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Szorosan kapcsolódott az esemény-
hez az a jeles alkalom, hogy templo-
munk, amelynek Szent László a vé-
dőszentje ebben az évben ünnepli a 
mai formájában fennállásának 150-ik 
évfordulóját.

A program ünnepi szentmisével 
kezdődött, melyet Dr. Beer Miklós 
váci megyéspüspök mutatott be. Az 
istentisztelet bensőséges légkörét 
szimfonikus zenekar és a turai kórus 
tagjaival kibővített énekkar is szebbé 
tette.

A szentmise keretében a Püspök Úr 
megáldotta és felszentelte a Krisztus 

szenvedését és keresztútját megjelenítő 
stációképeket, amelyeket a vácszent-
lászlói Kozma Zoltán intarzia készítő 
művész ajánlott fel templomunknak.

A templom melletti köznél folyta-
tódott a nap programja, ahol átadásra 
kerültek a község 5,8 km hosszú szi-
lárd burkolatú útjai, amelyek az adós-
ság konszolidációs intézkedések során 
kapott pénzből lettek leaszfaltozva. Itt 
köszöntőt mondott Czerván György, a 
Földművelésügyi Minisztérium állam-
titkára, térségünk országgyűlési képvi-
selője. 

A jelenlévők ezután a Művelődési 
házhoz vonultak, ahol kezdetét vette a 
Szent László ünnepség. 

Horváth László Tibor polgármes-
ter köszöntötte a nagytermet teljesen 
megtöltő közönséget. Méltatta László 
királyunk érdemeit, beszélt templo-
munk felújításáról és vetített képek 
segítségével bemutatta a községünk 
fejlesztésében az elmúlt években elért 
eredményeket.

Jóleső érzéssel nyugtázhatták jelen-
lévők Vácszentlászló arculatának fejlő-

dését. Színvonalas műsor következett, 
melyben a zeneiskola, az áltálános is-
kola tanulói és a művelődéi ház nép-
táncosai vettek részt, őket Papp Sán-
dorné tanárnő készítette fel.

A „Tiszta hittel, erős kézzel – Szent 
László király, a hit bajnoka, a haza 
hőse, 1077-2017” című kiállítást meg-
nyitotta Gaal Gergely, a Szent Lász-
ló-év tanácsadó testületének elnöke.

A király életútját bemutató, sok is-
meretanyagot tartalmazó tablókat a 
jelenlévők érdeklődve nézegették a 
nagyteremben. Szintén sokan tekintet-
ték meg a klubszobában Kozma Zoltán 
intarzia kiállítását.

Zárásként az önkormányzat sze-
rény vendéglátásra hívta meg a jelen-
lévőket, akik még sokáig beszélgettek 
az esemény tartalmas részleteiről és 
egyöntetű volt a megállapítás, hogy 
községünk méltóan ünnepelte Szent 
Lászlóhoz kapcsolódó évfordulókat 
és emlékezett meg katolikus templo-
munkról.

K.S.
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Szent László-év
Szent László király trónra lépésének 940-ik és szentté avatásának 825-ik évfordulója alkalmából a 2017-es évet  
a Magyar Kormány és a Nemzetpolitikai Államtitkárság Szent László-évnek nyilvánította.
Nagy királyunk tiszteletére egész évben zajlanak megemlékezések, ünnepségek hazánkban és a határainkon túl is. 
Községünk önkormányzatának döntése értelmében Vácszentlászló is bekapcsolódott az éves programba, és 2017. 
szeptember 3-án megrendezésre került a Szent László tiszteletére ajánlott ünnepség. 
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A hely, ahol László herceg sátora állt
A MOGYORÓDI CSATA IDEJÉN…

Van azonban egy másik, a faluhoz 
kapcsolódó történet is, mely szerint 
László herceg a Mogyoródi csata ide-
jén (1074-ben) a Hajta patakra néző 
Szentlászló dombon táborozott, majd 
sátorának helyén épült fel a kis telepü-
lés középkori temploma.

Ez pedig nem legenda! A középkori 
Szent László templom a legszebb élő 
valóság volt! Évszázadokon át műkö-
dött, plébániája volt, felszentelt papok 
szolgálták itt a szentlászlói híveket. A 
templom az egykori ősfalu legmaga-

sabb dombján állt, meghaladja már 
emberi emlékezetünket, de megma-
radtak nyomai, a hely, a kövek, a róla 
szóló eredeti írások, a hiteles történeti 
feljegyzések. 

A régi kőtemplom helye egy föld-
vár, erődnek számított abban az idő-
ben.  Ma is csodálatos! A dombra 
felfelé a házak között is jól láthatók 
meredek, sárgálló agyag-szakadékai, 
egykor vigyázták a tetőt, a kis temp-
lomot, - lent a laposban pedig a Hajta 
patak kibuggyanó mocsara védte.

Temető ölelte körül, mint ahogy 
Szent István uralkodása (1000-1038) 
idején ez már jó szokás, rendelet 
volt nálunk: a sírok kerüljenek a 
templom mellé, ahol őseink, drága 
anyáink, apáink örökre megnyugod-
hatnak.

A kör alakú, kenderhátra néző 
templom mellett harangláb állt, a 
temető felé mutatott kálváriája, Szűz 
Mária, Szent János és Mária Magdol-
na szobrokkal.

Nagyon sok ember ismeri a vácszentlászlói szép legendát, miszerint Szent 
László királyunk fehér lovának patkónyomából ered a Hajta patak forrása. 
Nagy királyunkról persze számtalan gyönyörűséges legenda született széles 
e nagy Magyarországon, ami azt jelenti – itt Szentlászlón is – hogy az em-
berek végtelen csodálattal és tisztelettel gondolnak szent lovagkirályunkra.

EZ A HELY, AHOL LÁSZLÓ HERCEG (SZENT LÁSZLÓ LOVAGKIRÁLY) 
SÁTORA ÁLLT A MOGYORÓDI CSATA IDEJÉN!

Egészen pontosan a Turai út - Petőfi utca sarok ez, a Petőfi utca 2 sz. telek, a 
Szentlászlói templomdomb. (Nem tévesztendő össze a kisligeti templom hegy-
gyel, ami innen öt kilométer Nyugat felé, és ami egykoron ugyancsak templomos 
helynek számított!) 

Hogy a régi Zenth Lazlow nevű kis falu templomát pontosan mikor építették, 
nem tudjuk, de egyre többet tudunk meg róla!
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AMIT EGÉSZEN BIZTOSAN TUDUNK!

A török hódoltság idején, 1546-ban 
Szent László falu a Budai Szandzsák 
összeírásában szerepel, és ekkor And-
rás nevű papját is feljegyezték, aki saj-
nos 1559-ben már meghalt, arról pedig 
nincs adat, hogy lett volna közvetlen 
utódja a templomban. Ekkor már Hat-
van mezőváros, de a Váci Püspökség 
is török kézen volt, erre felé már csak 
vándormissziót teljesítettek a papok.

