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biztosítható, hogy a munkálatok még 
ebben az évben elkezdődjenek. Az 
óvoda azonban nem csak külsőségek-
ben újul meg a következő évtől, hanem 
az intézmény új vezetőt is kapott: Sá-
piné Makádi Évát, a korábbi óvodave-
zető, Varga Anna nyugdíjazása miatt. 
Anikának ezen a helyen is szeretném 
megköszönni a sokéves kitartó mun-
kát, amit településünk gyermekeinek 
fejlődése, fejlesztése érdekében tett a 
vácszentlászlói óvoda vezetőjeként! 
Évának nagyon sok sikert és jó munkát 
és – talán ez a legfontosabb – boldog 
gyerekeket kívánok! 

Településünk az elmúlt időszakban 
támogatást nyert a szabadidős tevé-
kenységre és tömegsportra alkalmas 
fejlesztések című pályázathoz, mely-
ből a butiksor mögötti téren sportcé-
lú ún. street workout parkot építünk. 

A parkban olyan eszközök kapnak he-
lyet, amelyekkel fiataljaink egészséges 
és sportos fejlődéséhez járulunk hozzá.

Egy korábban elnyert pályázat le-
hetőséget ad közösségünknek egy ún. 
„helyi értéktár” kialakítására. Az ér-
téktár célja olyan korabeli fényképek 
összegyűjtése, melyekből tablókat ké-
szítünk a régi Szentlászlóról. Terveink 
szerint ezeket a fényképtablókat a mű-
velődési ház előterében helyezzük el 
azzal a nem titkolt céllal, hogy rajtuk 
keresztül a jelen és jövő nemzedékei is 
megismerhessék településünk múltjá-
nak fényképeken őrzött pillanatait. A 
programhoz kapcsolódva már most 
többen ajánlottak képeket családi al-
bumaikból, de továbbra is várjuk azo-
kat, akik úgy gondolják, hogy saját, 
vagy családi fotó emlékeikkel színesí-
tenék településünk történetét! A fény-
képeket, másolás után, természetesen 
visszaadjuk a tulajdonosaiknak.

2019. június 11-én Vácszentlászlón 
megalakult a polgárőrség és egyben 
megkezdődtek a települési kamera-
rendszer kiépítésének előkészületei. 
Reményeim szerint mind a polgárőr-
ség, mind a bekötő utakra és a köz-
pontba szerelt térfigyelő kamerák 
elhelyezése hozzájárul településünk 
biztonságának növeléséhez. 

Amennyiben a fenti fejlesztésekről 
további információkra lenne szüksé-
gük, valamint egyéb kérdések esetén is 
kérem, keressenek bizalommal.

Akik a hivatali időben munkahelyi 
elfoglaltságuk miatt nem tudnak ér-
deklődni, akkor a 2019. június 22-én 
megrendezésre kerülő Falunap is jó 
alkalmat adhat erre, amelyre ezúton 
szeretettel meghívom mindannyiukat! 
A részleteket megtalálják a lap további 
hasábjain és a postaládáikban.

Tisztelettel:
Horváth László Tibor

polgármester

Községünk 2019-ben újabb útfelújítási 
támogatást nyert el, amely most legin-
kább a Fő utcát érinti. A munkálatok 
már el is kezdődtek, amelynek vég-
eredményeként falunk egyik legjelen-
tősebb belső forgalmú utcája új aszfalt 
burkolatot kap. Hazai forrásból meg-
valósuló beruházás részeként megújul 
és térkő (viacolor) borítást kap a gya-
logos járda, valamint három helyen, az 
iskolánál, a templom mellett, valamint 
az óvodánál parkolási lehetőségek ki-
alakítására kerül sor. A Fő utcai útbe-
ruházással párhuzamosan új aszfalt-
szőnyeget kap a Petőfi, Váci Mihály, 
Béke és Tompa utca. Ez azt is jelenti, 
hogy a fenti fejlesztések eredménye-
képpen településünk összes belterületi 
utcája szilárd aszfaltburkolaton meg-
közelíthetővé válik.

A fent említett parkoló kialakítása 
már része az óvoda további fejlesztésé-
nek, tekintettel arra, hogy (szintén pá-
lyázati támogatásnak köszönhetően) 
megkezdődnek az óvoda felújítási és 
építési munkálatai. A munkálatok ter-
vezése lezárult és hatósági elfogadásuk 
megtörtént, a támogatási szerződés és 
az előleg is megérkezett. Az építőipa-
ri alapanyagok áremelkedése ellenére 

Tisztelt Vácszentlászlói lakosok!
A hozzám eljutott, a lakosság részéről megfogalmazott kérdésekre és felve-
tésekre válaszolva engedjék meg, hogy a település Önkormányzata nevében 
tájékoztassam Önöket a községünkben folyó munkálatokról, valamint az 
elmúlt időszakban elnyert pályázatokról és az ezzel kapcsolatos feladata-
inkról.
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azok részére, akik év közben rákötnek 
a csatorna hálózatra. E rendelet ezen 
az ülésen került módosításra. Kérem és 
javaslom, hogy a felesleges talajterhelési 
díj fizetési kötelezettség elkerülhetősége 
érdekében kössenek rá a hálózatra, akik 
azt nem tették még meg. Az ülésen el-
fogadásra került a Művelődési Ház éves 
munkaterve és szolgáltatási terve is.

2019. május 10-én rendkívüli ülésen 
pályázat benyújtásáról döntöttek a kép-
viselők „A nemzeti és helyi identitástu-
dat erősítése” című pályázati kiírásra, a 
Művelődési Ház belső felújítása és esz-
közvásárlás tárgyában. Kiválasztásra ke-
rült a pályázat író és pályázat bonyolító 
cég is. A pályázat összege 12.204.524 Ft. 
2019. május 29-én a gödöllői rendőrka-
pitány adott tájékoztatást a Kapitányság 
munkájáról. Fő megállapítása az volt, 
hogy Vácszentlászlón jelentősen csök-
kent az egyébként sem magas bűnelkö-
vetési szám. Az ülésen beszámoltam a 
Hivatal hatósági munkájáról és a gyer-
mekvédelem helyzetéről. Tájékoztatást 
adtunk a képviselőknek a Társulásokban 
végzett tevékenységünkről, s bejelentésre 
került, hogy a Tura és Térsége Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulást 
a Magyar Államkincstár kezdeményezé-
sünkre nyilvántartásából törölte.

Varga Anna megbízott óvodaveze-
tő nyugdíjazása kapcsán a képviselők 
köszönetüket fejezték ki az intézmény-
vezető munkájáért, s 2019. június 1-től 
Simáné Makádi Éva óvónő kapott veze-
tői megbízást 1 év időtartamra. Tevé-
kenységéhez sok sikert kívánok, kérem 
segítsék munkáját. Tárgyalta a Képvise-
lő-testület az Invitech Kft. ajánlatát, mi-
szerint megvásárolnák a korábbi Invitel 
részvényünket (6.000 Ft), 2 millió Ft 
többletjuttatással.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri 
Hivatal és a Csatorna Társulás munká-
ját érintő kérdésekben szívesen állok az 
Önök rendelkezésére.

