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Közeledve az év végéhez, vissza- és 
előretekintést, számvetést készít min-
denki. Nincs ez másként községünk 
esetében sem; felelős vezetőként 
örömmel számolhatok be eredménye-
inkről és várható feladatainkról közös-
ségünk tagjainak.

Községünk részt vett az adós-
ság-konszolidációból kimaradt tele-
püléseknek kiírt pályázaton. Ebből az 
összegből épült meg az Erdő utca, a 
Templom-köz és a Kossuth utca aszfal-
tos útja, valamint ennek a pályázatnak 
a része volt a ravatalozó előtetőjének 
megépítése is. Mindez 51 millió forint-
ba került, amiből 44 millió forint volt a 
pályázati összeg.

Ezen építkezések idején érkezett 
a hír, hogy községünk ismét elnyert 
egy jelentős útpályázatot, 126 millió 
forint összegben. Ebből hamarosan új 
aszfaltburkolatot kap a Fő út, ahol az 
ingatlanok előtti járda is teljes hosszá-
ban felújításra kerül. Ezzel együtt az is-
kolánál, az óvodánál és a templomnál 
parkolóhelyeket alakítunk ki. Ugyan-
csak e pályázat részeként a Béke, a Váci 
Mihály és a Tompa utcára is új aszfalt-
burkolat kerül.

Mindezekhez kapcsolódva egy tavaly 
elnyert 15 millió forintos útpályázatból 
a Petőfi utca aszfaltburkolatát újítjuk 
fel. Ezen pályázatoknak köszönhetően 
Vácszentlászló minden utcája szilárd 
burkolatúvá, aszfaltozottá válik. Az 
utóbbi három pályázathoz a település 
önkormányzata 17 millió forint önerőt 
biztosít.

Régi terve az önkormányzatnak, 
hogy az óvoda helyzetét rendezni kell; 
el kell végezni a felújítást. Mindig az 
volt a szándékunk, hogy amennyiben 
sikerül belefognunk ebbe a munkába, 
akkor a mai kornak teljes mértékben 
megfelelő, korszerű intézményt kell 
létrehoznunk. Ahogy korábban e lap 
hasábjain már említettem, új óvoda 

építésére nincs lehetőségünk pályáz-
ni. A kormány azonban külön keretből 
kiírt a Pest megyei települések számára 
egy olyan óvoda-pályázatot, ami révén 
csoportszobánként 50 millió forintot le-
het pályázni. Nagy örömmel tájékoztat-
hatom Önöket, hogy a tervezett három 
csoportszobás óvodánkra a maximális 
összeget, 150 millió forintot nyertünk el.

A munkafolyamatok az új épület-
rész kialakításával kezdődnek; két cso-
portszobát, egy tornaszobát, öltözőt és 
vizesblokkokat hozunk létre. Ahogy 
mindezzel elkészülünk, ebbe az új épü-
letrészbe költöznek át az óvodásaink, és 
megkezdjük a régi épületrész felújítását. 
Megtörténik a vízszigetelés és a belső te-
rek rendezése: falak, aljzat, fűtés és elekt-
romos hálózat – így kapunk egy teljesen 
új óvodát.

Terveink szerint mind az útépí-
tésekkel, mind az óvoda-felújítással 
elkészülünk a jövő év végéig. Itt sze-
retném megköszönni képviselőtársa-
imnak, a jegyző úrnak, és településünk 
országgyűlési képviselőjének, Czerván 
György úrnak, hogy mindenben segí-
tették ezt a munkát és a pályázatokat 
sikerre vihettük.

Folyamatban van még néhány to-
vábbi pályázatunk elbírálása is. Az 
egyik a „Helyi hagyományőrző kiadvá-
nyok – települési értéktár létrehozása” 
címet viseli. Ez egymillió forint értékű 
beruházásról szól. A „Helyi hagyo-
mányőrző és turisztikai rendezvények” 
keretében két pályázatot adtunk be, ösz-
szességében hárommillió forint érték-
ben. A tervezett sportparkról ugyancsak 
volt már szó a Kisbíró hasábjain; kö-
zösségi teret kívánunk létrehozni, ami 
egy közel kilencmillió forintos pályázat. 
Ezek a pályázatok még elbírálás alatt áll-
nak, amelyek eredményére a jövő tavasz 
folyamán számíthatunk, és remélem, 
hogy az útpályázatokhoz hasonló sike-
rekről számolhatok majd be Önöknek.

Sikeres pályázatainknak köszönhető 
anyagi gyarapodásunk mellett említést 
érdemelnek közösségi rendezvénye-
ink is. Nagy sikerrel rendeztük meg a 
falunapot, amelyen több mint tíz csa-
pat nevezett a főzőversenyre. Külön 
öröm, hogy nagyon sokan vállalkoztak 
a sportvetélkedők feladatainak végre-
hajtására. A gyerekeket Ricsi bohóc és 
a gyerekszínház előadásai szórakoz-
tatták – vagyis összességében minden 
korosztály jól érezhette magát.