Egy a Vatikáni Levéltárból való fel-
jegyzés szerint 1653-ban harangszen-
telés, bérmálás volt a régi Szent László 
templomban, Benlics Máté belgrádi fe-
rences püspök érkezett a faluba. Ebben 
az időszakban már nemcsak a törökök, 
hanem a fegyveres császári hajdúk is 
szedték a dézsmát a jobbágyfalu portá-
in. Nemcsak anyagi, hanem a lelki nyo-
morúság is sújtotta a szentlászlói embe-
reket, aggasztó paphiány volt az egész 
hódoltsági területen. Benlics Máté kato-
likus püspök hosszú és fáradságos, nem 
is veszélytelen magyarországi körútján 
Turáról érkezett ide: misézett a Szent 
László tiszteletére emelt templomban, 
buzdító latin beszédét jezsuita pap for-
dította magyarra. Nagy szeretettel fo-

gadta őt a helyi licenciátus és persze a kis 
falu népe. Megbérmált 96 férfit és 123 
nőt, akik a környező falvakból is jöttek. 
Végül felszentelt még négy harangot is.  
A látogatásáról szóló pápának küldött 
jelentést, a latin kalligraficus írást, a 
püspök sajátkezűleg írta alá, ebből tud-
juk azt is, hogy a mi Szent László temp-
lomunkat előtte újították fel, és még e 
sanyarú időkben is el volt látva minden 
szükséges felszereléssel.

1670-ben Szarka Miklós volt itt a 
plébános, 1675-ben Gejza Simon, ekkor 
említik először a templom plébániáját, 
meg azt is, hogy ugyanebben az év-
ben Gejza Simon részt vett a Pongrátz 
György váci megyés püspök által össze-
hívott Garamszentbenedeki zsinaton.

Egy 1697-es Canonica Vizitatióban 
így van: „ante disturbia fuit parochia” 
(= a Rákóczi féle fölkelés előtt is plébá-
nia volt) ekkor pedig Fügedi Benedek 
licenciátus gondozta a templomot.

A Pest Megyei Kézikönyv írja: a 
Szent László templom átvészelte a török 
háborúkat is, még 1697-ben is jó álla-
potúnak mondták.

1702-ben egy oltárral, új taberná-
kulummal (szentségtartó) jegyzik, vá-
szonra festett oltárképe Szent Lászlót 

ábrázolta, felül Szentháromság képpel, 
továbbá Szt.  István, Szt. Ilona, Szt. Er-
zsébet, Szűz Mária szobrokkal. Ebben 
az időben már szószéke is volt – olvas-
hatjuk az Asztalos István szerkesztette 
Vácszentlászló története c. 2001-es Mil-
lennium kiadványban is.

A Rákóczi Szabadságharc idején 
(1703-1711) a kuruc-labanc háborús-
kodásban sok érték elpusztult a kis 
templomban is, de érdekes, hogy egy 
1713-as jelentés már öltöztethető Szűz 
Mária és Kis Jézus szobrokat is említ, 
hozzá a megfelelő ruházattal. A temp-
lomban továbbra is csak vándormisszi-
ót teljesítettek a papok, 1710 körül Oláh 
Ferenc, 1713-tól Koricsánszky László 
szolgált itt.

1716-ban újra a templom melletti 
haranglábról írnak, de az ún. Pongrátz 
féle 1675-ös térképen kisded tornyos 
templommal ábrázolják Szent László 
települést, ez azonban tévedés, mert 
biztosan tudjuk, nem volt torony! - 
mint ahogy ez a későbbi adatokban már 
nem is szerepel.

„Arra felé volt a kápolna templom, 
amerre az urasági földek felől a sző-
lőkbe járnak, és amelyet Szent Lász-
ló király építtetett saját költségén, s 
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amely az idők folyamán kicsinysége 
és régisége miatt is, elhagyatottá vált.” 
– olvassuk Lukács András címzetes 
apát „Adatok, dokumentumok, képek a 
Vácszentlászlói Egyházközség életéből” 
című 2005-ös, 167 oldalas, egyháztör-
téneti jegyzetében, aki maga is sok ada-
tot gyűjtött Vácszentlászlóról, minden 
írásos forrást pontosan megjelölt, felje-
gyezte a Historia Domus szövegeinek 
oldalszámait, a Canonica Vizitátiókat, 
és természetesen Chobot Ferenc: A 
váci egyházmegye történeti névtára c. 
munkájából a legfontosabb történéseket 
- 210.old. – Liber II. Vicit. Can. 9, 91. 
III. 139.

A templomdombról 1725-ben azt 
írják, hogy a temető kőfalának helyen-
ként már csak nyomai látszanak.

TÉRKÉPEK, MŰHOLDAS FELVÉTELEK

Az első Magyarországi katonai felméré-
sen készült ún. Jozefiniánus (1763-1787) 
térképre húzott műholdas szentlászlói 
felvétel a Turára vezető út délebbi olda-
lán tünteti fel a régi szentlászlói temp-
lomot. A térkép hiteles, de szakértők 
szerint számolni lehet helyenként 200 
méteres elcsúszással is. Mindenesetre a 
térképen jól látszik, hogy Szentlászló ős-
falu ekkorra már nagyon megváltozott. 
Kialakultak a patak menti házsorai, a 
Nagy út (Fő út) és a Gödöllői út (Kos-
suth utca), továbbá a Ligeti út, a Hévízi 
út. A térképen Tura felé látszanak az 
urasági földek, az akkor még létező erdő 
irtásokkal, a zsámboki út Déli oldalán 
pedig jelölik a szentlászlói szőlőket is.

Az viszont érdekes, hogy az 1745-
ben megépült Fő utcai templomot a 
térképen még nem ábrázolták! (Talán, 
mert nem volt még tornya.)
A második műholdas katonai térképen 
(1836-37) a kis templom már nem lát-
szik, de a templomdomb alsó részén a 
Turai út - Zsámboki út kereszteződé-
sétől Észak felé, ott van a fallal kerített 
szabálytalan kör alakú temető.

Itt és most kell felidézni, hogy a 
2012-ben kiadott Pest Megye Ré-

gészeti Topográfiája (MRT XIII/3. 
kötet) a következő jelentést írja:  
„A falu közepén, a Hajta patak ÉK-i 
partjára meredeken lejtő dombhát tete-
jén, a Turai út 2. és a Petőfi utca 2. szám 
alatti telkeken a veteményeskertekben 
igen sok, Árpád-kori településre utaló 
cserepet lehetett gyűjteni. A XII-XIII. 
századra jellemző, fehér fazekak tagolt 
perem-, valamint vizszintes vonalas és 
fogaskerékkel benyomott  mintás ol-
datöredékeit, kavicsos anyagú, világos-
barna, hullámvonalakkal és vizszintes 
vonallal díszitett válltöredéket találtunk. 
A Turai út 2. számú telken korábban sok 
embercsontot is kiforgattak a földből, de 
falakra utaló törmeléket már nem ta-
láltunk. (Kvassay, 1983). A lelőhelynek 
a teljes kiterjedését a beépítettség miatt 
nem tudtuk tisztázni. Ennek tudható be 
a késő középkori leletek hiánya is. A le-

lőhelyet a falu középkori előzményeivel 
azonosítjuk…”

És ehhez tegyük hozzá e feltáró mun-
ka legújabb fejleményeit: a Petőfi utca 2 
sz. telek és ház Szabó Jánosné tulajdona, 
aki évek óta idős, beteg, a házat pedig 
Sára János és felesége (Fő utca) felügyeli, 
gondozza. Ez év májusában az udvaron 
körbe járva, átvizsgálva, találtunk itt egy 
régi, nagykocka alakú, vélhetően eredeti 
templomkövet, egy jól kimunkált, nehe-
zebb márványlépcsőt, továbbá néhány 
ős-gipsz anyagú szobortöredéket, ame-
lyek a nem hivatalos szakértői vélemény 
szerint, mind középkori eredetűek. Ezek 
a leletek - miután a régi templom helyén 
találtuk őket – nagy valószínűséggel ösz-
szefüggenek az előbbi kutatási jelentéssel, 
és ugyancsak a hely középkori előzmé-
nyeihez kapcsolhatók, a régi Szentlászló 
templom maradékai lehetnek.

