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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Településünkön kiépítésre került a csator-
nahálőzat, 2012. május 20-tőI pedig a tisztitő-
telep próbaüzemben működik, ezzel kapcso-
latban szeretnók Önökkel néhány gondolatot
megosztani. Az elmúlt hónapokban Zsámbok
és Valkó településeinek vezetőivel és lakossá-
gával egytittműködve felépült egy teljesen új,
modern kommunális szennyvíztisztítő telep. A
tisztítótelep építésével egy időben összesen
80,3km csatornahálózat került lefektetésre
(ebből Y ácszentlászlőn 22,9 km).

Az, hogy ma minden vácszentlászlői in-
gatlan rendelkezik csatorna bekötéssel, nem
kis részben és első sorban Önöknek köszönhe-
tő, nem csak az anyagi részvétel miatt. Köszö-
net illeti a közösség minden tagát, hogy az
elvárható kritikai észrevételekkel, de nyugod-
tan hirte a munkával járő megpróbáltatásokat.
Látták, ahogy a csendes falusi utcákat munka-
gépek tépik fel. Elviselték a gépek és irányító-
ik zqát, még késő délután, sőt olykor hétvége-
ken is. Az időjárástól fiiggően küzdöttek a
porral és a sárral nap, mint nap, Nehéz szíwel
törték, vagy törették fel a gyönyöníen gondo-
zott gyepeket és virágos előkerteket, hogy a
csővezetéket otthonaikhoz vezessék. Önök
mind megértették, hogy közös a cél, amiért
egyutt dolgozunk, vállalva olykor a rendkívüli
erőfeszítéseket is. Elfogadták, hogy mindezek
olyan kellemetlenségek, amelyek fájőak, de
szükségesek voltak annak érdekében, hogy
településünk környezete élhetőbbé, rendezet-
tebbé és tisztábbá válj on.

Mindezt ezíton is köszönöm mindnyá-
juknak!

Tudom, hogy manapság ha valaki itt éI,
vagy nálunkjár, nem arendezettségjut eszébe
először. A most is folyó munkálatok célja in-
nentől, hogy településünk visszakapja azt a
békés, nyugodt és rendezett formájat, amit az
építkezés megkezdése előtt mutatott. Ennek
érdekében a település útjainak végleges hely-
reállítása a beruházás következő lépése. A
kivitelezővel kötött szerződésünk értelmében
yagy az eredeti állapotot, vagy anná| csak jobb
minőségű helyreállitást lehet végezni ameny-
nyiben és ahol lehet, természetesen próbáljuk
a jobb minőséget elérni.

Az úthálőzat helyreál|ítása alatt is várha-
tóak a fentiekhez hasonló, bár reményeim sze-
rint kisebb mértélaí, kellemetlenségek. Éppen
ezért azt kérem Ön<iktől, hogy továbbra is az
eddigiekhez hasonló nyugalommal és megér-
téssel fogadják ezeket! Az űthálőzaton végzett
munkák befejezésének időpontja: 2013. nov-
ember 30-a, ez egyben a kivitelezés befejezé-
sének is a véghatárideje. A kivitelezőnek a
munkák befejezését követően, szerződése sze-
rint 3 év garanciális kötelezettsége van, ezen
idő alatt jelentkező hibákat ki kell javitania.
Addig is természetesen, továbbra is állunk
rendelkezésükre, amennyiben bármilyen,
helyben nem megoldható problémájuk merül-
ne fel aberuhíaással kapcsolatban!

