, maga szőtte kenderből. 
Ennek nagyon megörült a hölgy és el-
hívta édesanyámat az agráregyetemen 
működő szakkörbe, hogy megnézzék 

RÉGI ANYAGOK ÚJ ÉLETE
30 éves a vácszentlászlói szövő szakkör
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az anyagot, és, ha jónak találják, meg-
vegyék tőle. Elkísértem anyukámat és 
láttam, milyen gyönyörűségek készül-
nek ott, ráadásul kiderült, hogy a szak-
körvezető az egyik legnevesebb, álta-
lam is nagyon tisztelt népi iparművész,  
Petrás Anna. Megfelelt nekik az anyag, 
meg is vásárolták, én pedig megkér-
deztem, hol tanulhatnám meg ezt a 
szépséget. Kérte, hogy vigyem el egy 
munkámat, amiből látja, hogyan tudok 
hímezni. Tetszett neki és azt mondta, 
járhatok a szakkörbe. Rögtön elsőre 
egy bonyolult galgamenti fehér hímzést 
adott, amelyet több ezer lyuk díszített. 
Éppen egy országos hímző kiállításra 
készültek, és mivel egy garnitúrát kel-
lett elkészíteni, felosztottuk egymás 
között a munkát. Végül senki nem tu-
dott megbirkózni a feladattal, így az 
egészet nekem kellett kivarrnom, ami 
olyan jól sikerült, hogy díjat is nyert a 
kiállításon. Igaz a díj nem engem, ha-
nem a tervezőt illette, én mégis nagyon 

büszke voltam rá. Amikor Petrás Anna 
látta, hogy milyen jól megy a hímzés, 
javasolta, hogy végezzem el a C kategó-
riás szakkörvezetői tanfolyamot. Éppen 
gyesen voltam, és a család segítségével 
meg tudtam oldani, hogy szombaton-
ként bejárjak a Budapesti Művelődési 
Központba tanulni. Néhány év múlva, 
a B kategória elvégzésére is lehetőség 

nyílt. Akkor már szőttem is, így szö-
vésből és hímzésből is elvégeztem ezt 
a már tervezésre is módot adó képzést.

Most könyvelőirodád van, de a vácszent-
lászlóiak, s az innen elszármazottak 
többsége ma is tanár néniként ismer és 
gondol rád. Hogy tudtad összeegyeztetni 
ezt a sok különböző feladatot?
Valóban, matematika-fizika-rajz szakos 
tanárként dolgoztam 40 évig, ebből 36 
évig a vácszentlászlói általános iskolá-
ban. Csodás időszaka volt ez az életem-
nek, a tanítás minden percét imádtam, 
nagyszerű eredményeket értünk el a 
gyerekekkel. Már Vácszentlászlón taní-
tottam, amikor az egri főiskolán elvé-
geztem a rajz szakot is, így a művészet, 
az alkotás iránti elkötelezettségemet is 
kamatoztatni tudtam. Közben 2002-
ben elvégeztem a mérlegképes könyve-
lői tanfolyamot. Először csak saját céget 
könyveltem, aztán jött egy-két ismerős, 
de a tanítás mellett nem akartam sok 
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ügyfelet elvállalni. 2012-ben nyugdíjba mentem és onnan-
tól egyre több könyvelési munkám lett. A volt diákjaim 
sorra jönnek hozzám könyveléssel, sokan közülük orvosok, 
gyógyszerészek, egyéni vállalkozók lettek és bár szétszóród-
tak a környéken és az ország távolabbi pontjain, így mégis 
gyakran találkozom velük, tudok róluk, és ez egyfajta visz-
szaigazolás, hogy jó szívvel emlékeznek rám.