Az ősz sem ért véget rendezvény nél-
kül; szeptemberben a Nemzeti Lovas 
Színház a Honfoglalás című rockoperát 
adta elő a sportpályán. Az előadásra a 
vácszentlászlóiak több mint a fele volt 
kíváncsi. Itt kívánom megköszönni a se-
gítséget mindenkinek, aki közreműkö-
dött, és a falubelieknek, hogy segítettek 
a szervezésben és mellettem álltak.

Sikeres volt a hagyományos Miku-
lás-váró rendezvényünk is, az adventi 
gyertyagyújtás, szokásunkhoz híven, 
a községháza parkjában. A Mikulás 
a kisvonattal, minden gyerek szá-
mára mikuláscsomaggal érkezett; az 
eseményen több mint kétszáz gyerek 
vett részt. A várakozás alatt a műsort a 
helyi gyerekek adták elő, és a Répa-Re-
tek Duó szórakoztatta a közönséget.

Beszámolóm végén, közeledve az 
ünnepekhez minden vácszentlászlói-
nak áldott karácsonyt, meghitt ünne-
peket és sikerekben gazdag, boldog új 
évet kívánok. Továbbra is arra kérek és 
biztatok mindenkit, hogy közérdekű 
problémáikkal, kérdéseikkel bátran 
keressenek meg a községházán – hi-
szen vállalt tisztségem közösségünk, a 
vácszentlászlói emberek szolgálata.

Horváth László Tibor
polgármester

VÁCSZENTLÁSZLÓI FELADATOK, EREDMÉNYEK ÉS TERVEK

Alakuló, változó, épülő falu
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– Milyen családi háttérrel indult? 
– Valkón születtem 1956-ban. Ketten 
voltunk testvérek – egy bátyám volt, 
aki sajnos már tizenöt éve nincs kö-
zöttünk. Én tizenhat éves voltam, ami-
kor édesapánk elhunyt. Édesanyám 
Gödöllőn, a Ganz gyárban dolgozott, 
három műszakban, mint raktáros – így 
tudtam folytatni a tanulmányaimat.
– Hogyan fordult az óvónői pálya felé?
– Mindig szerettem a kisgyerekeket, 
az általános iskola után ezért is jelent-
keztem gyermekfelügyelői szakkö-
zépiskolába – akkor középfokon erre 
volt lehetőség, így 1974-ben érettsé-
giztem Fóton. Sok óvoda azokban az 
években nyílt meg és kevés volt az 
óvónő, ezért megkaptuk a beosztott 
óvónői képesítést is. Így óvónői pályá-
mat 1974. augusztus elsején kezdtem 
Vácszentlászlón, a napköziotthonos 
óvodában, ahol negyven évig dolgoz-
tam. Ekkor még Valkón nem volt óvo-
da; több gyermeket naponta kísértem 
a vácszentlászlói óvodába. A szülők 
Valkón fölsegítették a gyerekeket a 
buszra, aztán itt leszálltunk és együtt 
tettük meg gyalog az utat az óvodáig. 
Azonban hamarosan Vácszentlászlóra 
költöztem, hiszen ekkor alapítottunk 
családot; 1975-ben házasodtunk össze 

a férjemmel, aki a helyi keverőüzem-
ben dolgozott. László fiunk 1976-ban, 
Eszter lányunk 1978-ban született.
– Akkor máris megszakította a pályát 
a gyes…
– Csak 1980-ig maradtam ott-
hon, mert a vezető óvónő visszahí-
vott dolgozni. Óvónői feladataim 
mellett gyermekvédelmi felelős, 
élelmezésvezető és vezető-helyettes 
voltam, hosszú éveken át. Munkám 
során folyamatosan bővítettem szak-
mai tudásomat, részt vettem területi, 
megyei és országos továbbképzése-
ken. Több alkalommal vezettem leen-
dő óvónők szakmai gyakorlatát, akkor 
is, amikor még nem volt meg a főisko-
lai végzettségem.
– Milyen volt akkor az óvoda?
– Vácszentlászlón 1972 januárjában 
nyílt meg az óvoda. Amikor én 1974-
ben dolgozni kezdtem, két csoport 
volt; kis középső és nagy középső. 
Így a két csoportra négy foglalkozási 
terv készült. Később, a demográfiai 
hullám emelkedésével annyi gyermek 
járt óvodába, hogy szükségessé vált a 
bővítés – ami nagy munka volt. 1987-
ben adták át a harmadik csoportszobát 
– akkortól kis-, középső és nagycso-
portja van az óvodánknak. A bővítés-
sel új konyha is létesült; itt főztek és 
innen vitték az ételt az iskolába is.
– A gyermeklétszám hogyan alakult 
azokban az években?
– Volt, amikor 14 gyermek alkotta a 