Tisztelettel:
dr. Král László címzetes főjegyző, jegyző

te a Képviselő-testület. 2019. áprilisi 
11-én rendkívüli ülésen az út pályázat 
lebonyolításához kiválasztásra került a 
projektmenedzsmenti feladatokat ellátó 
cég. Az ülésen döntés született arról is, 
hogy a Tura, Zsámbok és Galgahévíz te-
lepülésekkel közösen működtetett Tura 
és Térsége Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás megszüntetésre 
kerüljön, mivel a korábbi pályázatot bo-
nyolító Társulás a fenntartási kötelezett-
ségének eleget tett, s a fenntartási jelen-
téseket és záró jelentést a Minisztérium 
elfogadta. 2019. április 17-én rendkívüli 
testületi ülésen kiválasztásra került a 
közbeszerzési eljárás lezárásaként a Pe-
tőfi út felújítását és a Fő út, Béke út, Váci 
M. út, Tompa út felújítását végző kivi-
telező. E munkálatok jelenleg folynak. 
2019. április 24-én elfogadásra került a 
2018. évi zárszámadásról szóló rende-
let, miszerint a bevétel 579.772.050  Ft 
volt a múlt évben, melyből az intéz-
ményfinanszírozás összege 100.792.198 
Ft-ot jelentett, míg a VVZS Csatorna 
Beruházási és Üzemeltetési Önkor-
mányzati Társulás bevétele 124.300 Ft. 
A 2018. évi kiadás 366.918.825 Ft volt, 
melyből az intézményfinanszírozás ösz-
szege 100.792.198 Ft volt, s a Csatorna 
Társulás kiadása 142.275 Ft-ot jelentett. 
A működési és folyó kiadás a főössze-
gen belül 173.989.859 Ft volt. A Hivatal 
kiadása 40 millió Ft, az Óvoda kiadása 
62 millió Ft, a Művelődési Ház kiadása 
6,6 millió Ft volt. Beruházásra és fel-
újításra 70.129.953 Ft-ot fordítottunk. 
A  szociálpolitikai célú juttatás megkö-
zelítette a 7 millió Ft-ot. Működési célú 
pénzeszköz átadás összege 2,5 millió Ft-
ot jelentett, s a szabadon felhasználha-
tó pénzmaradvány 33.645.219 Ft, amit 
tartalékba helyezett a Testület. A Kép-
viselők elfogadták a belső ellenőrzési 
jelentést, mely intézkedést igénylő meg-
állapítást nem tartalmazott. Továbbra is 
biztosítja rendeletével a Képviselő-tes-
tület  a talajterhelési díj kedvezményt 

A Képviselő-testület 2019. január 15-én 
tartott rendkívüli ülésén a köztisztvi-
selői illetményalap tárgyában alkotott 
rendeletet, majd február 6-án rendkívü-
li ülésen a Turai Központi Orvosi Ügye-
let megszüntetéséről, továbbműködési 
lehetőségeiről tárgyalt.

2019. február 13-án elfogadásra került 
a Képviselő-testület munkaterve, majd 
a képviselők megalkották a 2019. évi 
költségvetésről szóló rendeletet. A terv 
szerint ez évben 267.376.833  Ft bevé-
tellel számoltunk, melyből 100.758.000 
Ft az intézményfinanszírozás összege. 
Egyéb saját bevétel 12,5 millió Ft, az 
ÁFA bevétel 3,4 millió Ft, az adóbevé-
telek 20 millió Ft-ot jelentenek. Az álla-
mi támogatás 123.507.833 Ft. A kiadási 
tervben 39,3 millió Ft az Önkormány-
zat kiadása, benne az Önkormányzat 
igazgatási tevékenysége, a vagyonkeze-
lés, közvilágítás, család- és nővédelem, 
város és községgazdálkodás, zöldterü-
let, közmunka, közutak fenntartása és 
a temető fenntartás kiadásai. Az óvodai 
nevelés kiadási terve 62 millió Ft, míg 
a Művelődési Ház kiadása 4,4 millió 
Ft. A Hivatal működési és folyó kiadá-
sa 42 millió Ft terv szinten. Az Orvosi 
Ügyelethez és a Családsegítő Szolgálat 
kiadásához 2,5 millió Ft-tal járulunk 
hozzá. Segélyezésre 11,4 millió Ft-ot 
biztosítunk, s az intézményfinanszíro-
zás összege 100.758.000 Ft. Az Önkor-
mányzat az éves tervében 3 millió Ft-ot 
meghaladó tartalékot is képzett. Az ülé-
sen elfogadásra kerültek a köztisztvi-
selőkre vonatkozó teljesítménykövetel-
mények, valamint a Fő út és csatlakozó 
utak építéséhez kiválasztásra került a 
közbeszerző, műszaki ellenőr személye. 
Tárgyalták a képviselők továbbá a Sze-
lektív Hulladékhasznosító Kft-t tulaj-
donló Zagyvakörnyéki Települési Szi-
lárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás előterjesztését. 2019. március 
21-én rendkívüli ülésen az elnyert óvo-
da pályázat módosítását kezdeményez-

A Képviselő-testület megtárgyalta
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A 2018-19-es tanév a látogatások éve 
intézményünkben. Az Oktatási Hi-
vatal részéről kötelező ellenőrzés ok-
tóberben az intézményvezető, vagyis 
személyem értékelésével indult, majd 
novemberben ezt követte az iskola 
működésének, adminisztrációjának 
felülvizsgálata. Nagy öröm számom-
ra, hogy a külső szakemberek po-
zitívan értékelték iskolánkat. Nyolc 
kompetenciaterület alapján készült az 
értékelés, melyet a szülőknek kikül-
dött kérdőívek és személyes interjúk 
is kiegészítettek. (Pedagógiai, folya-
matok, személyiség-és közösségfej-
lesztés, eredmények, belső kapcso-
latok, intézmény külső kapcsolatai, 
pedagógiai munka feltételei, tantervi 
szabályozó dokumentumok, célki-
tűzések.)

Ezzel egyidőben folytatódott a 
pedagógusok önértékelése, hiszen a 
második félévben februárban és már-
ciusban 8 pedagógus tanfelügyelete is 
lezajlott. Az intézményben működő 
Belső Ellenőrzési Csoport tagjai vé-
gezték a dokumentumelemzést (tan-
menet, füzetek), óralátogatásokat, 
melyek alapján a jegyzőkönyvek elké-
szültek. Mivel minden látogatáson túl 
vagyunk, az eredményekről is tudok 
szólni: 

A független szakértői, tanfelügye-
leti bizottságok az értékelések során 
elismerően szóltak az iskolában fo-
lyó munkáról, annak ellenére, hogy 
az oktatási eszközök és technikai fel-
tételek terén vannak hiányosságaink 
(elavult számítógéppark, tornaterem, 
udvari sportpálya hiánya, szemléltető 
eszközök).