Ötven évvel később azt olvashatjuk, 
hogy a régi templom ódon épületét 
1772-ben utoljára javították.

Ekkor – Mária Terézia királynő ural-
kodása alatt, Petrányi János plébános 
szolgálati (1762-1776) idejében - építe-
tették meg az új plébániát is, de már az 
1745-ben felszentelt új, Fő utcai temp-
lom mellé. A régi plébánia nem volt 
messze a kis templomtól, valahol a Turai 
út - Akácfa utca sarkán lehetett, az ide 
vonatkozó H.D. feljegyzés szerint „ott, 
ahol az uradalmi juhászok ispánjainak 
is volt a lakása.”

És ami kétségtelen tény. A középko-
ri Szent László templomot 1792-ben 
lebontották, köveit Eszterházy Miklós 
herceg bujáki uradalmának bővítésére, 
a Turai istálló és a magtár épületeihez 

hordták el, kisebbik részét pedig a Fő 
utcai templom közelébe építendő plébá-
nia pincéhez szállították. 

Mint ahogy ezt több korabeli forrás-
ból tudjuk – a Turára szállítás lett a sorsa 
a kisligeti középkori templom és galga-
hévízi András parti Bencés monostor 
még megmaradt köveinek is.

Fontos megjegyezni:  korabeli levél-
tári iratok, de később a Historia Domus 
egyes oldalai mind beszámolnak arról, 
hogy László herceg sátorának helyét, a 
régi kis kápolna templomot igen nagy 
szeretet és tisztelet övezte. Még a falu 
új templomának megépítése és felszen-
telése (1745) után is sokáig jártak ide 
a szentlászlói hívek, a papok továbbra 
is tartottak itt egyházi szertartásokat, 
Szent Helynek tartották.
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ÉS MÉG MINDIG A RÉGI TEMPLOM 
MEGMARADT KÖVEIRŐL…

Ugyancsak Lukács András címzetes 
apát (aki egyébként 1983-ban Turán 
volt plébános, majd 2004-ben Vác-
szentlászló és Valkó plébániai kor-
mányzója) feljegyzései, továbbá a Váci 
Egyházmegye Levéltárában fellelhető 
(nagyobb részt már digitalizált) His-
toria Domus iratai tájékoztatnak ben-
nünket a szentlászlói régi templom 
lebontásának körülményeiről, Szent-
lászlón maradt szent köveiről.

Ebben a korszakban (1776-
1812) igen hosszú időn át a min-
denki által nagy tiszteletben tar-
tott Ferenczfy József plébános 
szolgálta a szentlászlói híveket.  
Amikor tehát a Fő utcai templom 
mellé 1772-ben felépült az új plébá-
nia, - tizennyolc évvel később - 1790 
körül már  felújításra is szorult, hiszen 
az egész épület, de különösen belső 
pincéje -  az állandóan magas talajvíz 
miatt - használhatatlan volt. Ismeretes, 
hogy az új Fő utcai templomot, majd 
később a plébániát is a patak mellé, az 
igen mélyen fekvő, posványos területre 
építették. Ferenczfy plébános úr 1790-
ben már nem bírta tovább ezt a kelle-
metlenséget, és miután a plébánia át-
építéséről a kegyúr Eszterházy Miklós 
herceg őmagassága hallani sem akart, 
már csak a saját kezdeményezésében, 
egy külön pince építésében remény-
kedett. Ezt a tervét pedig Thanhoffer 
Miklós bujáki uradalmi Intézőnek is 
előadta, aki azért kövekkel, téglákkal 
mégis segítette elképzelésének kivite-
lezését. Ugyanis Thanhoffer irányította 

az akkor már romosnak nyilvánított 
szentlászlói régi templom köveinek el-
szállítását Turára, ő tudta a legjobban, 
hogy a kövekből juthat még a plébánia 
pincéjébe is.

A megépítéshez persze alkalmas 
hely is kellett, ezért az uradalmi In-
téző a templom közelében, a Fő út 
magasabb oldalán, Varga János gazda 
(köznyelven Varga Istók Jancsi) telkét 
jelölte ki erre a célra, aki helyet adott a 
pince megépítéséhez. Azzal a feltétel-
lel, hogy az elkövetkezendő plébános 
urak mind engedélyezzék számára, 
hogy saját borát és termését is ebbe a 
pincébe rakhassa és tárolhassa mind-
addig, amíg azt ő jó áron el nem adja.  
A terület kijelölésről az Intéző úr írást 
nem adott, csak szóban állapodtak 
meg. Ferenczfy plébános úr a sze-
rénység és a becsületesség mintaképe 
örült e fejleménynek, de hogy lelki-
ismeretét teljesen megnyugtassa, el-
nyerte még ehhez Zerdahelyi Gábor 
váci káptalani helynök (később besz-
tercebányai püspök) engedélyét is, aki 
éppen akkor tartott Can. Vizitatiót 
a szentlászlói plébánián. Zerdahelyi 
káptalani helynök tudott a kis temp-
lom lebontásáról. „Amely ugyan már 
leromlott állapotban volt meghibáso-
dott tetőzete miatt, de azért ki lehetett 
volna javítani, s már régisége miatt is 
meg kellett volna őrizni” Ezt azonban 
csak halkan megállapították, nem is 
tehettek mást, hiszen tudták, most 
nem számíthatnak Eszterházy kegyúr 
segítségére, akit egyébként „Fényes” 
jelzővel illettek az emberek, és aki a 
hatalmas bujáki uradalom teljhalmú 
birtokosa volt. Olyannyira, hogy még 
az is megtörténhetett: Kismartonban, 

1808-ban, a magas Eszterházy herceg-
ség uradalmainak igazgatósági ülésén 
határozat született, hogy Ferenczfy 
József - aki már életének 73. évét ta-
posta, és aki már 32 éve Szentlászó 
plébánosa volt, -  fizessen be az ura-
dalmi pénztárba 320 forintot a plébá-
nia pince építésére felhasznált köve-
kért, téglákért, és mészért. (A meszet 
egyébként Ferencffy plébános a saját 
pénzén vásárolta Csőváron!)

Mert hogy időközben, végre, 1807-
ben elkészült a templom köveiből, 
tégláiból összerakott pince, amibe a 
szentlászlói, de a még a valkói leány-
egyház hívei is besegítettek, sokan két-
kezi munkával, mások kocsifuvarokkal 
szolgáltak.

Megépült tehát a pébánia pincéje, 
de Varga Istók Jancsi saját tulajdonú 
telkén! Nagyjából ötven év múlva, 
1854-ben (H.D.41. old.) a pince tető-
zetét egyházi segítséggel felújították, 
de ekkor már Kovács József volt a falu 
plébánosa. És a telek újabb ötven év 
múlva, 1902-ben gazdát cserélt. Hir-
schler Izsák és felesége Schwartz Ro-
zália zsidó család tulajdonába került a 
ház és az udvar, ők viszont pert indí-
tottak, hiszen a saját udvarukban tud-
hatták más pincéjét. A pert azonban I. 
és II. fokon elveszítették. Ez a parókia 
pince később községi, majd közössé-
gi borozó is lett, a szentlászlói sző-
lősgazdák itt adták el saját boraikat. 
A pince azonban egyszer csak eltűnt 
a feljegyzésekből, okát nem tudjuk, 
talán összefüggésben lehet a század-
fordón már Szentlászlót is elérő nagy 
filoxéra járvánnyal, ami európa szerte 
pusztított, elvitte az ország szőlőállo-
mányának 60%-át.
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HOL LEHETNEK MOST A RÉGI PLÉBÁ-
NIA PINCE TEMPLOMKÖVEI?