Tisztelettel,
Horváth László Tibor, polgármester
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Képviselő-testület megtárgyalta

A Képviselő-testület 2013.június 18-án tar-

tott ülésén megtárgyalta a Napköziotthonos
Óvoda 2 éves tevékenységéről szóló, intézmény-
vezetői beszámolót. A képviselők az előterjesz-
tést az óvoda dolgozóinak munkáját megköszön-
ve fogadták el. Ugyanezen az ülésen elfogadásra
került a szociális igazgatási tevékenységről szóló
jegyzői beszámoló is. Az Uniós páIyázatol<hoz

szükséges Helyi Esélyegyenlőségi Programot,
amit a hivatal esélyegyenlőségi munkatársa egy
tanfolyam keretében készitett el, egyhangtúag
hagyták jővá a képviselők. Az ülésen döntés

született arról is, hogy a régi teherautó eladását

követően egy újabb autó kerüljön megvásárlásra
az önkormányzat pénzmaradványa terhére. A
Képviselő-testiileti üléseket folyamatosan tár-
gyalták a Társulások, így a Hulladékgazdálkodá-
si Társulás, a Csatoma Társulás, Központi Orvo-
si Ügyeleti Társulás, Kistérségi Társul társulási
megállapodásainak jogszabályváltozás miatti
módosításait, valamint a csatorna berlházás
helyzetét.

A Képviselő-testiilet 2013. szeptember 12-

én tartott ülésén a védőnői szolgálat tevékenysé-
gérő l sz ó 1 ó táj éko ztatőt íár gy a|ták é s fo gadták el.

Módosításra került az önkormányzat 2013. évi
költségvetése, mely természetesen a csatoma
beruháuás költségeit is tartalmazza, amire vonat-
kozőan a wzs csatoma Beruházási Társulás
pénzügyi bizottsága és a Társulási Tanács is ha-

tározati formában döntést hozott. Az éves bevé-
teli tervet 2.147,66I Ft-ról 2.798.924 e Ft-ra
felemelte a Képviselő-testület, mellmek első
féléves teljesítése I.647.713 e Ft. Ezen bevétel a
csatorna vonatkozásában nem a Társulat hitelé-
ből teljesített bevétel, hanem önerő páIyéaaton
elnyert összeg és az állami támogatás, amit me-
net közben 94,5oÁ-ra emelt fel egy pá|yázatoí
követóen. c satorna b eruházásra vonatkozó bevé-
telünk L536,369 e Ft, míg a kiadása 1.516.105 e

Ft az első félévben. Az önkormányzaí az egyéb
saját bevéte|ét 58oÁ-ra, a, AFA bevételt 48oÁ-ra,

az iparűzési adóbevételt 75oÁ.-ra, míg a gépjár-
műadó bevételt 47oÁ-ra teljesítette. Az áIlami
támogatások időarányosan érkeztek. A működési
és folyó kiadásunk 55,94I e Ft volt, az átadott
pénzeszköz 1 millió forint, a társadalmi és szoci-
álpolitikai juttatások összege pedig félévkor
1.339 e Ft. 1,9 millió forint beruházás történt,

mivel vásároltunk egy használt tehergépj ármű-
vet, fiíkasz át és számitógépet.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal
és a wzs csatorna Beruházási és uzemeltetési
Önkormányzati Társulás, illetve a Tura és Tér-
s é ge Hul 1 a dékgazdáIko d ás i Önko rmány zatí T ár -

sulás munkájáí, érintő kérdésekben szívesen állok
az Önök rendelkezésére.

dr. Král 
!ászlo,,
Jegyzo

színházi est vá cs zentlászlón !

Yácszentlászlő Község Örtkormányzata a Falunap keretein belül ismét kulturális

estet rendez 2013. október I2-én, szombaton, 18 órai kezdettel az Arany János MŰvelŐdési

Hézban. Ezen a napon a Sziget Szinház Társulata előadásában bemutatásra kerül Sztevano-

vity-Presser-Horváth A Padlás című zenés műve. A színdarab rendezője Pintér Tibor, akit a

musicalban a Rádiós szerepében is láthatnak.

yácszentlászló lakosainak a színházi előadáson valő részvétel ingyenes, de a jegyek (a

nézőtér befogadóképessége miatt) csak korlátozott számban kaphatőkt Az ingyenes helyje-

gyek átvehetőlr az Arany János Művelődési Héuban, ,Grébel
La;osne mb. vezetőnéI hétfőtől szerdáig és pénteki napokon I2-I9 Őra között.