Az oktatástervezői munka, a tanó-
rák alapján a pedagógusok 85-96% 
közötti értékeléseket kaptak. Ez meg-
erősít bennünket abban, hogy a szak-
mai munkánk jó úton halad.

Természetesen napi problémákkal, 
akadályokkal rendszeresen szemben 
találjuk magunkat, de a nevelőmunka 
sokszor több energiát vesz igénybe, 
mint az oktatás. A gyerekek mindig a 
kiutat keresik a felelősség, kötelezett-
ségek alól, mi pedig folyton vissza-
terelgetjük őket. A digitális világban 
mi is egyre több infokommunikációs 
lehetőséget használunk, de a tudásért 
megdolgozni nekik kell. A tanulmá-
nyi eredmények javulása érdekében 
sokszor alkalmazunk tanulószobai 
foglalkozásokat, ha azt látjuk, hogy 
az otthoni felkészülések hiányosak. 
Ennek is köszönhetően az első félév 
statisztikája alapján az iskolai lemor-
zsolódás mértéke 14%, vagyis főleg a 
felső tagozatra kivetítve a hármas át-
lagot 86 főből 12 tanuló nem érte el. 

Ezek után szeretnék szólni az isko-
lai életet kísérő programokról is, me-
lyek színesítik mindennapjainkat. 

Szeptembertől elindítottuk a pá-
lyázaton elnyert Boldog iskola – Bol-
dogórák programunkat, mely a Pe-
dagógiai Programunkban olvasható 
szempontok alapján foglalkoztatja a 
tanulókat. A pozitív pszichológia tük-
rében az élethez, a munkához, a tanu-
láshoz, a családhoz való viszonyulást, 
az alapvető erkölcsi értékeket érintve 
tartanak jelenleg az 5. osztályban havi 
rendszerességgel  játékos foglalkozá-
sokat, melyet a gyerekek nagyon él-
veznek.

A községi és hagyományokhoz 
kapcsolódó ünnepeinkről is szín-
vonalas műsorokkal emlékeztünk 
meg, nagyon jól sikerült az adventi 
ajándékvásárunk is, melyre tanárok 
és diákok megannyi szép karácsony-
fadíszt, ajándéktárgyat készítettek. 
Az Önkormányzattal közösen számos 
rendezvény gazdagítja az éves prog-
ramtervet.

Már harmadik éve csatlakozunk 
az országos témahetekhez: Fenntart-
hatósági témahét, Digitális témahét. 
Ilyenkor egy-egy héten keresztül még 
inkább előtérbe kerül a tanórákon a 
környezetvédelem, az anyagok újra-
hasznosítása, melyet a gyakorlatban 
is megvalósítunk (régi autógumikból 
virágtartók, növénydomb kialakítása, 
kertrendezés, szemétszedés, vízvizs-
gálat). Szintén a témahetekhez kap-
csolódik az iskolánk által már hagyo-
mányosnak mondható Szent László 
témahét, melyet névadónk tiszteletére 
rendezünk. Egész héten (május 6-10.) 
a történelmi kor, Szent László alakja, 
a hozzá kapcsolódó mondák töltik 
meg a napokat, idén még Rákóczi 
Ferenc emlékét is felidézzük az évfor-
duló tiszteletére. A témahét végén a 
környező települések iskoláit is meg-
hívjuk egy játékos történelmi vetélke-
désre, az alsó és felső tagozat pedig a 
focipályán a 8. osztály által összeál-
lított akadályversenyen mutatja meg 
tudását.

Tanulmányi versenyek sokasága, 
színházi látogatások, kulturális prog-
ramok szintén kapcsolódtak a tanév 
munkájához. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk az iskola dekorálására is. Évsza-
konként más-más virágok, növények, 
tárgyak díszítik az aulát és az osztály-
termeket. 

A Galgamenti Művészek Egyesüle-
tével összefogva egy VEKOP pályázat 
keretében kétéves programsorozat in-
dult, melynek keretében jeles napok-

Mozgalmas hónapok a Szent László Általános Iskolában
Iskolánkban az elmúlt időszakban több olyan fontos esemény is történt 
vagy történni fog, amelyről szeretném tájékoztatni a község lakosságát. 
Bár a tanulók családjai napi kapcsolatban vannak velünk, a belső folyama-
tokról nem biztos, hogy teljes mértékben értesülnek.
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Gyermeknap
Május utolsó vasárnapja gyermeknap. 
Községünk Önkormányzata a hagyo-
mányokhoz híven idén is megrendezte 
a gyermeknapot.

Színes program – ugrálóvárak, óriás 
csúszda, trambulin, arcfestés, lufihaj-
togatás – várta május 26-án délután a 
falu apraját és nagyját.

Sok gyermek és szülő látogatott el 
a rendezvényre. A gyermekek felsza-
badultan szórakoztak, minden játékot 
kipróbáltak. Jó volt látni örömüket!

Anyák napján az Arany János Művelő-
dési Házban az édesanyákat és nagy-
mamákat köszöntötték.

Kőszegi Noel, Papp Benett, Szira 
Tamás a Szent László Általános Iskola 
1. osztályos és Vágási Laura 7. osztá-
lyos tanulói verssel és köszöntővel ked-
veskedtek az édesanyáknak.

Ezt követően az Interoperett mű-
vészei Egri József operett és musical 
énekes, Keszler Éva operett énekes régi 
slágerekkel, operett dalokkal, magyar 
nótákkal tették szebbé a napot.

Az ünnepi műsor végén Horváth 
László Tibor polgármester egy-egy 
szál rózsával köszöntött az Önkor-
mányzat nevében minden édesanyát és 
nagymamát.

„Édesanyám, szép napom, ragyogj soká nékem…”

kal, népművészeti kultúrával, népi 
mesemondással, népi foglalkozások-
kal, néptánccal ismerkedhetnek meg 
tanulóink. 

A Szegedi Egyetem partneriskolá-
jaként továbbra is részt vesznek egyes 
osztályaink a longitudinális (1-8. osz-
tályig tartó) képességvizsgálatokon, 
és az 1991 óta működő vizsgarend-

szerünket is folytatjuk a 6. és 8. osztá-
lyokban. A jövőben tervezzük ennek 
a digitális oktatás irányába történő 
elmozdítását az IKT eszközök segít-
ségével.

Végül, de nem utolsó sorban sze-
retném megköszönni a Szülői Mun-
kaközösség aktív segítő munkáját, 
melyre nagy szükség van. Az iskolai 

bálok büféjének rendezése, az osz-
tályrendezvények lebonyolítása, a 
tavaszi parkosításban való részvétel 
arról szól, hogy a nagy többség szá-
mára fontos, hogy az iskola fejlődjön, 
szépüljön.