nagycsoportot – de aztán volt úgy, hogy 
harmincketten is voltak egy csoport-
ban. Akkor előfordult olyan is, hogy 
még széket is kellett kérni a szülőktől, 
mivel annyian voltunk, hogy már nem 
jutott mindenkinek. Aztán volt egy 
időszak, amikor a Budapestről és más-
honnan ide költözők vásárolták meg 
az eladó házakat. Abban az időben na-
gyon sokan keresték a mi óvodánkat; 
olyanok is, akik nem a mi falunkban, 
hanem a környéken telepedtek le. Egy 
ideig volt arra lehetőség, hogy fogad-
juk ezeket a gyerekeket is.
– Mikor vette át az óvoda vezetését?
– 1983-tól két évig megbízott vezető-
ként irányítottam az óvodát, amikor az 
akkori vezető gyesen volt.

1985-ben felvételt nyertem a kecske-
méti tanítóképző főiskola óvónői szaká-
ra, levelező tagozatra. A diploma meg-
szerzését követően, 1988-ban a három 
csoportra bővített óvoda vezetésére 
kértek fel. Szívesen vállaltam; a helyi 
vezetés és a kolléganők is buzdítottak.
– Az évek során hogyan változott az 
óvoda felszereltsége?
– Mindig szem előtt tartottam, hogy 
mivel tudjuk jobbá, szebbé tenni az 
óvoda munkáját. Az udvaron felújí-
tottuk a KRESZ-parkot, pályázatokon 
nyertünk rollereket és bicikliket. Ki-
alakítottunk egy csúszda- és szánkó-
pályát is. Az óvodás korú gyerekek 
életében a legfontosabb a játék és a 
mozgás – erre mindig figyelemmel 

BESZÉLGETÉS TAKÁCS LÁSZLÓNÉVAL

„Mindig szem előtt tartottam, hogy mivel tudjuk jobbá, 
szebbé tenni az óvoda munkáját…”

Takács Lászlóné több mint huszonöt éven át vezette községünk óvodáját. 
Pályáját is ebben az intézményben kezdte – így ő is azok közé tartozik, akik 
elmondhatják, hogy első és egyetlen munkahelyükről mentek nyugdíjba. 
Erzsikét – mert így ismeri őt mindenki – ezekről az évtizedekről, az 
óvodának a községünk életében betöltött szerepéről, a változásokról, a 
fejlődésről   kérdeztük.
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voltam. A játékon keresztül fejlődik a 
személyiségük, a képességeik, készsé-
geik, a gondolkozásuk. Ezért is igye-
keztem rengeteg olyan eszközt besze-
rezni, ugyanúgy a mozgásra, mint a 
játéklehetőségre, mert ezeken keresz-
tül tudtuk fejleszteni őket. A ’90-es 
évektől több eszközbeszerzési pályá-
zatot nyertünk, így próbáltam javítani 
a tárgyi feltételeken, bővíteni az óvoda 
eszközkészletét. Mivel nagyon kicsik 
voltak a csoportszobák, próbáltuk az 
udvar lehetőségeit kihasználni sport-
eszközökkel, mászókával, csúszdá-
val, hintával, trambulinnal és még sok 
mással. Az önkormányzattól megkap-
tuk a házasságkötő termet, amiben egy 
kis tornaszobát alakítottunk ki, majd a 
későbbiekben ez a helyiség szolgálta a 
logopédiai tevékenységet is.
– A munkatársairól mit mondana el?
– A kolléganőimmel mindig nagyon jó 
volt a kapcsolatom, mindig partnerek 
voltak az újító ötletek megvalósításá-
ban. Mindig hallgattak rám, meghall-
gattam én is őket, és ha bármi olyan 
probléma volt, amit közösen kellett 
megoldani, mindig segítettek.
– Hogyan folyt az élet az óvodában 
ezekben az években?