Érdeklődni lehet személyesen vagy telefonon (06-28 l 51 0-5 60),

Kérjük, hogy az alkalomhoz megfelelő öltözékeikkel tiszteljék meg vendégeinket, a fel-

lépő művészeketj Kabátjaikat az e|őadás ideje alatt működő, szintén ingyenes ruhatárban he-

lyezhetik el.

Ujra

A szervezők
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óvodánk hírei

2013 szeptemberében az ővodában is
beköszöntött azúj nevelési év.

Legelőször a régi nagycsoportosaink-
tőI, az új kis első osztályosoktól váltunk
meg.

Augusztus hónapban a még oviba járó
nagyok lelkesen mesélték, hogyan várják
az tskolát.

Milyen tesz az új iskolatáskájuk, mit
tarta|maz a varázslatos tolltartó, melyik
fiizetbe mit tanulnak majd írni.

Szepternber 2-án hétfőn reggel, min-
den régi óvodás izgatottan érkezett meg
az iskolába.

Fegyelmezetten, kissé megszeppenve
ültek az első sorokban, s hallgatták az
ígazgatő néni besz édét.

Két ügyes gyermek, verssel köszöntöt-
te a leendő új második otthonukat, az
iskolát.

Majd az innepélyes évnyitó után osz-
tálytermükbe vonultak a tanítő nénijük-
kel, és a szülőkkel, ahol birtokukba ve-
hették a szép tankönyveiket.

Nemcsak az iskolába, hanem az ővo-
dába is nagy lelkesedéssel érkeáek visz-
sza a régi óvodások a nyári szünetről.

Örömmel mesélték egymásnak, s az
óvó néniknek a nyári élményeiket, az
ügyesebbek le ís rajzolták.

Mindhárom korcsoportba érkeztek új
gyermekek, a csoportok jól feltöltődtek.

Mégis a kiscsoportban a legjelentő-
sebb feladat az újonnan érkező gyerme-
kek befogadása.

Törekednünk kell a zökkenőmentes
beszoktatásta, a szülőktől való elválás
megkönnyítésére.

Ebben a nevelési évben 20 fő új gyer-
mek j elentk ezett óvodásnak.

Kiscsoportz 23 fő (májusig) óvó-
nők: kondákorné sztán Emese

Erdélyi Tünde

Dajka: Laczkő Beatrix márciustól:
Szlucska Zo\tánné

Középső csoport:23 fő óvónők: Ju-
hász zoltánné

Budavári Edina
Dajka: Budai Sándorné
Nagycsoport: 22 fő óvónők: Var-

ga Anna
cseri Jánosné
Dajka: KozmaLászlőné

Nagy örömünkre mindhárom csoport-
ban két óvónő dolgozik szeptembertőL,
igy a délutáni altatás is nyugodtabban
történik.

Személyi állományunkban váLtozás
történt, augusztus végén elbúcsúztattuk
Pető Józsefné Vera nénit, mert nyugdíj-
ba vonult, jó pihenést kívánunk neki. He-
lyette űj szakácsunk van, Varga LászIő,
aki reméljük sok finomsággal lep meg
bennünket. Jó munk át kív ánunk neki.

Ez évben is rengeteg új feladat vár az
óvónőkre a törvénymódosítások miatt, de
igyekszünk ennek a kihívásnak eleget
tenni.

Szeretettel és kíváncsian várjuk az i|
gyermekeket. Célunk, hogy a kisgyer-
mek szívesen jöjjön óvodába, az életkori
és az egyéni szükségleteinek fejlettség-
ének megfelelő örömteli elfoglaltságokat
találjon. Az első benyomások mellett
azonbat időt kell biztosítanunk, amíg a
kicsi megismerkedik az ővodai élettel, a
csoportszobával, az ővőnőkkel, a dadus-
sal és társaíval, s amíg megbizonyosodik
arrő|, hogy gondoskodnak rőla, szeret7k,

és biztons ágban érezheti magát. 
,

Óvodapedagógusok



2013. szEPTEMBER 4 Kisbíró
Dobszó ! közhírré tétetik mindenkinek!