Sikerült kideríteni, hogy a század eleji 
Hirschler Izsák telke, azonos a ma is lé-
tező Fő út 62-es számú telekkel és házzal, 
ami jelenleg gazdátlan és eladó. Ez a ház 
a parton, a templom bejáratának magas-
ságában van, régebben a Puszti család 
tulajdonában is volt, és itt a Fericske féle 
ház portáján a kútban, ott vannak régi 
SzentLászló templom falkövei! Legalább 
is azoknak egy része. A plébánia pince 
eredeti valóságában sajnos már nincs 
meg, egészen pontosan, nem találtuk. A 
ház udvarán teljesen elvadult, áthatolha-
tatlan a növényzet, nem lehet azonban 
kizárni, hogy valahol a föld alatt, vannak 
még templomkövek.

És mindezekre a dolgokra, saját ma-
gam, soha nem jöttem volna rá a régi 
vácszentlászlóiak, Puszti Ferenc (Akác-
fa utca), Zólyomi János (Kossuth utca) 
Budavári Mihály (Fő út) és Furulyás 
János (Fő út) emlékezete, készséggel 
adott tájékoztatása nélkül. Puszti Ferenc 
még az 1913-ban született néhai Puszti 
mama emlékezéseit is megőrizte, mi-
szerint abban az időben (a múlt század 
végén és a rá következő század elején) 
igen kedvelt helynek számított ez a pa-
rókia borpince. A vasárnapi szentmisék 
után, a meredek parti lépcsőn sokan ka-
paszkodtak fel ide a szentlászlói hívek is. 
Amiben persze semmi rosszallás nincs, 
inkább bizonyítja: az emberek akkor 
sem vetették meg a borkóstolás sem-
mi máshoz nem hasonlítható élvezetét.  
Puszti mama emlékezetéből tudjuk azt 
is, hogy abban az időben csak lépcsőkön 
fellépve lehetett a templomba bemenni, 
ugyanis még nem volt feltöltve a temp-
lomkert!

Ilyen dolgok derültek hát ki a régi 
templom köveinek keresése közben, 
mint ahogy az is igaz, hogy a templom 
köveinek elhordása után, lassan a régi 
temető is elhagyottá vált. Ennek sem 
tudjuk igazi okát, de az adatokból egyér-
telműen következik, hogy 1854-től már 
a falu másik végére temetkeztek a Szent-
lászlóiak.

És a szépséges szentlászló templom-
domb kezdett beépülni, de azért felbuk-
kan még későbbi feljegyzésekben is. A 
Váci Egyházmegyei Levéltár internetes 
(vácszentlászlói) anyagában, H.D. IX.-
ik rövid fejezetében találtunk rá, hogy 
1870-ben (Három évvel a Kiegyezése 
után), – nagyjából a régi kis templom 
helyén – új, kéttantermes Római Kat. 
Oskola épült. Éppen az Eötvös féle nép-

iskolai reform elején vagyunk, az osko-
la mellé megépült a tanító lakása is, a 
kőből és téglából épített szoba-konyhás 
ház, amibe - a feljegyzés szerint – még az 
ott található néhány templomkövet, tég-
lát is beépítették. Tartós kőház lehetett, 
hosszú évtizedekig szolgálhatta a Tanító 
Urat, akár 50-60 évig, az 1920-as, a har-
mincas évekig.

EMLÉKEZHET-E MÉG ERRE VALAKI 
VÁCSZENTLÁSZLÓN? 

Az egykori Oskolával szemben, az 
Újtelep első bejáratában, a Petőfi 
utca elején lakik a 95 éves Szira Ká-
rolyné  Ilonka néni, aki 1922-ben 
született. És ha hiszik, ha nem, meg-
történt a csoda! Ilonka néni az Os-
kolára  ugyan nem, de a régi tanítói 
lakásra emlékezett! A szoba-konyhás 

magas kőházra, belül az udvarra is.  
A múlt század huszas éveinek végén, 
harmincas évek elején még kislány 
volt, a libákat legeltette itt a templom 
dombon, mint ahogy ez akkortájt 
természetes dolog volt. Emlékezett 
és csak mondta: akkor a szentlászlói 
Újtelep még sehol nem volt. A mai 
házak helyén végig az uraság beke-
rített területe, a juhok akoljai, kará-
mok, istállók sorakoztak. A Turai út 
másik oldalán, a kert alján pedig nagy 
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Leheséges-e, hogy a templomot 
maga I. László király már uralkodása 
idején megépíttette a saját költségén? 
Vagy tán a másik feltevés elfogadha-
tó: a templomot csak később, László 
királyunk szentté avatása (1192) után 
építették szentlászlói őseink. - Folyta-
tás következik!

Balogh Zoltán

– Petőfi utcai bejárata az a hely, ahol 
László herceg sátora állt a Mogyoró-
di csata idején, 1074 márciusában.  
Az is történelmi adat, hogy László her-
ceg 1077-1095 között már Magyaror-
szág lovagkirálya volt. Ha pedig innen 
indulunk el, akkor több mint 900 éve 
is létezhetett régi kis templomunk.  
A már csak köveiben tapintható, leg-
drágább emlékünk! Méltatlanul keve-
set tudunk róla! 

akácerdő felé vezetett az út, és akko-
riban sok ember oda járt dolgozni.  
Ilonka néni néhány percig a száz év-
vel előtti világba varázsolt bennünket. 
Most is, újra csak köszönjük neki.

És aki még azt hinné, hogy a régi 
templomról mindent elmondtunk, az 
téved.  Ne feledjük, amit elődeink a 
történeti feljegyzésekben többször is 
megfogalmaznak, megismételnek: a 
szentlászlói templomdomb Turai út 

Kozma Zoltán 1970 óta él Vácszent-
lászlón; tejipari végzettségénél fog-
va a helyi tejüzemben dolgozott. 
Nyugdíjasként tudott visszatérni 
fiatalkori kedvteléséhez, az intar-
ziakészítéshez – amiről már sokan 
ismerik községünkben. Beszélgeté-
sünk erről a kedvtelésről szólt.
– Hogyan kapott kedvet az az intarzia-
készítéshez?
– 1972-ben, amikor katona voltam, egy 
műbútorasztalos katonatársam végezte 
ezt a tevékenységet. Jártam én is az ot-
tani asztalosműhelybe és ellestem tőle a 
fogásokat, így még ott sikerült néhány 
képet elkészítenem. Én ugyanis tábla-
képeket készítek; ezeknek nincs közük a 
bútorhoz. Annyi persze van, hogy ere-
detileg bútorok, használati tárgyak dí-
szítésére használták az intarziát, már az 
ókortól kezdve – és ebből a tevékenység-
ből fejlődött ki a táblaképek készítése.
– Aztán visszatért a civil életbe…

– Miután leszereltem a katonaságtól, 
még elkészítettem olyan 30-40 képet. 
Aztán családot alapítottam, építkez-
tünk, születtek a gyerekek – abbahagy-
tam az intarzia készítést. Harmincöt év 
telt el, hogy újra nekikezdtem – immár 
nyugdíjasként. Készültem is erre, hogy 
akkor majd lesz időm. Miután nyug-
díjba mentem, elővettem a furnérokat, 
amiket őrizgettem. Találtam az anyagok 
között egy olyan intarziát is, amit annak 
idején félbehagytam – és harmincöt év 
után befejeztem.
– Sokan foglalkoznak intarziakészítés-
sel?