Grébelné Kovács Andrea 
intézményvezető
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Községünk idén március 23-án csat-
lakozott a TESZEDD – Önkéntesen 
a tiszta Magyarországért akcióhoz, 
melynek lényege, hogy önkéntes mun-
kával megtisztítsuk a lerakott, eldobált 
szeméttől lakóhelyünket. 

Szombat reggel 9 órakor szép szám-
mal gyűlt össze falunk lakossága a Pol-
gármesteri Hivatal előtt. A ragyogó 
napsütés és a kellemes tavaszi idő csak 
fokozta a csapat lelkesedését, hogy 
tisztábbá tegyék községünk területét és 
a bevezető utakat. A közel 100 fő csa-
patokra oszlott, és nekilátott mindenki 
a kijelölt utcák, utak megtisztításához.

Az önkormányzat biztosított ele-
gendő kesztyűt és szemeteszsákot, és 

TESZEDD! – Szemétszedés Vácszentlászlón

autók segítségével folyamatosan gyűj-
tötték össze az utak mentén megtelt 
zsákokat. Az idő gyorsan telt, és egy-
re csak gyűltek a teli zsákok, a falu és 
környéke egyre tisztább lett. Kora dél-
utánra minden csapat elvégezte a fela-
datát. A nap zárásaként egy kis zsíros 
kenyérrel és szörppel vendégelt meg 
minden résztvevőt az önkormányzat a 
falu szélén álló vadászházban. Jól esett 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt a jól 
megérdemelt pihenés, és a beszélge-
tés, lazítás. Mutatja a résztvevők lelke-
sedését, hogy már akkor a következő 
hasonló akció időpontja is témája volt 
a beszélgetéseknek. Annyi biztos, lesz 
még hasonló alkalom, amikor is bár-

ki segíthet a lakókörnyezetünk szebbé 
tételében.
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A zöldségesben a különösen nagy 
kárt okozó peronoszpórákra kell fi-
gyelnünk, elsősorban a hagyma pe-
ronoszpórára, a burgonya és paradi-
csom „peronoszpórájára”, a Burgonya 
vészre vagy más néven Fitoftórára. 
Ellenük is réztartalmú szereket javas-
lok felszívódó szerekkel kombinálva, 
pl. Ridomil Plus gold, ne feledkezzünk 
meg rovarölő szerrel kombinálni, 
pl. Calypso a burgonyabogár ellen és 
Karate Zeon a hagymalégy ellen. Az 
uborka féléknél a legtöbb már pero-
noszpóra rezisztens, pl. Mohikán Pe-
rez, ellene nem, viszont a baktériumos 
foltosságok ellen feltétlen javasolt a réz 
használata.

A szőlőkben is feltétlen indokolt a 
peronoszpóra és szürkerothadás elle-
ni védelem, különösen a korai fajták-
nál.

Sajnos a végére sem marad jó hír, 
mert ugye a gyomok is kifejezetten 
kedvelik az ilyen időjárást, ellenük a 
megfelelően kiélezett kapát és sarabo-
lót javaslom, felvértezve jó adag kitar-
tással és elszántsággal!
Mindenkinek jó munkát kívánok. 

Sz. Z.

tériumos betegségek (tűzelhalás) 
fognak előre törni, ellenük „jó réz” 
készítményeket javaslok, amik ke-
vésbé perzselik az érzékeny fajtákat. 
Pl:  Nordox, vagya Cuproxat-ot javas-
lom. Kombinálni lehet felszívódóak-
kal pl: Score, Topas. Az érőfélben levő 
cseresznye és meggyben még nem 
késő a gyümölcs rothadás elleni rö-
vid várakozási idejű szerek haszná-
lata, ami kombinálható az ugyancsak 
rövid várkozási idejű cseresznyelégy 
elleni szerekkel. Pl: Teldor+Karate 
Zeon.  A barackosokban elsősorban az 
őszibaracknál itt is a fehér húsú fajták 
érzékenyebbek a levél fodrosodásra 
vagy más néven a Tafrinára. A gomba 
alacsony hőmérsékleten él igazán az 
esős lehűlések után. Ellene is feltétle-
nül védekezni kell (Score , Folicur Solo, 
Nordox).

Szeszélyes tavasz után szeszélyes nyáre-
lő, talán ez lehet a mottója a mostani 
időjárásunknak. A március és április jól 
ránk ijesztett, mert szinte alig esett eső, 
most meg mintha Medárd püspök nem 
ismerné a kalendáriumot, szinte min-
den nap esik. Havi átlagban már jóval 
100 mm eső után vagyunk, néha annyi 
esik egyszerre, mint máskor havonta.

Ilyen időjárás esetén sajnos robba-
násszerűen törnek elő a gombabeteg-
ségek, mind a gyümölcsösben, mind 
a zöldséges kertben. Feltétlenül vé-
dekezni kell! Ilyenkor elsősorban a 
peronoszpóra-félék, a varasodás és 
a baktériumos betegségek törnek elő, 
de a párás meleg kedvez a lisztharmat-
nak és a gyümölcs rothadását előidé-
ző kórokozóknak is.

A gyümölcsösben, elsősorban al-
matermésűekben varasodás, bak-

Aktuális munkák kertjeinkben
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József szobrot ajándékozta a temp-
lomnak. 

Ugyancsak erre az alkalomra Bor-
romei Szent Károly tiszteletére egy 
nagyobb 180 kg-os harangot is öntet-
tek a szentlászlói hívek, de már előbb, 

áldotta a hatvani prépost, az ünnepi 
misén nagyon szép beszédet mondott 
Kemény Géza galgahévízi plébános. 
E jeles napra Pribeli Jánosné sz. Sibak 
Terézia a Szent Antal szobrot, Sára Jó-
zsef és neje Dankó Anna pedig a Szent 

Nézzük tehát templom-történeti írá-
sunk ötödik részét.

1912-ben a legnagyobb átalakítását 
élte át a szentlászlói templom. Megnö-
velték méreteit, megváltoztak arányai, 
de elveszítette késő barokk építészeti jel-
legét. Talán a kórus alatti bejárat emlé-
keztet még a régire. Ha sokat is változott, 
megmaradt nekünk tetsző szépsége!

A templom plébánosa ebben az 
időben Kucsera Károly, az átalakítást 
Pfléger Ferenc péceli mester végezte, 
aki munkaszerződése szerint a kézi 
munkás napszámosokat hozta ma-
gával, az igás fuvarozásokat pedig a 
község vállalta. Egy évvel korábban ő 
építette át a turai templomot is, ahol 
ugyancsak báró Schossberger Viktor 
volt a kegyúr.