Anyakönyvi hírek
Születés:
LázárPanna(Lázár Viktor - Cziegel Erzsébet)
Papp Szille (Papp Róbert - Smahóova Nikoletta)
Maszlag Lőránt(Maszlag Áaam * Nagy Zsőfia)
Tóth Brigitta (Tóth Róbert - Kővágó Annamária)
Szabó Borbála Sára (Dr. Szabó István - Domonkos
Adrienn)
Jermi Annamária (Jermi András - Matuz Anita)
Sáruhár Sára (SztruhárBalázs - Dr. Pető Nikoletta)
Kanalas Norbert Valentin (Rafael Norber1 - Kanalas
Nikoletta)
Turcsik- Kovács ZoéBrigitta (Turcsik Tibor - Ko-
vács Brigitta)
Dombóvári Evolet (Dombóvári Zso|t- Mezei Adri-
enn)
Smikál József Gyula (Smikál József - Magyar Emese)
Kis Noel (Kis Dénes -Németh Mónika)
Sára Olivér (Balogh Lász|ő - Mezei Amanda)
Yáradi Miklós (Váradi Zoltán- Faragó Anikó)
Házassáekötés:
Borhy Dénes - MucsakNatalia Volodimirivna
kozma csaba - Mészár os ziía
Takács Lászlő- Turcsányi Eva
Lázár Csaba - Maszlag Anita
Dús Miklós Ferenc - Melis Csilla
Varga Mihály - Mészáros Adrienn
Halálozás:
Darnyík Józsefné (88), Bánszki Istvánné (75),
Dávid János (64), Benács Pál Györgyné (69),
Laczkő Ferencné (81), Bene Sándorné (91),
Fazekas Józsefné (84), Bozók Jőzsefné (79),
Lénárt Zoltán (47), Sára lőzsef Balénsnó (81),
Körmendi Gyula Ferenc (72),Szász Dénes (72),
Tóth Lászlóné (80), Kurdi József (54),
Gódor Lászlőné (79),Zőlyomi József (80),

Orvosi ügyelet: 0 6-1, 1301-69 69
Rendőrség: 06-30/67 8-7309

Áttat és kirakodóvásár

Tura: október 2, november 6, december 4,
Jászapátiz október 6, november 3, december 1,

Jászberény: október 12, november 9,
december 14,

Kóka: október 12

vásárok a Művelődési Házban
Október 5-én, szombaton 8-12-ig használtruhavásár
Október 9-én, szetdán 14-18-ig ruhavásár
Október I6-án, szerdán 13-16-ig vegyes vásár
Október 19 -én, szombaton 8-I2-ig hasmáltruha vásár
Október Zl-én, hétfőn 14-18-ig ruhavásár

Október 29-én, kedden 13-17-igvegyes vásár
November 7-én, csütörtökön 14-17-ig vegyes vásár
November 9-én, szombaton 8 - 1 2-ig használtruha v á-
sár
November I3-án, szerdán 14-18-ig ruhavásár
November I6-án, szombaton 8-12-ig hasmáltruha vá-
sár
November 25-én, hétfőn 14-18-ig ruhavásár
November 27-én, szerdán 14-17-igvegyes vásár
December 4-én, szerdán 14-18-ig ruhavásár
December 7-én, szombaton B-12-ig használtruha vá-
sár
December 11-én, szerdán 14-18-ig ruhavásár
D ec emb er I 4 - én, s zomb aton 8 - I 2 -ig használtruha v á-
sár
December 76-án, hétfőn 14-17-ig vegyes vásár