– Főleg asztalosok csinálják ezt; mind-
egyik asztalos kipróbálja magát ezen a 
területen. A még tevékeny intarziáso-
kat több egyesület fogja össze – én az 
Intarziakészítők Országos Egyesületébe 
tartozom. Az egyesületnek az a feladata, 
hogy szakmai szempontból összefogja 
a tagokat – a kedvtelésből művelt intar-
ziakészítés ugyanis kihalóban van. Iga-
zából nem is oktatják, de vannak nagy 
mesterek itt Magyarországon is. Komoly 
kiállításokat rendeznek külföldön is, ha-
talmas táblaképek készülnek, különbö-
ző csarnokokba, színházakba.
– A munka során nyilván különböző 

BESZÉLGETÉS KOZMA ZOLTÁNNAL

Intarzia, 35 év után

Felhasznált irodalom
Képes Krónika – Bp. 1978, 119-20.; Váci Püspöki és Káptalani Levéltár digitalizált iratai; Váci Egyházmegyei Levéltár anyagai; Váci Egyházmegyei Könyvtár anyagai; A váci egyházmegye történeti 
földrajza (Varga Lajos); Szent László király élete (Karácsonyi János); Szent László városa - Váradi Legendárium (Pivárcsi István); Fejezetek Pest megye történetéből (Pest Megyei Levéltár); PPS 
Vármegye a Rákóczi korban (Bánkúti Imre); Adatok, dokumentumok, képek a vácszentlászlói egyházközség életéből (Lukács András c. apát); Vácszentlászló története (Asztalos István szerk.); 
Vácszentlászló történeti feljegyzések - kézirat (Takács József –Akácfa utca); Vácszentlászló -1945-2000 (Tóth Imre); Valkó (Papp Gábor - Rádóczi Gyula – Tóth Imre); Valkó - A kerek erdőn túl 
(Madár Eszter - Rádóczki Mária - Juhász Józsefné); Zsámboki krónika (Dr. Tóth József); Bag története (Horváth Lajos); Gödöllő történetének írott forrásai (Horváth Lajos); Turai Egyházközség – 
H.D.1740; Dány község helytörténeti élete (Kozár Gyula); A Kárpát-medencei Szentlászló Települések Találkozója (Kovács Sándor); A Középkori Magyarország Rotundái (Gervers-Molnár Vera)
A Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai I.-II. (Németh Zsolt); Palócföld (Manga János); Szent László lovagkirály élete – Rubikon történelmi magazin
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– Végül is mi sarkallja önt erre a tevéke-
nyégre?
– Elsősorban a környezetem és a ma-
gam gyönyörűségére készítem a képe-
ket. Elkészítettem Jézus keresztútját, ti-
zennégy stációt – ezeket a templomnak 
adományozom, a százötvenedik évfor-
duló alkalmából. Továbbá az is fontos 
számomra, hogy ez a kihalófélben lévő 
szakma megmaradjon az utókornak is; 
a következő generációkban is legyenek, 
akik folytatják.
– Min dolgozik most? 
– A Feszty-körkép kicsinyített változatát 
készítem el; már közel járok a befejezéshez.
– Eddig hol láthatták a munkáit az ér-
deklődők?
– Két nagyobb kiállításom volt már Gö-
döllőn, a Művészetek Házában. Állítot-
tam ki képeket a Jászárokszállási Nyár 
eseménysorozatában, és a Jászok Világ-
találkozóján is.

Radó Gábor

– Számomra a dió a legkedveltebb fafé-
leség. Csodálatos mintázata, erezete van, 
és igen széles a színskálája. Most már 
forgalomban vannak úgynevezett pácolt 
furnérok is – de én azokat nem nagyon 
használom. Az már nem a saját színe a 
fának. Aztán kaphatók füstölt furnérok, 
igen jelentős színválasztékban. Végül 
vannak festett furnérok is.
– Mekkora a legnagyobb ilyen táblakép, 
amit ön készített?
– Az itt Vácszentlászlón, a tsz-irodában 
található; olyan három méter hosszú és 
száznyolcvan centiméter magas – még 
1975-ben készült. Gödöllőn, az egyetem 
asztalosműhelyében volt olyan prés, ami-
vel ezt meg lehetett csinálni. Nem egye-
düli munkám volt; a rajzot dr. Hamar 
György állatorvos készítette el – egyéb-
ként többnyire magam rajzolom meg a 
leendő képet. Ezen a nagyméretű tábla-
képen az akkor termesztett növények és 
az akkor tartott állatok szerepelnek.

fafajok kerülnek egymás mellé – milyen 
fákkal dolgozik?
– Lehet vásárolni mindenféle furnéro-
kat, 0.6 és 1 milliméteres vastagságban 
– vannak vastagabbak is, de azokat már 
lombfűrésszel vágják. Én az előbb emlí-
tettekkel dolgozom; szikével, hobbikéssel 
végzem a vágást, illesztést. Tulajdon-
képpen mindenféle fával dolgoznak az 
intarziások; legalább hatvanféle fát hasz-
nálnak. Nem csak a különböző színek 
miatt van ez, hanem a mintázat végett 
is: csodálatos mintákat jelenítenek meg 
a fák különböző erezetei. Függ ez attól 
is, hogy az adott fa milyen környezetben 
élt, milyen anyagokat vett föl a talajból, 
mennyi vízhez és fényhez jutott; hogyan 
tudott fejlődni, nőni. Nemcsak különbö-
ző európai fafajokat használunk, hanem 
egzotikusakat is. Dolgozunk ébenfával és 
mahagónival is – ezek elég drága nyers-
anyagok.
– Melyiket kedveli a legjobban?

BESZÉLGETÉS JUHÁSZ ZOLTÁNNAL

Sport az élet
Juhász Zoltán a szomszédos Zsámbokról származik, de húszéves kora óta 
községünkben él – viszont itt sportolt már tizenhat évesen; a helyi futball-
csapatban az ifitől járta végig a ranglétrát. Élete úgy alakult, hogy ötvenegy 
éves korától új szívvel él. Ezt követően rövid idő alatt ért el  jelentős, nem-
zetközi sikereket a sportban – Juhász Zoltánnal erről beszélgettünk.