Hogyan hoztad létre a szakkört?
Amikor felsőfokú szakoktatói képzést szereztem hím-
zésből, szövésből és népi gyerekjáték készítésből, felve-
tettem az akkori polgármesternek a szakkör ötletét. Ez 
hamarosan meg is valósult, de mivel eleinte semmilyen 
eszközünk nem volt, hímzéssel kezdtünk. Amikor ké-
sőbb lehetőség nyílt rá, folyamatosan írtam a pályázatokat 
és az elnyert összegből sikerült vásárolnunk hat szövőke-
retet. Ezzel indult a szövő szakkör 1992 szeptemberében. 
Ahogy terjedt a híre, egyre többen csatlakoztak, én pedig 
minden további pályázati lehetőséget megragadva fej-
lesztettem az eszköz készletünket. Jelenleg 12 nagy álló  
szövőkeretünk van, 11 darab paraván, ezen kívül kisebb gye-
rekkeretek, mert hosszú ideig gyerekek is jártak a szakkörbe. 
Először csak néhányan próbálkoztak, később már 32-re nőtt 
a létszám. Az évek során több száz gyerek tanult szőni ná-
lam. Egy apró kézi szerszámmal, a körmöcskével kezdtük a 
munkát, mindig egyszerű, kisebb darabokkal indítottunk, 
hogy sikerélményük legyen. Készítettek kis csigát, katicát, 
minden apró alkotásnak nagyon örültek, én pedig szerettem 
velük lenni. 
Sajnos, amikor kezdtek bejönni a kütyük, okos telefonok, 
számítógépes játékok, már egyre nehezebb volt lekötni a fi-
gyelmüket, kezdtek elmaradozni. Amikor nyugdíjba men-
tem, a szövőkereteket az iskola tetőtéri terméből átvittük a 
művelődési házba, megszakadt a mindennapos kapcsolat, 
nem tudtam mondogatni nekik, hogy jöjjenek szakkörre, 
végleg lemorzsolódtak. Sajnáltam, mert igazi élmény volt 
velük foglalkozni, és külön büszke vagyok rá, hogy még a 
fiaim is szőttek egy-egy darabot, amit kincsként őrzök. 
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Úgy tűnik, nemcsak tanítottál, de a tanulás is mindig az 
életed része volt.
Valóban, most is tanulok, gobelinszövést, más néven kár-
pitszövést a Gödöllői Iparművészeti Műhelyben. A sors úgy 
hozta, hogy „megörököltem” Remsey Flóra, kárpitművész 
kárpitszövő székét, amit a család szeretett volna olyan helyen 
tudni, ahol biztosan megbecsülik és vigyáznak rá. Mindig is 
vonzottak a kihívások, a különféle technikák elsajátítása. A 
kárpitszövés sokkal aprólékosabb munka, vékonyabb, fino-
mabb az anyag, de több lehetőség is rejlik benne. Jelenleg 
Bocz Bea tartja a foglalkozásokat, akitől szintén rengeteget 
lehet tanulni. 

A felgyorsult, folyton változó világban ritka, hogy egy telepü-
lésen egy szakkör ilyen hosszú ideig töretlenül működjön. Mi a 
titka ennek a sikeres közösségépítésnek és megtartásnak?
Elsősorban talán az, hogy ez a csapat szinte már úgy léte-
zik, mint egy család. A közös alkotómunka mellett mind-
annyian odafigyelünk egymásra, megünnepeljük a névna-
pokat, örömteli eseményeket, süteménnyel, koccintással 
felköszöntjük egymást. Minden évben elmegyünk valahova 
kirándulni, amire mindenki nagyon készül. Ezeket az alkal-
makat mindig úgy szervezem, hogy a szórakozás mellett lás-
sunk valami népművészethez köthető kiállítást vagy helyet. 
Legutóbb például az új Néprajzi Múzeumban voltunk és egy 
múzeumi séta keretében megnéztük a gyűjteményt, ami 
mindenkinek nagyon tetszett. Évente egyszer tartunk egy 
farsangi vacsorát is, amikor ételt rendelünk, mindenki hoz 
valamilyen süteményt, beszélgetünk, jól érezzük magunkat. 
Fontos szabály, hogy kerüljük a politikai, vallási eszmecse-
réket és a hasonló, békétlenségre módot adó témákat, erre 
nagyon kényes vagyok, nem is engedem, hogy ilyesmibe bo-
nyolódjunk. Tiszteljük és tiszteletben tartjuk, hogy nem biz-
tos, hogy egy véleményen vagyunk, de nem hagyjuk, hogy 
ez közénk álljon és elrontsa a hangulatot. 

Hogyan zajlik a munka a szakkörben? 
Általában mindenki elmondja az elképzelését és én segítek 
megvalósítani, megtervezni a munkafolyamatot. Az alap-
anyagot, fonalakat nagyobb mennyiségben szoktam rendel-
ni, és mindenki abból vásárolja meg a számára szükséges 
mennyiséget, amelyik a legjobban tetszik neki. Többnyire 
vastagabb gyapjúfonalból szövünk, de ha vékonyabb fonalat 
kapunk valahonnan, azt is megoldjuk, összesodorjuk, vagy 
legutóbb egy hölgy például összehorgolta őket. Emellett itt 
az újrahasznosítás elve is nagyon jól megvalósul, hiszen a 

felhasznált anyagok is rendkívül sokfélék lehetnek. Jól hasz-
nosíthatók a kiselejtezett zoknik és egyéb ruhadarabok, volt, 
aki bársonynadrágot vágott fel csíkokra és gyönyörű szőnye-
get szőtt belőle, más összegyűjtötte a családban a kiselejtezett 
pólókat, felvagdosta és abból szőtt, de az ágyneműhuzatok, 
az iskolából leselejtezett függönyök is átalakultak már a szö-
vőkereteken. Az ebből készült szőnyegek nagyon praktikus, 
jól használható darabok, fürdőszobába különösen ideálisak, 
mert gyorsan száradnak és könnyen moshatók. Ennek kap-
csán tanultam én is nemrég azt a trükköt, hogy a régi, már 
kissé megsárgult függönyöket újra hófehérré varázsolhatjuk, 
ha a mosásnál a mosószer mellé mosogatógép tablettát is te-
szünk.