Az átalakított szentlászlói temp-
lom november 4-ére készült el, meg-

Tovább a szentlászlói templomok történetében (5. rész)
Az egykori ősi avar település, ahová Árpád vezér, Kartal és az Ákos nemzetség magyarjai megérkeztek, középkori 
kerek templomáról kapta a Szentlászló nevet. Ez a hely, ahol az Árpád-házi László herceg vert sátrat katonáival, 
csak a templom megépülése után válhatott regesztált, nevesített faluvá. Akkor, amikor Szent László királynak 
már nem csak lovagi erejét, hanem megboldogult lelkét, életszentségét csodálták egész Európában. Az Anjou 
Nagy Lajos király idejében 1342 és 1382 között, Magyarország középkori történetének legszebb időszakában.  
Az történt, hogy a templom és védőszentje eggyé vált e hellyel, és az emberek már a falut is Szentlászlónak nevezték.  
Ez a mi templomunk csodája és öröksége! 
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Kucsera Károly   plébánost, és amikor 
már holtnak vélték, otthagyták vérében 
fetrengve a kertre nyíló szobában. Sebei 
szerencsére nem voltak halálosak. 

A plébános felgyógyulása után le-
mondott a plébánia vezetéséről, majd 
szülői házába, Zala megyébe távozott.

Az elkövetőket elfogták ugyan, de 
nemsokára el is engedték őket, akkor 
így működött az igazságszolgáltatás is.

1919. április 25-én, a zsámboki szü-
letésű Gregor Lajos a kiskunfélegyházi 
kápláni állomásról érkezett a faluba – 
őt jelölte ki az egyházi hatóság a plébá-
nia további vezetésére.

„A lakosság magatartására én nem 
panaszkodhatom. A templomba ugyan 
gyéren jártak, de a pap iránt való tisz-
teletlenség nem fordult elő.” 

Idézzük első mondatát a szentlászlói 
História Domus bejegyzéseiből, ahon-
nan hitelesen és pontosan tájékozódha-
tunk a templom további történéseiről is.

Patrónus ekkor nem lévén, Gregor 
plébános rendbe hozatta, majd kifest-
tette a plébániát, amennyire persze fu-
totta a kevés templompénzből. Ekkor 
már visszakapta a korábban „elszocia-
lizált” papi földeket is, mert a Gödöllői 
Birtokrendezési Bizottság közben úgy 
határozott, a papi foglalkozáshoz is 
kell azért valami jövedelem.

1919 augusztusának első napjaiban 
– még mindig a proletárdiktatúrában – 
Szentlászlóra is bevonult a román in-
tervenciós hadsereg. Hónapokig voltak 
a falu nyakán, vagyoni rekvirálásokkal, 
erőszakos cselekedeteikkel rettegésben 
tartották az embereket. A templomból 
szerencsére nem vittek el semmit. 

Amikor elmentek, már folytak a tria-
noni béketárgyalások, majd nemsokára 
megszületett az igazságtalan, a vesztes 
Magyarországra kényszerített, szégyen-
teljes kárpótlási és területi döntés.

1920. november 13-án Gregor Lajos 
plébános a HD 51. oldalán bejegyezte 
a nagy fájdalmat, a remény imáját:

„Hiszek egy Istenben; Hiszek egy 
hazában; Hiszek egy isteni örök igaz-
ságban; Hiszek Magyarország feltáma-
dásában.”

ben kitört az értelmetlen I. világháború. 
A szentlászlói templomból először két 
harangot rekviráltak el háborús célok-
ra, de 1916-ban már az orgonasípokat 
is elvitték. Hadikölcsönt jegyeztettek a 
szegényekkel, a férfi lakosságból 217 fő 
vonult be a hadseregbe, 52 személy hősi 
halált halt a fronton, maga után hagyva 
28 hadiözvegyet és persze a hadi árvákat.

A faluban elviselhetetlenül nyo-
masztottak a háború terhei. Már Borik 
Artúr, az akkori segédjegyző és Fehér 
Alajos igazgató-tanító is a frontokon 
harcolt, az iskolai tanítás is szünetelt.

Az 1918. október 30.-i őszirózsás 
forradalom hírére ezen a környéken is 
forró lett a hangulat. A Valkón székelő 
csendőrség képtelen volt visszatartani 
az indulatokat, nem tudott rendet te-
remteni. Vácszentlászlón segítő szán-
dékkal megalakult az élelmezési ta-
nács, de az uradalommal kialakult vita 
olaj volt a tűzre, mert a hadiözvegyek 
hónapokig nem kapták meg a csalá-
doknak járó konvenciót. A vészterhes 
napokban Molnár Géza jegyző család-
jával együtt elmenekült a községből, 
később pedig Galgahévíz népe teljesen 
kifosztotta az uradalmi gabonaraktárt.

A Károlyi-kormány pár hónapos 
időszaka nem tudott javítani az or-
szágos ellátási gondokon, de az utána 
következő kommün, a kommunista 
tanácsi diktatúra sem. A nincstelenek 
igényeit nem hogy kielégítették vol-
na, földosztás helyett szocializálták a 
nagybirtokot, szövetkezeteket csinál-
tak, vallásellenességük pedig nyugtala-
nította az embereket.

Községünkben is megválasztották a 
helyi 25 tagú munkástanácsot és a há-
rom fős direktóriumot, de ők sem vol-
tak képesek a nyomorultak helyzetét 
befolyásolni.

Vácszentlászlón megtörtént az a 
borzalom is, hogy 1918. november 
3-án este a kocsmában feldühödött, 
ittas emberek egy csoportja elindult, 
hogy halálra keresse a jegyzőt és a 
papot. A jegyző már nem volt otthon, 
mentek hát a plébániára. Betörtek, 
mindent feldúltak, összeszurkálták 

Mindenszentek napjára elkészült egy 
kisebb, 40 kg-os temető harang is. A 
következő évben, 1913-ban – Kucsera 
plébános javaslatára – a falu képviselő-
testülete elfogadta, hogy az éves pár-
bért ezentúl pénzben fizesse a község 
lakossága. Ebben az időben a papnak 
2400, a kántornak 1200 koronát kel-
lett fizetni. Az új rendelkezést azonban 
nem sikerült megvalósítani. Később 
vissza is vonták. Egyszerűen azért, 
mert nagyon sokan nem tudták az ösz-
szeget kifizetni. 

Tegyük hozzá: ebben az időben igen 
nagy szegénységben és elmaradottság-
ban élt a szentlászlói családok legtöbbje.