– Akkor hát hol kezdjük?
– 2003–ban derült ki, hogy beteg va-
gyok. Hol jobban voltam, hol rosz-
szabbul; többször voltam kórházban, 
az elején nagyon sokszor, amíg meg-
találták a problémát. Akkor kezeltek 
és javult is az állapotom, de 2011–től 
megint romlott a helyzet. Így pacema-
kert kaptam, majd egy évre rá felkerül-
tem a transzplantációs várólistára – és 
2013 novemberében kaptam új szívet.
– Gondolom, nem mindjárt sporttal 
folytatta…
– Akkor még nem tudtam, hogy 

transzplantáltaknak is lehet sportolni. 
Egyszer találkoztam Berente Judittal, 
a Transzplantációs Szövetség elnöké-
vel és ő mondta, hogy vannak olyan 
sportágak, amelyekben a transzplan-
táltak is sportolhatnak. Jelentkeztem 
ennél a sportszövetségnél és a darts–ot 
akartam választani, mivel még nem 
vagyok olyan jó erőnlétben. Csakhogy 
a bowlingosok hamarabb tartottak 
nyílt napot – ez olyan, mint a teke, 
csak hosszabb a pálya és más a bábuk 
elrendezése. Látta az edző, hogy egész 
ügyes vagyok – mindjárt javasolta is, 
hogy maradjak ott náluk. Így válasz-
tottam a bowlingot; ezt csinálom ta-
valy november óta.
– Nyilván szerepet játszott mindebben, 
hogy a sportban hosszú múlttal rendel-
kezik…
– Tizenkét éves korom óta focizok és 
versenyszerűen futottam is. Tavaly 
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Szabadidőtábor Vácszentlászlón

Hagyományainkhoz híven, ezen a 
nyáron is megszervezésre került a Sza-
badidőtábor településünkön. Immár 
hatodik alakalommal tölthettek el a 
gyerekek egy eseményekkel teli hetet a 
Vácszentlászlói Önkormányzat jóvol-
tából. 

Hétfő reggel a szervezők és a részt-
vevők is izgatottan gyülekeztek a 
sportpályán. A bejelentkezés után Var-

ga Zoltán tanár úr köszöntött minden-
kit, és ismertette a hét várható prog-
ramját. A gyerekek rengeteg lehetőség 
közül tudtak választani, hiszen ebben 
az évben is számos foglalkozással ké-
szültünk számukra. A sportversenyek 
közül mindenki megtalálta a számára 
megfelelőt, sőt sokan minden egyes 
számban ki akarták próbálni magukat. 
A mozgás és a sport mellett, akinek 

éppen ahhoz volt kedve a tetőtérben 
folyamatosan lehetőség volt rajzolni, 
gyurmázni, kézműveskedni. 

A hét folyamán szebbnél szebb al-
kotások készültek, amiket aztán min-
denki megcsodálhatott. Idén alkalom 
volt arra, hogy az építőjátékok ked-
velői is bemutassák rátermettségüket, 
ugyanis egy hatalmas ládányi Lego állt 
a rendelkezésükre. A délelőttök folya-
mán zajlottak a különböző vetélkedők, 
amelyek egész héten lázban tartották 
a gyerekeket. Az ebédhez minden nap 
besétált a csapat a Művelődési Házba, 
ahol szintén lehetőség volt labdázni, 
ping–pongozni, és egy kicsit hűsölni 
a forróságban. A délutánokat ismét a 
Sportpályán töltöttük, ahol a nagy me-
leget csak egy kis vizes mókázással le-
hetett elviselni. A Vizi csúszka töretlen 
népszerűségnek örvendett, felnőttek és 
gyerekek egyaránt élvezték ezt a hűsítő 
programot. 

Az egész hét a szórakozás jegyében 
telt minden résztvevő gyerek és szervező 

novemberben kezdtem a bowlingot 
és idén áprilisban már fel is kerültem 
a világjátékok résztvevőinek listájára. 
A transzplantált sportegyesület buda-
pesti szervezeténél végzem az edzése-
ket.
– És következtek a világjátékok. Ho-
gyan folyt le ez az eseménysorozat és 
milyen eredményeket ért el?
– A versenyek a spanyolországi Mala-
gában voltak június 24–étől július 4–ig. 
A férfi párosban bronzérmet nyertem, 
a vegyes párosban pedig aranyérmet.
– És máris készül a következőre… 
– Először kvalifikációs versenyeken 
kell részt venni itthon, Magyarorszá-
gon; három–négy alkalommal – és 
be kell kerülni az első hat helyezett 
közé. Az elmúlt fél évben több verse-
nyen szerepeltem, szereztem dobogós 
helyezéseket; bronzérmet, ezüstérmet 
és aranyérmet is. Így jutottam be abba 
a csoportba, amelyik részt vehet a vi-

lágjátékokon. A következő Angliában, 
Newcastle–ben lesz 2019–ben – az eu-
rópai játékok pedig jövőre, Szardínia 
szigetén; oda is kvalifikálnom kell ma-
gam.
– A futballal tehát le kellett állni…
– Azért nem teljesen. Bár a transzp-
lantáltak számára tiltott minden olyan 
sport, amelynél ütközés történhet, 
azért eljárok az edzésekre és játszom 
az apukák csapatában. Futok és kerék-
pározok is. De fertőtlenítőnek, maszk-
nak és kesztyűnek mindig kéznél kell 
lennie. Mindezt el kell fogadni és hoz-
zá kell szokni.
– Az étkezésnél milyen szempontokat 
kell figyelembe venni?
– Nagyon kell figyelnem a higiéniá-
ra, az ételekre, inni is csak palackos, 
szűrt vizet lehet. Például kerülni kell a 
citrusféléket, mert a bennük lévő anya-
gok módosítják a gyógyszerek hatását.
– Mit tudna ajánlani azoknak, akik az 

önéhez hasonló helyzetben vannak?
– Egy transzplantált személy állapotá-
nak fenntartásához a mozgásra szük-
ség van. Ezzel a helyzettel is lehet élni 
és nem kell föladni a reményt, ez a lé-
nyeg. Van egy jelmondatunk, hogy a 
transzplantáció után is van élet. A fő 
szempont, hogy be kell tartani azo-
kat a szabályokat, amelyeket előírnak 
az orvosok, és akkor teljes életet élhe-
tünk.
– Magyar színekben indul az európai 
és a világszintű megmérettetésen – és 
természetesen képviseli közösségünket, 
községünket, Vácszentlászlót. Részesül 
itthonról támogatásban?
– Amikor kijutottam a világjátékokra, 
községünk vezetése egyöntetűen tá-
mogatta a kiutazásomat, melyet ezút-
tal is köszönök Vácszentlászló Község 
képviselőtestületének és a HFC Net-
work Kft–nek.

Radó Gábor
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Horváth László Tibor polgármester úr; 
Budavári Edina; Varga Zoltán; Takács 
Lászlóné; Sánta Miklósné; Mészárosné 
Maszlag Adrienn;  Mészáros Gergely;  
Mitter Klára; Kreiszné Vízi Beatrix;  
Kreisz Zoltán; Uray Attila;  
Uray–Lukács  Ildikó; Takács Eszter; 
Basa Józsefné; Polónyi Era
Maka Sándorné; Grébel Lajosné; Sukaj 
Zsolt; Pintér Tamás; Szilágyi Norbert; 
Horváth Renátó; Pajor Gyula; Blaskó 
Brigitta; Imre Zoltán; Veréb Levente; 
Budavári Barna Ákos; Horváth 
Barnabás; Czira Szabolcs; Lénárt 
Martin; Kása Dániel; Jónás Alíz; 
Lázár Gergő; Morvai Norbert

hiszen senki sem maradt elismerés és ju-
talom nélkül. Sokan a sportversenyeken 
való részvételért kaptak érmet, de termé-
szetesen a kézműves remekek elkészítése 
sem maradt jutalom nélkül. 