Bárki csatlakozhat a csapathoz, aki kedvet érez hozzá? 
Jelenleg két szabad szövőkeretünk van, amire várjuk a jelent-
kezőket. Teljesen kezdők is bátran jöhetnek, csak a kitartás 
és a pontosság a fontos. Az önkormányzat támogatásának 
köszönhetően, akik biztosítják nekünk a helyet a művelő-
dési házban, a szakkör díja mindössze 1500 forint havonta, 
ezen felül csak a felhasznált anyagokért kell fizetni. Bízom 
benne, hogy még sokáig hasonló eredményességgel műkö-
dik majd a szakkör és minél több fiatal is csatlakozik hoz-
zánk. Talán valaki ahhoz is érez majd kedvet, hogy elvégez-
ze a szakkörvezetői tanfolyamot, és idővel átadhatom neki a  
stafétabotot. 

Köszönöm a beszélgetést és kívánom, hogy a szakkör még 
sokaknak adjon feledhetetlen élményeket.

Zádori Mónika
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ARANY ÉS PETŐFI
A Petőfi-emlékévhez és az iskolai tan-
anyaghoz is kapcsolódó előadáson, 
rendhagyó irodalomórán vehettek részt 
a Vácszentlászlói Szent László Általános 
Iskola felső tagozatos tanulói. A Petőfi 
Sándor és Arany János levelezéséből 
összeállított műsor a magyar irodalom 

e két kiemelkedő alakjának barátságát, 
szakmai és emberi kapcsolatát mutatja 
be és hozza elérhető közelségbe a diákok 
számára is. A darab szerkesztője, Linka 
Ágnes úgy alkotta meg a darabot, hogy 
a nézőnek az legyen az érzése, mintha a 
levelek akkor és ott születnének a szín-
padon. Az előadást korabeli, 19. szá-
zadi zenék, és a levelekhez témában és  

kronológiailag is illő versek színesítik és 
teszik kerek egésszé. Az előadás során 
az összes fontos levél elhangzik a két fi-
atal színész, Siposhegyi Zsolt és Plaszkó 
Bence tolmácsolásában, akik színpadi 
játékukkal maradandó élményt nyújta-
nak a nézőknek. 

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulójára ren-
dezett megemlékezésen a Vácszentlászlói Szent László Általános  
Iskola nyolcadik osztályos tanulói és az énekkar adtak színvonalas 
és emlékezetes ünnepi műsort.

Gratulálunk a szereplőknek és a felkészítő pedagógusoknak,  
Mészárosné Maszlag Adrienn-nek és Csuja Leventének!
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VÁCSZENTLÁSZLÓI 
REFORMÁTUSOK

Örömünkre szolgál, hogy bemutat-
hatjuk a vácszentlászlói református 
közösséget fennállásának immár har-
madik évében. A hévízgyörki gyüleke-
zet lelki gondozója, Barthos Gergely 
tiszteletes szolgálatának köszönhető-
en elmondhatjuk, hogy 2019 októbe-
re óta Vácszentlászlón is van refor-
mátus gyülekezet. 

A kis közösség megálmodói és jelen-
leg is aktív tagjai biztosítanak helyet 
a minden hónap negyedik vasárnap-
ján 9 órakor tartott istentiszteletnek. 
Örömünkre szolgál, hogy bár köz-
ségünkben többségében a katolikus 
felekezethez tartozó hittestvéreink 
élnek, de kistérségünk vonzerejének 
köszönhetően, a lakosság gyarapo-
dásával a felekezeti szerkezet is válto-
zott, amelynek eredményeképpen ma 
már egyre több magát reformátusnak 
valló testvérünk csatlakozhat gyüle-
kezetünkhöz. 

Ezt megelőzően soha nem volt Vác-
szentlászlón református istentisztelet.
Nagy örömmel tölt el bennünket, 
hogy felsős diákjaink konfirmá-
ció-előkészítőre járhatnak, a kisebb 

gyermekeink külön foglalkozáson 
vehetnek részt az istentiszteletek al-
kalmával, illetve sorainkban üdvözöl-
hetünk olyan testvéreket is, akik fel-
nőttként tettek bizonyságot hitükről a 
gyülekezet előtt.
Nem titkolt szándékunk, hogy be-
mutatkozásunkkal bátorítsuk a tele-
pülésünkön és annak környékén élő 
református (vagy magát annak érző) 
testvéreinket az alkalmainkon való 
részvételre.