Néhány statisztikai adat ennek érzé-
keltetésére:
• Az 1800 főre növekedett falu az 

ekkor még külterületnek számító 
Társ-major-Koronaliget, Turai út és 
Fürjes, Újtelep, Zsámboki úti faluré-
szeket is magába foglalta. Az emberek 
98 százaléka csak a mezőgazdaságból 
tudott megélni, és jobbára csak a férfi-
ember számított keresőnek.
• A község összesen 5151 kataszteri 

hold területéből 1547 kh ekkor már 
a gödöllői koronauradalomé, báró 
Schossberger Viktor 1634 kh földbir-
tokát két nagybérlő művelte, a falunak 
jutott 1817 kh, amiből 300 kh belsősé-
gi terület volt. A maradék 1500 holdon 
kellett 300 családnak megélnie. Elfo-
gadhatatlanok voltak a birtokviszo-
nyok.
• Dédapáink gyermekkorában (1911 

és 1920 közötti adatok) a hiányos orvo-
si ellátás és az egészségtelen életviszo-
nyok miatt a 438 szentlászlói elhaltból 
119 volt az egy éven aluli gyermek, de 
98 volt az egy és hét év között meghalt 
gyermekek száma is. Azaz, Szentlász-
lón minden második gyermek 7  éves 
kora előtt meghalt.
• Volt ugyan gyermekáldás, mégis 

150 állami gondozott gyermek élt a 
faluban, mert sok család foglalkozás-
szerűen vállalta a gyermeknevelést, hi-
szen csak ennek jövedelme biztosította 
számukra a túlélést.

És még rosszabb idők jöttek: 1914-
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újra födésére, az igás állatokat és kézi 
munkát a község lakosai szolgáltatták.

1926. május 2-án nagymise után a 
megyéspüspök 147 hívet bérmált meg 
– a valkóiak is itt voltak.

oltó Egylet, a polgá-
rosodás jeleként a 
48-as Függetlenségi 
Kör, 1921-ben már 
szól a környéken is 
híres Szentlászlói Re-
zes Banda, és lelkes, 
amatőr színjátszó 
csoportok alakulnak. 
1925-ben megalakul 
a Földműves Szövet-
ség, majd a Levente 
Egyesület. A falusi 
emberek mozgósításában mindig ott 
találjuk az iskola lelkes tanítóit, és per-
sze Gregor Lajos plébánost.

1924-ben már a visszatérő patrónus 
adta az építőanyagot a régi plébánia 

Csak lassan konszolidálódott a há-
ború utáni helyzet, és már a templom 
körülményeire is jobban figyelhettek.

Először a háborúban elvitt orgo-
nasípokat pótolták, a javításokat egy 
rákospalotai mester 4000 koronáért 
végezte el. 

Közben elindult a földreform, 
Szentlászlón is földosztás követke-
zett, rendelet született a Vitézi Szék, 
illetve a Vitézi Rend megalakulásáról. 
Nem feledkeztek meg a pusztító há-
ború hősi halottainak emlékéről sem, 
éppen hogy vitéz Sára János, vitéz 
Szirai (Szira) József, és vitéz Budavári 
(Burzon) Mihály kezdeményezésére, 
közadakozásból már 1920 őszén elké-
szült a gránátot dobó katona szobra, 
Körösfői-Kriesch Aladár nagyszerű 
alkotása. Ennek talapzatára vésték a 
hősi halottak neveit, ami aztán a falu 
központjának szépséges szoborkertjé-
be került.

1922 elején már bérmálás volt a 
Szentlászlói templomban, Dr. Hanauer 
István megyés püspök egy vasárnap dél-
utáni litánia után 47 hívőt bérmált meg.

Ugyanez év Pünkösd ünnepére Ba-
log József és sz. Péter Mária házastársak 
egy pár vörös lobogót, özv. Darnyik Jó-
zsefné halotti lobogót ajándékozott a 
templomnak. 

Gregor plébános vasárnapi mi-
serendje 1922-ben: csendes mise fél 
9-kor, nagymise 10-kor, hogy a kisebb 
gyermekek is eleget tehessenek katoli-
kus vallási kötelezettségüknek.

Az erősödő faluközösségben meg-
indul az élet: feléledt az 1886-os Tűz-

REZES BANDA, 1921 SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT, 1929

VITÉZ SÁRA JÁNOS
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Az 1930-as évek elején a korábbi 
földbirtokreformmal kiosztott Zsám-
boki úti házhelyek már kezdtek be-
épülni, újabb adakozások indultak a 
templom javára.

A kegyúr az egész templomot kí-
vül-belül restauráltatta.

Pesti Pálné Kovács Lujza egy szép 
Lurdesi Szűz kis Bernadettel szobrot 
ajándékozott a templomnak.

Molnár Gézáné és néhány szentlász-
lói hívő szószék terítőt, Mária lobogót 
vettek a templomba.

1930-ban vezették be a villanyt is a 
községbe, a templom elsőként jelentke-
zett a bekötésre, mégpedig a templom-
pénztár terhére, négy éves törlesztéssel.

1931-ben a belső padokat festették 
át, a keresztkút, a stációk, a sekrestyés 
szekrény is kijavítva, festve. A szentsír 
helyiségben új kis oltár készült.

1932-ben Odor Gyula és neje Takács 
Mária kőkeresztet állíttatott a temp-
lom oldalsó részén.

1933-ban Polner Lajos óriási csillárt 
ajándékozott a templomnak, Darnyik 
Rozália a Zsámboki úton, a földje vé-
gén új fakeresztet állíttatott.

1934-ben a templomot és plébániát 
kívül-belül újra restauráltatta a kegyúr.

A szentlászlói hívők körében meg-
alakult a Férfi Liga 94 taggal, majd a 
Jézus Szíve Szövetség női csoportja 
129 taggal. Később létrejött a Kato-
likus Leánykörök Szövetsége (KA-
LÁSZ), illetve a Katolikus Agrárifjú-
sági Legényegylet (KALOT).

bereknek nagy szükségük volt a hitre, a 
lelkesítő szavakra.

1927-ben újra építették a most 
már tényleg roskadozó, a még 1770-
es évekből való plébániát. Úgy kezd-
ték, hogy 125 cm-rel megemelték 
a fundamentumát. A költségeket a 

patrónus és a 
templomp énz-
tár fedezte, a 
napszámos kézi 
munkát és igás 
állatokat most is 
a község lakosai 
adták. 

Ugyanebben az 
évben a tehetős 
szentlászlói Már-
her család (akik 

mindig is önzetlenül támogatták az 
egyházat) a templom baldachinját újít-
tatta fel.

1928-ban jelentős közmunkával ki-
épült a Tura – Vácszentlászló köves út 
és a Fő út is a teljes hosszában. Ehhez 
kapcsolódva a templom, az iskola és a 
plébánia elé szép gesztenyefasort ülte-
tettek. (A Zsámbok felé vezető köve-
sút már korábban, a 20-as évek elején 
megépült, de az egész nyáron árnyékot 
adó, pirosló cseresznyefái még a 60-as 
években is csábították a kapálni járó 
embereket.)

1929-ben újra önttették a templom 
megrepedt, 101 kg-os nagyharangját, eh-
hez igénybe vették a Katolikus Népszö-
vetség Biztosítási Irodájának segítségét is.