Öröm volt nézni a sok csillogó sze-
mű gyereket az éremátadások során. 
Ezután következett a finom vacsora, 
jutott bőségesen mindenkinek a gu-
lyáslevesből. A buli éjszakába nyúló 
beszélgetésekkel és szórakozással telt.

Egy jó hangulatú, eseménydús tá-
bort tudhatunk magunk mögött. Jövő-
re várunk szeretettel mindenkit újra!

Ezúton szeretnénk minden szer-
vezőnek és segítőnek megköszönni a 
munkát!

felnőtt számára. Összesen 26 különbö-
ző versenyszámban mérhették össze az 
erejüket, tudásukat, korosztálytól füg-
getlenül a gyerekek. A végig tomboló 
forróság ellenére mindenki kitartott, és 
élményekben gazdag napokat tudhat 
maga mögött. A tábor zárásaként, péntek 
este egy közös játékra vacsorára vártunk 
a szülőket és bárkit, aki egy jó hangula-
tú estére vágyott. A záró buli is fergete-
ges hangulatban telt. A családi vetélke-
dőn a szülők, nagyszülők is önfeledten 
játszottak együtt. A résztvevő gyerekek 
pedig megkapták várva várt jutalmaikat 
az egész heti teljesítményükért. Horváth 
László Tibor polgármester úr minden 
egyes résztvevő nyakába érmet akasztott, 

Német nyelvi tábor Ausztriában

A hagyományokhoz híven idén is szer-
veztünk német nyelvi tábort Ausztriá-
ban a Szent László Általános Iskola 
tanulóinak. Kicsit szomorkás, esős va-
sárnap reggel indultunk útnak a 20 lel-
kes gyerekkel. Idén egy isaszegi isko-
lával összefogva került megszervezésre 
a tábor. Miután teljes lett a létszám az 
isa szegi csoport felszállása után tény-
leg kezdetét vette a nagy utazás. A 
nyolc órás út vidáman telt, hiszen min-
denki várta az előttünk álló egy hetet. 
A két iskola diákjai már a buszon ösz-
szeismerkedtek egymással, így jó han-
gulatban telt az idő.  A szállásunk az 

osztrák kisváros, Obersammelsdorf 
melletti Turnsee partján volt. A busz-
ról leszállva csodás táj fogadott min-
ket, hiszen a tavat körbeölelő hegyek 
látványa lenyűgöző volt. A gyerekek 
gyorsan birtokba vették szobáikat, és 
jöhetett az önfeledt játék a panzióhoz 
tartozó hatalmas réten. 

Hétfőn a reggeli után megismerked-
tünk azokkal a tanárokkal, akik aztán 
három délelőttön keresztül foglalkoz-
tak a gyerekekkel. Játékos feladatok 
segítségével mélyítették az eddigi né-
mettudásukat, és észrevétlenül sze-
reztek egyre több új ismeret tanáraik 

segítségével. A délelőttök a tanulás-
sal teltek, de minden délutánra akadt 
egy-egy kirándulás, hogy fölfedezzük 
a környék látnivalóit. Az első napon 
egy madárparkba látogattunk el, ahol 
szebbnél szebb trópusi madarakban 
gyönyörködhettünk. Aztán jött egy 
kis testedzés, ugyanis Griffen várát 
meg kellett hódítanunk. A hegytetőn 
álló várromhoz gyalog vágtunk neki 
az útnak. A kimerítő hegymászás után 
mindenkit elégedettséggel töltött el, 
hogy ezt az akadályt milyen ügyesen 
vettük. A szép kilátás kárpótolt min-
denkit azért a kis izomlázért, amit a 
hegymászás okozott. 

Kedden délelőtt újra a tanulásé volt 
a főszerep, de aztán útra keltünk, hogy 
egy hajókiránduláson vegyünk részt. 
A festői szépségű Ossiaher See egyik 
partjáról hajókáztunk a másik partig, 
ahol újabb meglepetés várt a csapat-
ra. Miután kikötött a hajó, mindenki 
meglepetten vette tudomásul, hogy a 
kalandoknak még nincsen vége. Újabb 
hegy meghódítása állt előttünk, vi-
szont ekkor nem gyalogszerrel, hanem 
a nyáron is üzemelő síliftekkel jutot-
tunk fel a csúcsra. A hegy lábánál még 
igazi nyári hőség tombolt, fenn az 1911 
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méteres magasságban viszont igen kel-
lemes 17 Celsius-fokos levegő foga-
dott minket. A szánk is tátva maradt 
az elénk táruló csodálatos látványtól. 
Szinte mindenki azt érezte, hogy a vi-
lág tetején van. 

Szerdán a gyerekek egy rövid előa-
dás keretén belül bemutathatták, mit is 
tanultak az elmúlt napok alatt.  Hasz-
nos kis párbeszédeket, mindennapi 
szituációkat mutattak be német nyel-
ven, amit aztán bármikor tudnak majd 
használni. Tanáraik elégedettek voltak 

a munkájukkal, és mindenki sok hasz-
nos tudással gyarapodott. A délutánt 
két szomszédos település felfedezésé-
vel töltöttük. Seelach és St. Kanzian 
nem messze volt a szállásunktól.  A 
két kedves kis város igazi üdülőparadi-
csom, a Klopeinersee partján. Itt volt a 
gyerekeknek lehetőségük szabadon el-
tölteni az időt nézelődéssel, és az elma-
radhatatlan emléktárgyak vásárlásával. 

A következő két nap az egész na-
pos kirándulásoké volt. Csütörtökön 
a Tscheppaschlucht nevű szurdokban 

barangoltunk, és jártunk végig egy 
közel 5 kilométeres túraösvényt. A 
sziklák és vízesések lélegzetelállító lát-
ványát szerintem senki sem fogja elfe-
ledni egyhamar. Kifejezetten üdítő volt 
a kristálytiszta, hűs vízzel arcot mosni 
az izzasztó túra során. Aztán egy kissé 
hűvösebb állomás következett, hiszen 
a hegytetőkről alászálltunk a hegyek 
belsejébe. Obirt város mellett egy szép 
cseppkőbarlangba látogattunk el, ahol 
sok lépcső és csodás mészkőképződ-
mények vártak minket. 

A VESEELÉGTELENSÉGRŐL 

Kedves Szomszéd!

Amikor vérnyomásod és vércukor-
szintedet ellenőrizteted egy-egy or-
vosi vizit alkalmával,  nem is hinnéd, 
de nemcsak a rettegett szív- és agyi ér-
betegségeket próbálod megelőzni, ha-
nem egy kicsiny kb. 150 g súlyú szervét 
is, a vesebajt.  

A vesék a „deréktáj” felett, a ge-
rinc két oldalán helyezkednek el, felső 
szélük kb. a legalsó bordával van egy 
szintben. A bennük lévő komplikált 
rendszerű, parányi kapillárisok szö-
vevényéből álló nephron nevű mik-
roszkópikus egységen át szűrik meg a 
vért, és távolítják el a szervezet anyag-
cseréjének vég- és lebontási terméke-
it, a felesleges vizet és ásványi sókat. 

További hasznos működésük, hogy 
szabályozzák a nátrium és kálium vér-
szintjét, a szervezetben képződő savak 
kiválasztását, emellett belső elválasztá-
sú szabályozó (hormon) anyagokat is 
termelnek. Ezek egyike teszi lehetővé 
pl., hogy a csontvelőben elegendő vö-
rösvértest képződjön, s így a szövetek 
elegendő oxigént kapjanak. Az ún. 
aktív D-vitamin is itt képződik, ez az 
egészséges, erős csontozathoz nélkü-
lözhetetlen. A veséknek fontos szerepe 
van a normális vérnyomás fenntartá-
sában is.