Településünk általános iskolájában ne-
gyedik éve választható a református 
hit- és erkölcstan tantárgy, melynek 
köszönhetően egyre több református 
gyermek jelentkezik a hittanórákra.
Ezek megvalósulása szintén Barthos 
Gergely tiszteletes úr szolgálatának 
köszönhető. Vácszentlászló község a 
Hévízgyörki Református Egyházköz-
séghez tartozik, így a hívek a minden 
vasárnap 11 órakor megtartott hévíz-
györki istentiszteleten is részt vehet-
nek, illetve az egyéb alkalmak látogatá-
sával is növekedhetnek hitvallásukban, 
közösségi életet élhetnek. 

A barátságos, családias, szeretetben 
teljes hévízgyörki gyülekezetnek kö-
szönhetően mindig nagyon felemelő 
érzés az istentiszteleteken és az álta-
luk szervezett egyéb alkalmakon részt 
venni. Nagyon jó érzés egy nyitott, 
befogadó, bátorító közösségbe kerül-
ni, és ezt szeretnénk megosztani má-
sokkal is. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a hozzánk 
érkezőket!
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Temetők… (IV.) 

Faluvégi, újkori temetőnk közepén áll 
ez a régi corpus kőkereszt, amit még 
1895-ben alapított Kollár Pál és Simo-
nidesz Károly esperes-plébános. Míve-
sen megalkotott talapzatát két oldalon 
kővirágok díszítik, felirata: Dicsértes-
sék a Jézus Krisztus. 
E szépséges feszület fotója még 1945 
őszén készült, tövében ott térdel és 
imádkozik a 15 éves Balog Margitka 
szentlászlói lány, aki a Fereng kanyari 
balesetben odaveszett édesapját, Balog 
Ferencet siratja. 
Berneczeiné Balog Margitka néni 
már 92 éves, de fájdalma nem múlt el, 
most, 2022-ben is könnyek szöknek a 
szemébe, amikor rá gondol.
Mert akik sokáig élnek és megöre-
gednek, azokat nemcsak jutalmazza, 
hanem bünteti is a Teremtő, - azzal, 
hogy több lesz a fájó temetői emlék is 
szívükben. 
Az is a negyvenes évek végén történt, 
hogy anyám zokogva vitt ki bennünket 
a temetőbe, a háború elején, 1938-ban 
meghalt kistestvérem sírjához. 

Én nem ismertem nővérkémet, de jól 
tudtam: kicsi testét fehér koporsóba 
tették, fehér ruhás fiatal szentlászlói 
lányok vitték ki a temetőbe a Hévízi 
úti oldalra, a gyereksírok parcellájába. 
Anyám beljebb hozatta hamvait, le-
gyen ő majd velünk, egy sírban a csa-
láddal. Az exhumálással megint átélte 
a tragédiát, bennünket is megáztatott 
patakzó könnyeivel. – én soha nem fe-
lejtem, volt nekem egy kicsi lánytest-
vérem is. 

Maszlag Ádám öregapám korán meg-
özvegyült, második felesége Tóth Mari 
még 1949-ben meghalt. Nyolc éves vol-
tam akkor, mégis emlékszem a temetés 
minden mozzanatára. Akkor még há-
zaknál temettek. Sok ember összegyűlt 
a régi Gödöllői út hosszú, keskeny 
portáján. Gregor atya latinul mond-
ta, Odor kántortanító érces hangján 
versbe szedte a búcsúztatót, hangosan 
zokogott a népes Ádám família. Én 
még azt is tudtam, hogy éjszaka sira-
tó asszonyok imádkoztak ravatalánál, 
ott voltam a koporsó leszögelése előtt 
is. Anyám fájdalomtól reszkető kezébe 
kapaszkodva percekig néztem Maszlag 
mama jóságos, márványarcát. 
Nem is félek én az ártatlan halottaktól! 
Jött aztán Horváth Jozsó szép fekete 
halottas kocsival, fényes szőrű lovak 
húzták a temetőbe, a főkapun ott volt 
még a nagybetűs felirat: Feltámadunk!

1952-ben Sára Ferdit, 10 éves osz-
tálytársamat temettük, neki háborús 
akna roncsolta össze a testét. Az egész 
falu, a sárga iskolából mindenki ott 
volt a temetőben. Egymás kezét fogva 
könnyeztünk a sírgödör szélén, Ferdi 
szülei és bátyja a koporsó fölé hajolva 
jajveszékeltek. Akkor az emberek nem 
szégyellték a sírást! Nevén is szólítot-
ták a halottat, hangosan zokogtak fe-
lette, kiadták magukból a fájdalmat.