Ugyancsak 1926-ban, július 10.-én 
délután hatalmas felhőszakadás, torná-
dó pusztított a községben. Házak dőltek 
össze, a patak mindkét oldalán lévő ker-
tekből, udvarokból minden ingóságot 
elvitt a zúgó ár. A szemtanúk szerint 
egészen Zsámbokig telítve volt a patak 

völgye különféle vagyontárgyakkal. A 
nyomor, a veszteségek enyhítésére ka-
matmentes kölcsönt nyújtott az állam, 
amit azonban sokan így sem tudtak 
visszafizetni, itt volt már a korona érték-
vesztése, a nagy gazdasági világválság.

Ugyancsak 1926-ban a düledező két 
régi iskola helyett elkészült a Fő utca – 
Templom közi négy tantermes új isko-
la, hozzá a tanítói lakással. A december 
5.-én tartott avató díszünnepségén ott 
volt az egész falu.

Az emberek emlékezetében pedig 
sokáig megmaradt Gregor plébános ég 
felé fohászkodó, szívhez szóló nagyha-
tású beszéde. Bizony a szörnyű háború, 
a pusztító árvíz után, a már fenyegető 
gazdasági válságban a szentlászlói em-

ÁRVÍZ KÖTELEZVÉNY, 1926

AZ ELEMI ISKOLA ÉPÜLETE, 1926
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E további történésekben is követjük 
Gregor Lajos plébános HD bejegyzéseit. 
Majdnem szó szerint:

Régen tudta már mindenki, hogy 
Németország elveszítette az egész vi-
lág ellen vívott háborúját, az emberek 
azonban nem merték kimondani, fél-
tek és hallgattak. A németek megszáll-
ták országunkat, minket is belekény-
szerítettek ebbe az értelmetlen végső 
küzdelembe. Végig az oldalukon har-
coltunk, Amerika, Anglia és Oroszor-
szág szemében bűnösök lettünk, bűn-
hődnünk kellett érte. Németország 
hadserege már minden vonalon visz-
szavonulóban, az amerikai repülőgé-
pek pedig már itt voltak. 

1944 – Szentlászlón a búcsú napján 
délelőtt 9 órától kezdve megszámlálha-
tatlan mennyiségű amerikai bombázó 
repülőgép rajzott át felettünk, ez majd-
nem délig eltartott. Ünnepi búcsúi 
szentmise helyett rettegéssel bújtunk 
meg földbe ásott fedezékeinkbe. Csak 
12 óra után tudtam csendes szentmisét 
tartani, kevés résztvevővel.

Könyörögtünk Isten irgalmáért…
Az orosz hadsereg román csapa-

tokkal kiegészülve közeledett, október 
elején már Szeged környékén jártak. 
Az előttük menekülő lakosok állandó 
átvonulásban voltak, ez már közsé-
günkben is érzékelhető volt. 

hogy mielőbb észak-Erdély is 
visszatérhessen a hazához.

1942-ben a főoltárt 500 pengőért át-
alakíttatták, a stációs képek új festést, 
aranyozást kaptak, a toronyba új ablak 
került – ez is a patrónus és a polgári 
község költségén. 

1943. november 16.-án Dr. Pétery 
József megyés főpásztor a bérmálás 
szentségét 154 hívőnek osztotta ki.

Ugyanebben az évben Gódor Gá-
borné Pál Rozália a Fájdalmas Szűz 
szobrot ajándékozta a templomnak.

1943-44-ben nagyot változott a há-
borús helyzet, a doni katasztrófa után 
már Szentlászlóra is érkeztek a tragi-
kus hírek az elesett katonákról. Súlyos 
megpróbáltatások elé nézett az ország, 
a falunk, de még a templomunk is.

1935-ben özvegy Takács Márton-
né sz. Záborszki Rozália a Tövisko-
szorús Krisztus (Szenvedő Jézus) 
szobrot ajándékozta a templomnak.  
Ugyanebben az évben Gódor Gábor 
a falu végén, a buszmegállónál kőke-
resztet állíttatott.

1936-ban Botlik János az áldoztató 
rácshoz két díszes villanylámpát vezetett.

1938-ban a Szent István év emlékére 
új, két manuálos, kilenc változatú or-
gona épült a templomnak.

Ugyancsak 1938 őszén, többször 
is hálaadó imákat mondtak a 
templomban. A szentlászlói katonák 
képes levelező lapon küldték az öröm 
hírét, a bécsi döntés értelmében 
Ipolyság, Kárpátalja visszatért 
Magyarországhoz. Imádkoztak, 

IPOLYSÁG, FELVIDÉK, 1938
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Egyre inkább lehetett hallani a kö-
zeledő ágyúdörgést. A német katonák 
november 14-15-én végleg kivonultak, 
mindössze néhány lovat és tehenet 
rekviráltak el a faluból. Akik nálam, a 
plébánián laktak, engem is felszólítot-
tak, hogy menjek velük, mert itt nagy 
pusztítás lesz. 
Maradtam. Itt a helyem.

(Folyt. köv.)
Balogh Zoltán

FELHASZNÁLT IRODALOM

Váci Püspöki és Káptalani Levéltár digitalizált iratai; 
Adatok, dokumentumok a vácszentlászlói 
egyházközség életéből (Lukács András címzetes 
apát);
Vácszentlászló története (Asztalos István – Horváth 
Lajos – Kulcsár Valéria); 
Vácszentlászlói, eredeti archív fotók; Pest megye 
középkori templomai (Tari Edit); 
A középkori Magyarország rotundái (Gervers-
Molnár Vera); 
Mária Terézia, a magyarok királynője; 
Szentlászlói halotti anyakönyvi bejegyzések; 
Vácszentlászló 1945-2000 (Tóth Imre);
A vácszentlászlói világháborús emlékmű 
áthelyezése – szakdolgozat (Grébel Lajosné)

intézkedésnek! Bármi történjék is, itt-
hon maradunk! Ez után pár napig nem 
jött semmi újabb parancs. 

Végül a jegyző, a nyilas tanító, és 
egy nyilas vezető, hárman indultak el 
a karhatalommal kirendelt kocsin. Vác 
felé mentek, magukkal vitték a község 
hivatalos iratait. 

A kántor egész családjával Buda-
pestre menekült. November 12-én a 
temetési szertartást már magam végez-
tem a faluban. 

Október közepén a visszavonuló 
német csapatok teljesen ellepték Vác-
szentlászlót. Nem bántottak senkit. 
Annál erőszakosabban, a templom-
kertet harci kocsikkal, hatalmas ágyú-
ikkal töltötték meg, de még a plébánia 
udvarán is felsorakoztatták fegyverei-
ket. Beköltöztek az épületbe, célpont-
tá lettünk.

Ágyúcső alatt meghajolva lehetett 
a templomba is bemenni. És ez után, 
egyre csak érkeztek a hírek az oroszok 
közeledéséről.

1944. november 7-én táviratilag 
elrendelték Szentlászló község teljes 
kiürítését. Éjjel 11 órakor dobszó és 
kisbíró: felhívták a lakosságot, hogy 
reggel 5 órára mindenki készen le-
gyen az indulásra. Kocsikra kell fel-
pakolni a legszükségesebb holmikat, 
az állatokat is el kell hajtani, a faluban 
nem maradhat egy lélek sem! 