ősszel induló csóportok. klubok és szakkörök
az Arany János Művelődési Házban:

szövő-hímző szakkör
Hétfő: 17-18 gyermek, 18-19-ig felnőtt.
Yezeti: Mészáros Lászlőné T: 06-30-619-994I
A szakkör októberben kezdődik.
Női Nyugdíjas Klub
Hétfő: I7-I9-ig, páros héten, vezeti: Grébel Lajosné
T: 06-30-40I-0026
Férfi Nyugdíjas Klub
Hétfö: 18-20-ig, páratlan héten, vezeti: Kovács Sán-
dor T: 06-20-280-0714
Izgő-mozgő meseház
Kedd: 17-18-ig 1-4 éves gyermekek tészére
Vezeti :Kánvásiné S zovics Szilvia T : 06 -20 -425 -8 5 80
Kézműves foglalkozás
Kedd: 17-18-ig, vezeti: Vámos Rita T: 06-30-378-
4580
Kínai Jóga
Iziletlazitő,egészségmegőrző jőgaf oglalkozás.
Szerda: 1 830-1 930 -ig, vezeti Vámos Rita
Modellező szakkör
Péntek: t7-I9-ig, yezeti. Budavári Mihály T: 06-30-
942-8579
Október végén kezdődik
Tae-kwon-do edzés
Péntek: I730-I9-ig, vezeti: Czeba Mihály nemzetközi
mester 06-20-530-495
Néptánc oktatás
Szombat: 9 - 11-ig, vezeti: Pechó Ferencné, néptánc
oktató T: 06-30-862-9412
Várj uk az űj gy er ekek j el entkezését
A fenti klubbokra, csoportokra és szakkörökre jelentkezni
lehet a Művelődési Házban a nyitvatartási időben szemé-
lyesen, yagy az alábbi telefonszámokon: 06-28-570-560,
06_30-401-0026é
valamint a vezetőknél a fenti telefonszámokon.

Grébelné
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Aktuális munkák kertj einkben

Az év vége feLé a gazdaember értékelí az eltelt időt és
bízlk az elkövetkezőkben. Annak érdekében, hogy tervei
va|őra vállanak a jövő év termése érdekében biztosítani
kell növényeink részére a számukra optimális feltételeket,
pótolnunk kell a testfelépítésükhöz nélkiilözhetetlen
tápanyagokat.

A tápanyag-utánpótlás az agrokémiai fudományokon
belül is egy külön szakterület, feltételezi a talaj, a
termesztett növény, valamint tápanyag-utánpótlásra
használt anyagok tökéletes ismeretét. Valójában maga a
sző ,,uíánpőllás" helytelen, mert növényeink részére meg
kell előlegezni a tápanyagokat, hogy megfelelően
fejlődhessenek.

Minden növény testét javarészt szerves anyagok
/fehérjék, szénhidrátok, olajok, stb/ kis részben szervetlen
anyagok /sók/ és víz épiti fel. Ezen összetevők aránya ,

tehát hogy miből mennyit, milyen arányban tartalmaz egy
növény, növényfajonként is vá|tozlk, mert pl. a lucerna
több fehérjét tartalmaz mint a rozs, de a növény élete
során is változik, mert a fiatal növény és növényi részek
több vizet tartalmaznak Ennek megfelelően igényli tehát a
testét felépítő tápelemeket és ez az igény más lesz más
fajú növényeknél, de más lesz ugyarrazon növény esetében
a kor előrehaladtával Ezt hívjuk a illető növény tápelem ,
vagy tápanyag igényének. Mik ezek a tápelemek?
Egyszenien azokat az anyagokat nevezzik
tápelemeknek amelyekből a növény a testét képes
felépíteni. Vannak olyan anyagok amelyekből sok kell,
ezeket nevezzük ,rmakro" tápelemeknek, ilyenek: szén,
hidrogén, oxigén, nitrogén, foszfor, kálium, /kalcium,
magnézium/ Azok amelyekből csak kis mennyiség kell
nevezzük ,,mikro" tápelemeknek, ezek: vas, mangán,
réz, cittk, molibdén, bór.