Az iskolában hallottam először, hogy 
falunkban Szent István kori, régi te-
mető is volt. Soós tanító igazi ember-
koponyát és lábszárcsontot is muta-
tott nekünk a biológia órán. Ezer éves 
csontok, a Sára féle (csipogó) kocsma 
hátsó kertjéből valók, - mondta hoz-
záillő komolysággal. Való igaz. Sok-
szor, még a sötétben is játszottunk Sára 
Józsiék kertjében, ment a csülközés. 
Voltak itt még lyukas lábszárcsontok 
is, csülökfának is jó volt. Megcéloztuk 
őket a hosszú hajító fával, jaj volt az ős-
csontoknak. Még egy temetői emléke-
zésem az 56-os keresztfa. Már busszal 
bejáró tanuló voltam Mátyásföldre. 
Október 23-a után vagyunk, de még 
november 4., az orosz letámadás előtt. 
A halottak napján a Szentlászlói teme-
tőben. Azt láttam – éppen a középső 
Krisztus-keresztnél –, hogy a Szent-
lászlói pap, Dr. Kallós István esperes 
köré gyülekeznek az emberek. Szoro-
san mellette álltak Kovács György és 
Kisprumik Ambrus fiatal tanítók. 
Emlékeztek a pesti forradalom hőse-
ire, elszavalták a Nemzeti Dalt, majd  

Szülőfalum, szép Szentlászló
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valaki egy frissen ácsolt fakeresztet 
szúrt be az agyagos földbe. Látta ezt 
még Budavári Misi és Péter Laci – saj-
nos ők már meghaltak –, de Takács 
Laci, Papp Gabi bácsi egykori tanítvá-
nya is látta, aki Szentlászlón férfi-női 
fodrász mester. Ő is emlékezik rá. 
Ennek is már 66 éve! Csakhogy. Nincs 
már sehol az a földbeszúrt 56-os  
keresztfa! Ez lehetne most igazi erek-
lyéje temetőnknek!

Hogyan is van hát a  
Szentlászlói temetők története?

Igaz, szép történet ez is, mert benne 
van az elmúlás és a megújulás. Kez-
detben volt tehát a Szent László kerek 
templom körben a szép kálváriás te-
metővel, a Turai úti domboldalon. A 
régi írásokban az is megmaradt, hogy 
1678-ban még misézett itt a méltósá-
gos Szalbek Miklós váci segédpüspök, 
és prédikált a híveknek: „Sem e régi 
templom, sem e régi temető felújítá-
sától ne vonjátok meg buzgalmatokat, 
mert való ennek ősisége, itt nyugsza-
nak papjaink, elhunyt Szentlászlói 
atyáink és anyáink és az ő fivéreik, nő-
véreik, rokonaik teste. Nekik, ha még 
a tisztítótűz lángja tartaná vissza őket, 
bizony javukra válnék, ha valahány-
szor itt szentmise áldozat is lenne be-
mutatva.” 

Ekkor még teljesült a kívánsága, felújí-
tották, rendbe hozták, - még bővítették 
is a Szentlászlói temetőt. 

Aztán pedig a történelem kereke más-
felé fordult! Régi temetőnket a teljes 
pusztulás vette hatalmába, a követke-
ző évszázadban el is tűnt, ma már csak 
felbukkanó csontok, sírkövek, kálvária 
szobrának töredékei bizonyítják a létét.
A temetők azonban különleges helyek, 
örökre nem pusztíthatók el. Örökké-
valóságuk biztos, mint a halál, mert 
ahol emberek élnek, ott meg is halnak 
és új temetők születnek megint. 

Újkori temetőnk 1814-ben, ez 
is már több mint kétszáz éves!

Keletkezésének körülményeit, nemes 
Lóczy Antal Szentlászló egyház és Val-
kó leányegyháza, mindkét falu 1812-
ben hivatalba lépett plébánosának fel-
jegyzéseiből ismerjük. Lóczy plébános 
igen hosszú ideig, negyvenhárom éven 
át, 1855-ig szolgált a faluban, - sok 
minden történt az ő idejében. 
Az 1820-as évben építették újjá a Val-
kói Szent Mihály templomot, 1838-
ban emeltek harangtornyot a Szent-
lászlói barokk templomra, 1848-ban 
bátor hazafiságával tűnt ki. Haynau 
megtorlásának éveiben a plébánián 
adott menedéket a harcokban részt 
vevő, üldözött papoknak. 
Ő kezdte el a két falu egyháztörténe-
tének „jobb rendbe szerkesztését” is, 
- előokmányokból dolgozott, - való-
színűleg létezett egy, a mainál töredé-
kesebb, krónikaszerű Historia Domus.

Vácszentlászlón ebben az időszakban 
már eladósodott a „fényes” Eszterházy 
uradalom, fokozódott a jobbágyok 
sanyargatása, állandósultak az úrbéri 
perek. Mária Terézia után tagosítás, 
új földbirtokosok, létrejött a Gödöllő 
környéki korona uradalom, kialakult 
a község belterülete és az egyházi bir-
tokok. Más birtokhelyzet a Kender 
földeken, a Turai út mellett a Kazalok 
útjára járón, az akácos Kertek megett, 
és a másik Kertallyán dűlőben, mely 
földek legalább „12 kila vetőmag befo-
gadására” voltak alkalmasak. 