Vitéz Sára János bíróval egyetértve, 
nem fogadtunk szót ennek a lehetetlen 

GREGOR LAJOS PLÉBÁNOS
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A gyerekeknek köszönjük a kitar-
tó munkát és a szép eredményeket. Az 
edzőknek – Sukaj Zsolt és Kreisz Zoltán 
– a sok munkát és a feltétlen támogatást, 
amit a csapatok felkészítésére szántak. 

Szeptembertől újult erővel vághat 
neki mindenki az újabb Bozsik sze-
zonnak.

Aztán következett a játék, szülők és 
gyerekek közös focizással búcsúztatták 
a szezont. Itt már nem a győzelem volt 
a tét, hanem a fesztelen játék. Minden-
ki összemérhette tudását mindenkivel, 
még az anyukák csapatai is szép gólo-
kat rúgtak. A délután egy közös vacso-
rával zárult. 

Lezárult egy újabb szezon a Bozsik 
program keretein belül zajló focibaj-
nokságban. Június 1-én a résztvevő 
gyerekek és szüleik tartottak egy jó 
hangulatú záróbulit. Az edzők rövid 
értékelése után minden gyerek kapott 
egy emléklapot és egy érmet, az egész 
éves kitartó munkájáért elismerésül. 

Bozsik fociévzáró
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A Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-e az a nap, ami – a magyar 
nemzetet ért legnagyobb történelmi 
csapás okán – a határokkal szétszakí-
tott magyarság egységének elősegíté-
sére hívja fel a figyelmet. Mindennek 
a jelentőségéről Vácszentlászló ön-
kormányzata és lakossága is megem-
lékezett – a kedvező időjárás lehetővé 
tette, hogy minderre szabad téren, a 
legmegfelelőbb helyen kerüljön sor. 

Mert üzenete van annak is, hogy élő 
a térkép, ami a magyar nyelvterületen, 
a Kárpát-medencében létező, Szent 
Lászlóról elnevezett településeket mu-
tatja. Élő, hiszen növényekből, virá-
gokból áll.

A 99 évvel ezelőtti, a magyarság sor-
sát döntően befolyásoló eseményekről 
és a kibontakozás lehetőségeiről Hor-
váth László Tibor polgármester osztot-

ta meg gondolatait az egybegyűltekkel. 
A vácszentlászlói általános iskola ta-
nulói a Ghymes együttes Kézfogás című 
dalát adták elő Grébelné Kovács And-
rea iskolaigazgató vezetésével. A női 
nyugdíjas klub szintén énekkel em-
lékezett meg, majd Farkas Sándorné, 
Gódor Józsefné és Horváthné Kövics 
Margit verset szavaltak.
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK

Rendőrség (Tura)  06-30-678-7309
Körzeti megbízott Féki Alex László  06-70-492-0765

Orvosi ügyelet  06-1-301-0969

NYÁRI PROGRAMOK, TÁBOROK ANYAKÖNYVI  
HÍREK

SZÜLETÉS
Koplányi Máté – Koplányi Szabolcs 
és Szabó Gabriella gyermeke
Maszlag Zsófia – Maszlag Zsolt 
és Kerék Lilla gyermeke
Szilágyi Soma Péter – Szilágyi Szabolcs 
és Törőcsik Melinda gyermeke
Kontsik Kristóf Zalán – Kontsik 
Péter és Gerendás Anikó gyermeke
Orosz Blanka Erzsébet – Orosz 
Péter és Simon Györgyi gyermeke
Kanalas Lilien – Oláh János és 
Kanalas Annamária gyermeke
Bakos Marcell – Bakos Norbert 
és Petrányi Fanni gyermeke
Bagladi Nándor – Bagladi Norbert 
és Nagy Mária gyermeke
Sóher Kevin Roland – Kanalas 
András és Sóher Edina Gyermeke
Rafael Marcell Boldizsár – Rafael 
Kálmán és Maszlag Szilvia gyermeke
Szentimrei Dóra Csenge – Szentimrei 
Dávid és Saska Bianka gyermeke

HALÁLOZÁS
Varga László 70, Czira Gáborné 90, 
Magyar Istvánné 84, Budai Demeter 91, 
Maszlag Józsefné 89, Laczkó Istvánné 88, 
Nyitray Ferenc 74, Tóth István 63, 
Dobi József 53, Molnár Gézáné 68,  
Balog Ferenc 88.

HÁZASSÁGKÖTÉS

Varga János és Máró Szilvia

Kiadó: Vácszentlászló Község Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Grébel Lajosné
Szerkesztő munkatársak: Grébelné Kovács Andrea, Uray–Lukács Ildikó,  
Radó Gábor, Kreiszné Vizi Beatrix, Balogh Zoltán, Szalontai Józsefné,  
Szalontai Zoltán, Nagy Ferencné, Mészárosné Maszlag Adrien, Papp Sándorné
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

Fabrikáló – Ficánkoló Tábor  
(az Arany János Művelődési Házban)
Kreativitás, kézügyesség és mozgásfej-
lesztés általános iskolások számára.

Időpont: 2019. június 24-től 28-ig, 
minden nap 8-16 óráig.
Kézműves programok: diszkógömb 
készítés, mozaik önarckép készítés,
papírmunkák, pecsétkészítés, tányérszövés.
Mozgás: észkapcsoló reggeli torna, ügyes-
ségi játékok, tollaslabda, bábszínház.
A tábor költsége: 15 000 Ft 
(testvéreknek kedvezmény).

Napközis Tánctábor (az Arany 
János Művelődési Házban)
Vidám hangulatú izgalmas koreográfi-
ákkal, változatos programokkal várunk
mindenkit, aki szeret mozog-
ni és kedveli a pörgős zenéket.

Kézműves foglalkozások, vetélkedők, 
csapat versenyek, rock and roll tánc órák,
torna alapok.
Időpont: 2019. július 1-5-ig.
Jelentkezési határidő: Június 15.
A tábor költsége: 18 000 Ft 
(testvéreknek kedvezmény).

Június 30. 
Vácszentlászlói Búcsú

11:00 Szentmise a Vácszentlászlói 
Római katolikus templomban

Július 1-5.
Rocky tábor

Jelentkezés az Arany János 
Művelődési Házban
A részletes programról szórólapon 
tájékoztatjuk a lakosságot.

Július 1-5.
Szalézi Nyári Oratórium (Hittan tábor) 

Nyitó mise: július 1. 10:00
Jelentkezés: Simon Zoltánnál
A részletes programról szórólapon 
tájékoztatjuk a lakosságot.

Augusztus 12-16.
Sport tábor

Jelentkezni Budavári Edinánál 
2019. augusztus 8-ig lehet
A részletes programról szórólapon 
tájékoztatjuk a lakosságot.