Vesebajt idézhet elő: veleszületett, 
örökletes, a vizelet kóros, vesemeden-
ce irányába történő visszaáramlását 
előidéző betegségek, sorvadt vese, 
patkóvese,  cisztás veseelfajulás, im-
munológiai eredetű heveny és idült 
gyulladásos betegségek, hypertonia, 
diabetes, fájdalomcsillapító tabletták 
ellenőrizetlen, túlzott fogyasztása, 
húgyúti szűkületet okozó betegség, 
mint pl. a prosztata-megnagyobbodás.

A betegségek következtében a vese 
nem tudja szűrő feladatát ellátni, nep-
hronjai ( a vese alapegységei ) fokoza-
tosan pusztulnak, folyadékegyensúly 
és anyagcsere elégtelenséget idézve elő. 
A folyamat legtöbbször észrevétlenül 
fejlődik ki.

Figyelemfelhívó tünet: Szemhéj-, 
arc-, kéz-, lábdagadás, a fehérje- vagy 
vérvizelés, ismeretlen eredetű vérsze-
génység, emelkedett  sérum, karbamid, 
nitrogén és kreatinin szint és a fiatalon 

jelentkező, nehezen beállítható magas 
vérnyomás.

Előrehaladott stádiumban a tünetek 
igen változatosak: fogyás, hányinger, 
hányás, kellemetlen szájíz, sápadtság, 
oedema ( lábszáron, szemhéjon stb ) 
fejfájás, bőrviszketés, a bőr és nyálka-
hártyák szárazsága, stb. Minden vese-
beteg előbb- utóbb hypertomiás lesz, 
és minden hypertoniás betegnek fo-
kozatosan nephrosclerosisa alakul ki, 
ami vesebetegséghez vezethet.  

A dializált  (művese kezelt) betegek  
százalékos megoszlása  az alapbeteg-
ség  szerint Magyarországon (2012)
1. glomeruláris  betegségek 14
2. tubulointerstitialis  betegségek 10
3. diabetes mellitus 27 !!
4. hypertonia 21 !!
5. renovascularis  betegségek  5
6. egyéb 23

A már kialakult betegséget nephro-
lógus, háziorvos és dietetikus együttes 
segítségével tartható kordában.

A veseelégtelenség megelőzhető, vagy 
jelentősen késleltethető a jól beállított 
vérnyomás és megfelelő vércukor érté-
kekkel, valami az egészséges életmóddal. 
Ezért kérlek, időnként ellenőriztesd ezen 
értékeidet háziorvosodnál.

Találkozunk a rendelőben?
Én várlak!

Szomszédod:  Edit
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ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉS
Semler Balázs és Polgár Réka gyermeke: Semler Nimród Bence; Orosz Péter és Simon 
Györgyi gyermeke: Orosz Bálint; Laczkó Zoltán és Laczkó Gyöngyi gyermeke: Laczkó 
Ákos; Kovács Jácint és Ruska Bernadett gyermeke: Kovács Jázmin Bettina; Pintér Miklós 
és Zsigri Valéria gyermeke: Pintér Júlia; Boczor Norbert és Lengyel Szabina gyermeke: 
Boczor Norbert Ferdinánd; Honfi Gergő és Szomori Judit gyermeke: Honfi Gréta; Bálint 
Zoltán és Nagy Erzsébet gyermekei: Bálint Anna és Bálint Emma; Bagladi Norbert és Nagy 
Mária gyermeke: Bagladi Márton; Kővári Zoltán és Dús Jetta gyermeke: Kővári Benett; 
Blaskó János és Bús Henrietta gyermeke: Blaskó Levente; Tusor Tamás és Párkányi Kinga 
gyermeke: Tusor Dominik; Földesi Tamás és Tari Csilla gyermeke: Földesi Dániel; Dr. 
Kohut Gábor és Fábián Gabriella gyermeke: Kohut Boróka; Pikács Imre és Szabó Elizabet 
gyermeke: Szabó Amira Szkarlet; Kalán József és Szomori Anna gyermeke: Kalán Zalán

HALÁLOZÁS
Dankó Józsefné 77, Turcsikné Bóta Gabriella 36, Pozsgai Lajos 67, Judák János 73, Lázár 
István 82, Sain Sándorné 76, Répai Gézáné 59, Sánta Miklós 65, Lukács Gábor József 73, 
Kálnai Antalné 97

HÁZASSÁGKÖTÉS
Kis Dénes és Németh Mónika; Pető Tamás és Bojtok Filippa

AZ ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI  
HÁZBAN MŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK

HÉTFŐ

Szövő-hímző szakkör 17-19.30 
Mészáros Lászlóné

Férfi Nyugdíjasklub  
18-20 /páros hét/ 

Kovács Sándor
Női Nyugdíjasklub 17-19

Grébel Lajosné  
Kínai jóga 18-19 

Vámos Rita
Pilates torna 19.30-20.30

Garda Ildikó

KEDD
Könyvtár nyitva tartás:  12-16

Grébel Lajosné
Kímélő gyógytorna 17-18

Varga Lászlóné
Zumba edzés 19-20
Tóthné Balogh Edina

SZERDA
Könyvtár nyitva tartás: 12-16

Grébel Lajosné
Pilates torna 19-20

Garda Ildikó 

CSÜTÖRTÖK
Néptánc próba 15-16 /kicsik/

Antal Édua
Taekwon-do edzés 18-20

Czeba Mihály

PÉNTEK
Néptánc próba 15-16-ig /nagyok/

Antal Édua

Kiadó: Vácszentlászló Község Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Grébel Lajosné
Szerkesztő munkatársak: Grébelné Kovács Andrea, Uray–Lukács 
Ildikó, Radó Gábor, Varga Zoltán, Kovács Sándor, Balogh Zoltán 
Elérhetőség: hivatal@vacszentlaszlo.hu
Honlapunk: http://vacszentlaszlo.hu/

K Ö Z É R D E K Ű
N E G Y E D É V E S
K I A D V Á N Y

FELHÍVÁS

Bár már személyesen megtettem, de most az újság oldalain is megköszönöm 
Balogh Zoltán úr mindannyiunk érdekében végzett helytörténeti kutatómunkáját. 
Azt gondolom, hogy helyi értékeink feltárásában igen jelentős lépés kutatásának 
összefoglalása és közre adása. Szintén korábban, szóban is a folytatásra biztatattam, 
hiszen e nyomozás során egyre érdekesebb dolgok derülhetnek ki településünkről, 
az itt élő egykori emberek és közösségek mindennapjairól.
Ahogy Zoltán munkájából jól kiolvasható, hányatott történelmünk okán, közös 
múltunkat itt helyben mára sajnos csak néhány kő őrzi. De munkája azt is bizo-
nyítja, hogy e kövek megtalálásával szó szerint kézzelfoghatóvá válik a messzi kor: 
eleink munkája, küzdelme, reménysége, amiből ma is erőt meríthetünk.
Éppen ezért biztatok és kérek másokat is, hogy akinek van kedve bekapcsolódni 
községünk múltjának kutatásába, tegye meg! Várom mindazokat, akiket érdekel a 
múltunk, akik szívesen vesznek részt ebben a kutatómunkában.

Horváth László Tibor
polgármester