Ekkor történt, hogy a régi temetőt már 
nem bővítették, és 1814. április 3-án, a 
kegyes uradalom (50 öl hosszan és 50 
öl szélesen) új temetőt hasított ki az 
olcsóbb felvégen, majd ezt megáldotta 
Alajthner József Gödöllő kerületi ales-
peres, aki egyben Bag község plébáno-
sa is volt. A faluvégi terület nagyjából 
a Hévízi út és a Ligetpuszta felé tartó 
Nagyút (Fő út) találkozása volt, mely-
ről valamivel később Fridrik Ágost 
jegyző és Berneczei József bíró így  
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fogalmazott Rómer Flóris történész-
nek írt jelentésben: „…eredetiségénél 
fogva a Nagyút végén megneveztetik 
még a Trints utcza is, melyben mind 
czigányok és a község legszegényebb 
zsellér lakosai honolnak.”
Az újkori Szentlászlói temető kezdeti 
időszakáról kevés adatunk van, ami-
ből az is következhet, hogy csak lassan 
kezdték e kies földterületet „birtokba 
venni” az emberek. A családok inkább 
egymás mellé, egymásra temetkezhet-
tek, de jobbára még a régi, megszokott 
temetőbe. 
A feltevést az is megerősíti, hogy az 
1855-ben meghalt Lóczy Antal plébá-
nosnak sincs (nem található) a Szent-
lászlói temetőben sírja, de nincs sírja a 
Valkói temetőben sem. A megmaradt 
Historia Domusz bejegyzésben pedig 
szó szerint ezt olvassuk: „Éjjel 11 és 
fél órakor minden halandó test útjára 
lépett az Úrban nagyon tisztelendő Ló-
czy Antal, aki miután hirtelen gutaütés 
érte, a bánat nyilvánvaló jeleit mutat-
va lehelte ki lelkét. A közös temetőben 
tették sírjába hívei között, kiket 42 
éven és 7 hónapon át táplált az üdvös-
ség szavával, plébánosi minőségben. 
Nyugodjék békében.”       

Az is lehet persze, hogy Lóczy plébá-
nost, az igen tisztelendő nemes papot a 

Fő utcai templom sekrestyéjébe temet-
ték, - hiszen elődjeit, Ferenczffy József 
és Petrányi János szentlászlói plébáno-
sokat is ide, a sekrestye rácsa alá tették. 
Ugyanakkor, utódjának az 1892-ben 
meghalt Kovács József esperesnek  
vörösmárvány sírkeresztje itt van a  
temetőben.
Most vagyunk tehát a Vácról ide he-
lyezett Kovács József plébános-esperes 
szolgálati idejében (1855-1892) és már 
az 1857-es évről új bejegyzést is olvas-
hatunk az újkori Szentlászlói temetőről. 

Azt írják, a Hévízi út felől lezúduló 
nagy esővizek egyre csak pusztítják a 
temetőt, ezért – folyamatos közmun-
kákban – körbe árkolták, később fásí-
tották is a területet. 
Más forrásból azt tudjuk, hogy ez után 
megalakult egy hivatalosan bejegyzett 
Vácszentlászló Temetkezési Egylet. 
Ennek vezetője nemes Megyeri Károly, 
– akinek a templommal szemben, a
Fő utcai parton, a plébánia pince mel-
lett volt háza, telke, és akiről még azt
is tudjuk, hogy a szabadságharc alatt
Kossuth katonája, de még tanult fia is
főhadnagyi rangban szolgált.
Ezekben az években még fizetett őrt
is állítottak a temetőbe, fából halottas
kamrát is építettek, ami még bonco-
lásra is alkalmas volt.

Feltételezhető tehát, hogy az 1800-as 
évek végén már jobbára ide temetkez-
tek a Szentlászlói emberek, nagyjá-
ból kialakultak a temető keresztútjai, 
bejárati kapuja, egyéb létesítményei. 
„Benépesült” halottakkal a falu újkori 
temetője is. 
Ezt mutatják a múlt századból meg-
maradt régi sírkövek és fejfák is. Az 
1800-as feliratú sírkövekből csak ke-
vés van, többnyire olvashatatlanok, a 
sírok zöme az 1900-as évekből való, 
de nem kevés új síron már 2000-es fel-
iratú számok is vannak. Talán Lóczy 
Antal plébános két latin szövegű H. 
D. bejegyzése, ami a legrégibb időkre
utal: azt a gerenda keresztet, amely a
temetőben látható az üdvözítő kép-
másával együtt, a szentlászlói Tariszka
János emeltette, és engedély birtoká-
ban Petrányi János áldotta meg.
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A másik ilyen bejegyzés: a falu felső 
szélén lévő, most viszont már az új te-
mető előtt lévő keresztet a szentlászlói 
Szira János állíttatta és Petrányi János 
plébános áldotta meg. 

A két bejegyzés időpont nélkül van, de 
tudjuk, hogy Petrányi János 1762-1776 
között volt itt plébános, – e régi teme-
tői keresztek megáldása az ő idejében 
történt, és ez még a régi temetőben le-
hetett! 