Igen lényeges tehát számunkra, hogy a tápanyag-
utánpótlásra szánt anyagok /szerves és műtrágyák,
tápoldatoV egymáshoz képest milyen arányban
tarta|mazzák a tápelemeket és ez hogyan egyezik meg a

Y ácszentlászló Önkormány zatának
Közérdelaí kiadványa

XXII.évf.2.szám
Felelős kiadó: Grébel Lajosné

Szerkesztőbizottság:
urbránné Tóth szilvia

Grébelné Kovács Andrea,
YatgaZoltán

Szedés, tördelés: Grébel Pál
Készül a Polgármesteri Hivatal sokszorosítój án

növény tápanyag igényével!! Fontos dolog továbbáaz is,
hogy a növény ,,figyeli" a táparryagok egymáshoz
viszonyított arányát és csak a legkisebb, legkevesebbhez
mérten használja fel a többit. Példaként, hogy jobban
megértsük vegyük a kőművest, aki csak a rendelkezésre
álló mész arányában tud falat rakni, hiába van bőségesen
téglánk, homokunk csak annyi fal készül el amennyit a
mész megenged. Ezt hívjuk a növényélettanban
minimumtörvénynek. A tápelemek közül, amelyeket mi
pótolunk, nevezzúk köznapi értelemben tápanyagoknak
ezek a makrotápanyagok elsősorban a nitrogén,(N)
foszfor,(P) kálium,(K) mikrotápanyagok pedig a kalcium,
magnézium, vas, mangán, réz, cink, molibdén, bór,
Többféle módon juttathatjuk tápelemekhez

növényeinket: szerves trágyázássa|, műtrágyázással,
tlaktérium trágyázással, tápoldatozással,
levéltrágyázással. Ósszel van itt az ideje a szerves
trágyázásnak és azoí műtrágyák kijuttatásának
amelyek nehezen táródnak fel a növények számára
felvehető vegyületeké, ilyenek a foszfor és kálium
tartalmú műtrágyák. Vannak úgynevezett mono, azaz
csak 1 féle anyagot l'artalmazőak és vannak több
hatóanyagot tartalmazó összetett műtrágyák.(N,P,K) A
foszfor (P) és kálium (K) tartalmúakat lehetőleg most ,

ősszel szántás előtt juttassuk ki, ezen felül még a kálium
tartalmúak közúl a kiskertekben részesítsük előnyben a

,,kénsavas ,, káliumot tartalmazőakat a kálium klorid
tartalmúakkal szemben.

A szerves trágyák közül legiobbak: az istálló trágya
és a komposzt, Az előbbit csak az állattartó telepeken
szerezhetjük be, az utóbbit magunk is könnyen
előállíthatjuk odahaza, vagy jó minőségben
megvásárolhatjuk a Szelektív KFT telephelyén. A
baktérium rrágyák;rő| majd egy külön alkalommal lesz szó.
Jó munkát kívánok!

SzZ

Intenzív szövő tanfolyam indul a
MűvelődésiHázban.

Időponü a: 20 13.09.3 0-1 0.04-ig, du. 17 -20 őráig

A hagyományőrző kulturális képzés díja:
10.000o- Ft+ anyag költség.
/ Az alapár tartalmazza az oktatás díját és az
eszközhasználatot /

Kezdő csoport: szövési alapismeretek, felvetés,
technikai kivitelezés

Haladó csoport: minta tipusok megismertetése.
Tanfolyamot vezeti: Mészáros Lász|őné

Jelentkezés: 06-30/619-9941 telefónszámon,
vagy e-mail: maflö§lla@in§ie|.hu



Tiszíglgtígl és szgrgígíígl ngqhíuíuk a közsé? íakosságáí ünnepi
n p4gn l ékgzés ü n krg m gí g gí

2013. október 23-dn, szerddn tartunk
17 órukor a Művelődési Házban.

Ünnepi beszédet mond: Hováth Lósztó Tibor polgtírmester

Az ünnepség ulkulmdval tisztelgünk Körösfői Kriesch Aladdr festőművész
emléke előtt születésének 150. éufordulójón. Az ő alkotdsa u község

központjában látható "Gránótvető" c. szobor.

közreműködik:

Kriesch György, a művész unokdju

Kriesch B arb ura hdrfaművész

Mindenkit s zeretettel v ór unk !
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