Ma már több mint kétszáz éves újkori 
temetőnk, az akkor még ötven öl szé-
les, ötven öl hosszú területével, szép 
sírkertté terebélyesedett, jelenleg is 
ezer sírhalom borítja. Már történel-
münk része, szakrális hely, kulturális 
örökségünk. A régi temető emlékeivel 
Vácszentlászló Pantheonja. 

Drága felmenőink, szüleink, testvére-
ink, tisztelendő papjaink, feledhetet-
len tanítóink nyugvóhelye. Jövünk ide 
a halottak napján is, reszkető gyertya-
lángot hozunk, máskor is ezerszer rá-
juk gondolva, mert szeretteink! 
Nem is halottak ők, csak éppen távol 
vannak, egyszer úgyis visszajönnek, 
vagy mi indulunk! Mert csak akkor 
teljesedhet be értelme a nagybetűs 
feliratnak, amit én még nyolc évesen 
láttam a temető régi, fából megácsolt 
kapuján: Feltámadunk!

Szülőfalum Szép Szentlászló

Balogh Zoltán

Forrás:
- Adatok, dokumentumok Vácszentlászló
életéből (Lukács András)
- A középkori Magyarország rotundái
(Gervers-Molnár Vera)
- Váci Püspöki és Káptalani Levéltár
digitalizált iratai
- A Váczi Egyházmegye történeti névtára
(Chobot Ferenc)
- A Váci Egyházmegye történeti földrajza
(Varga Lajos)
- 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 Szentlászlói emberek



14 XXXI. évfolyam 2. szám HITÉLET

ADVENTI  
GONDOLATOK

Advent van, karácsonyra készülünk. 
Igaz, ilyenkor a leghosszabbak az 
éjszakák és kevés jut a napsugárból, 
mégis ez a sötét december a legvidá-
mabb hónapjaink közé tartozik. Az 
utcán ilyenkor nagy a forgalom – a 
vírus ellenére is –, az emberek kará-
csonyi bevásárlásaikat végzik. 

Vajon miért tudott ez az ünnep így 
belenőni az emberek szívébe? Mi a je-
lentősége a karácsonynak? Mi változ-
tatja legnagyobb ünnepünkké? A vá-
lasz igen egyszerű: az ajándék. Ennek 
mindenki örül és boldogan szorítja a 
szívéhez. Elsősorban nem azért, mert 
hasznos, értékes, sok pénzt fizettek 
érte. Nem! Az ajándék akkor értékes 
igazán, ha megérezzük a mögötte rej-
lő szeretetet. Minden árucikk akkor 
változik ajándékká, ha a szeretet keze 
nyújtja felénk. 

Mi, keresztények karácsony ünnepén 
mennyei Atyánk szeretetére emlé-
kezünk, aki egyszülött Fiát adta ne-
künk. Karácsony éjjelén letette egy 
Szűz ölébe, majd elindította az emberi 
történelem országútján. Hívatlanul, 
kéretlenül, érdemtelenül kaptuk ezt a 
nagy Ajándékot, de immár a miénk, 
és tőlünk függ, hogy mit kezdünk vele. 
Sokan visszautasítják, mert őket ilyen 
furcsa Ajándék nem érdekli. 

Mások közönyösen mennek el mellet-
te, hiába nyílnak meg előttük a szere-
tet piros sebei, amelyeket a keresztfán 
szerzett szeretetből a bűnös világért. 
Aztán vannak boldog elfogadók, akik 
szívükhöz szorítják, mert hisznek Is-
ten szeretetében.

Isten azért teszi örök jelenné a kará-
csonyt, azért gyújtja meg ismételten 
szeretetének karácsonyfáját, hogy ki-
szabadítson a „légy elég önmagadnak” 
sivár börtönéből. Nemegyszer megtör-
ténik, hogy a karácsonyfa gyertyájától 
vagy csillagszórójától meggyullad az 
angyalhajas fenyő. Milyen jó lenne, ha 
sikerülne nekünk is gyertya módjára 
tüzet gyújtanunk, és Jézus szeretetére 
vezetni a világot!
 

Sajnos, a mai ember nehezen fog lán-
got, igazán nem gyúlékony a hit és 
szeretet dolgában. Sőt, sokan dicsek-
szenek azzal, hogy hitetlenek. A való-
ság mégis az, hogy a közöny, a tagadás 
vagy a kétely hamuja alatt ott szunnyad 
a hit parazsa. Karácsony Gyermeke ezt 
a hamut akarja lefújni, ezt a parazsat 
akarja lángra lobbantani. Isten országa 
nem zárul le előttünk, a sötétség ural-
ma sohasem végleges, a betlehemi bar-
lang száját nem lehet befalazni, Jézus 
nem mondott le hozzánk jöveteléről.
Hát, íme, ez a karácsony örök témája: 
Isten jön és hívja az embert. 
Magához hívja, boldogságra hívja, üd-
vösségre hívja. 
Petőfi Sándor János vitézének van egy 
kedves jelenete, ahol János vitéz el-
hagyja Tündérországot, mert meghal-
lotta a furulyaszót. Ennek hangja falu-
jára, a virágzó akácfára, rezgő nyárfák 
ezüstös levelére, a magyar rögre em-
lékezteti. És azzal, hogy emlékezteti, 
hívja is, vonzza is úgy, hogy nem állhat 
neki ellent…

Nos, a modern világ néma vakságába 
is behatol a betlehemi furulyaszó, és 
visszahív a nagy hit fényekkel átjárt 
világába. Nem Tündérországból hív, és 
nem Tündérországba hív, hanem a hit 
és a kegyelem isteni világába.
Hallgassunk rá, és induljunk  
Betlehembe!

Palya János plébános



Házasságkötés

152022. novemberANYAKÖNYVI HÍREK

Születés
Dobrovicz Mátyás – Dobrovicz Dániel és Laukó Veronika 

Pápai Natasa Tamara – Pápai György és Smikál Flóra
Kalán Milán – Kalán József és Szomori Anna

Berecz-Jancsev Diána – Berecz Róbert és Jancsev Barbara
Kamalaldin Nóra – Kamalaldin Jaser és Vincze Brigitta

Pécsi Patrícia Réka – Pécsi Balázs és Kiss Réka Magdolna 
Szijj Léna – Szijj András és Szerencsi Kitti 

Szlucska Noémi Nikoletta – Szlucska Martin és Kovács Nikoletta
Horváth Noémi – Horváth Zoltán és Makker Csilla

Hadar Márk – Hadar Kálmán és Baksa Katalin
Szentmihályi Kamilla – Szentmihályi László és Győr Anita Anett

Kiss Lóránd Félix – Dr. Kiss Dániel András és Litsauer Tímea

Malatinszki István- Oláh Vivien Erzsébet
Varga Richárd- Sinkó Kitti

Horváth Gábor- Fürst Dóra
Saska János Sándor- Dömötör Katalin Anna
Novák-Farkas Réka Erzsébet- Szabó  Lajos

Lukács Gábor 70, Sziráki László 70, Simenasz Albertas Vincas 84
Saska József Andrásné 78, Hladics György 78, Szabó János 55

Répás Ferencné 95, Tengeri István 54, Budavári Mihály László 82
Győrfi József 68, Maszlag Mihályné 94, Basa László 77, Maszlag Józsefné 89 
Zséli Ferenc Lászlóné 81, Tóth András Mihály 81, Szira Ferenc András 77

AZ ARANY JÁNOS  
MŰVELŐDÉSI HÁZ  
ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

HÉTFŐ: 
Rock and roll tánc próba 1600-1700 

Vezető: Horváth Viktória
Mazsorett próba 1700-1900 
Vezető: Szaluter Tünde
Szövő- hímző szakkör 1600-1900-ig 
Vezető: Mészáros Lászlóné
Női nyugdíjas klub 1700-1900  
(páratlan héten) Vezető: Grébel Lajosné
Férfi nyugdíjas klub 1700-1900  
(páros héten) Vezető: Kovács Sándor
Cursillo imacsoport 1800-1900  
(páros héten) Vezető: Tusor Józsefné

KEDD:
Kölyök atlétika 1600-1700 
Vezető: Kőváriné Dús Jetta
Alakformáló torna 1730-1830

Vezető: Kőváriné Dús Jetta

SZERDA:
Foci u7, u9, u11 korosztály 1645-1900 
Vezető: Aranyosi Gábor
Biblia óra 1730-1900  
Vezető: Barczi Zsolt

CSÜTÖRTÖK:
Rock and roll tánc próba 1645-1730 
Vezető: Horváth Viktória
Taekwon-Do edzés 1730-1900 
Vezető: Czeba Mihály

PÉNTEK:
Foci u7, u9, u11 korosztály 1645-1900 
Vezető: Aranyosi Gábor

SZOMBAT:
Mazsorett próba téli időszak 1000-1200 
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 

Halálozás



KEDVES
GYEREKEK!

A Mikulás kisvonattal
érkezik az ünnepségre,

mindenkit
kis ajándékkal és
vonatozással vár.

MeghívóMeghívó
Szeretettel várjuk a község lakosságát a Polgármesteri hivatal parkjában 

(rossz idő esetén az Arany János Művelődési Házban)
2022. december 3-án, szombaton 16 órától megrendezésre kerülő

Mikulásváró és adventi gyertyagyújtási ünnepségre 
 Program:

     16.00 Óvodások műsora
            16.15 Mosolyra hangolók együttes  
           zenés műsora
              17.00 Mikulás érkezése

Az óvodában készült  
kézműves termékek  

vására.  
A látogatókat forró 
tea és puncs várja!

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