– A gyerekeket minden évben vittük 
kirándulni is, így voltunk a planetá-
riumban, a budakeszi vadasparkban, 
a pilisi parkerdőben, játszóházban, 
cirkuszban. Akkor még nagyon nagy 
dolog volt ez; a szülők is örültek, 
hogy ránk bízhatják a gyerekeiket. A 
családban és az óvodában nevelkedő 
gyereknél mind a két környezet fele-
lős. A családokkal mindig jó volt az 
együttműködés, ami az egyenrangú 
nevelőtársi viszonyban, a jó partneri 
kapcsolatban valósult meg. Az alap a 
kölcsönös bizalom és segítségnyújtás 
– mindvégig ez motiválta munkámat; 
az ajtóm mindig nyitva állt a szülők 
előtt. Szívesen fogadtam a hozzám 
forduló szülőket örömeikkel, néha 
problémáikkal. Sokszor a volt óvodá-
saim kerestek meg, mivel közben már 
ők is szülővé váltak. Sokat segítettünk 
a hozzánk járó gyerekek szüleinek a 
játék- és könyvvásárlásban; ilyenre 
főként karácsony előtt került sor. Ren-
geteg bábelőadást és meseszínházat 
rendeztünk, illetve olyanokat is, ami-
kor mi óvónők szerepeltünk, hangsze-
reken játszottunk. Hetekig készültünk, 
próbáltunk ezekre az előadásokra. A 
karácsony és a farsang mindig nyílt 

rendezvény volt nálunk, ilyenkor alig 
fértünk az óvodába, olyan sokan vol-
tunk.
– Az óvoda miként vett részt a község 
életében?
– Az óvodásokkal még azokban az 
időkben szerepeltünk, amikor voltak 
a nyugdíjasokat köszöntő alkalmak, 
még a régi házasságkötő teremben – 
olyankor készültünk kisebb műsorok-
kal. Az utóbbi időkben az óvodai ren-
dezvényeket tartottuk meg, amelyekre 
meghívtuk az önkormányzat vezetőit.
– Fiatalon vonult vissza az aktív szol-
gálattól…
– Amikor megszereztem a negyven 
éves jogviszonyomat, úgy éreztem, 
át kell adni a helyet a fiataloknak. Jó 
szívvel búcsúztam az óvodától – úgy 
érzem, sajnálták is, hogy eljövök, de 
érezték is, hogy megérdemlem már ezt 
a pihenést.
– Miként élte meg ezt a változást?
– Örültem a lehetőségnek, hogy most 
már a családomnak segíthetek. A lá-
nyunk kozmetikus, itt él a családjá-
val – ikerunokáim, Danika és Mónika 
éppen iskolába készültek, így tudtam 
segíteni a lányunknak. A fiunk tanár és 
informatikai mérnök; ők Dunakeszin 
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negyven évet együtt töltöttem – és a 
családom tagjainak, akik elfogadták, 
hogy az óvoda mindvégig fontos volt 
nekem.

Radó Gábor

segédkezem a gyermeknapok lebo-
nyolításában és a sporttáborok fel-
adataiból is részt vállalok. De segí-
tek a falunapokon és az ünnepeken 
is. Végül köszönettel tartozom volt 
kolléganőimnek, akikkel az elmúlt 

élnek és az idén nyáron nekik is gyer-
mekük született; Szofiana, a harmadik 
unokám. Bármikor a segítségükre le-
hetek – és örülök, hogy kérik is.
– A család mellett mi tölti még ki az 
életét?
– Hasznosan, tartalmasan telnek a 
napjaim; mindig találok elfoglaltsá-
got: nyáron a ház körül, a kertben, 
télen pedig idebent. Kötögetek, sokat 
olvasok. Férjemmel negyvenhárom 
éve élünk boldog házasságban – ké-
résemre épített egy kemencét, amiben 
nagyszerű ételeket készíthetek. Időn-
ként összejövünk a barátokkal.
– Nyilván a közéletben is számítanak 
önre…
– A község életében továbbra is részt 
veszek; polgármesterünk kérésére 

útfelújításra 97.500.000 Ft került átuta-
lásra. A működési és folyó kiadásunk 
73%-ra teljesült, ami 128.654.954 Ft-
ot jelent. A támogatás értékű műkö-
dési kiadás 2.120.059 Ft. A teljesített 
visszafizetési kötelezettség 6 millió 
Ft, míg a segélyezésre 2,5 millió Ft-ot 
költöttünk. A befejezett energetika pá-
lyázat kiadása 33,7 millió Ft volt még 
idén. Beruházásra összesen 41,1 millió 
Ft-ot költöttünk. Az útfelújítás és a ra-
vatalozó-építés kifizetése a IV. negyed-
évre húzódott át. A Képviselő-testület 
elfogadta ezen ülésén Nagy Ferencé 
főmunkatárs anyakönyvi igazgatási és 
népesség-nyilvántartási feladatairól 
szóló tájékoztatót, továbbá a 2019. évi 
belső ellenőrzési tervet és döntés szü-
letett az óvoda pályázat-módosítási ké-
relem benyújtásáról is.

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

dr. Král László
címzetes főjegyző, jegyző

a testület. Az Önkormányzati Társulá-
sokban végzett munkáról szóló beszá-
molót, majd a DAKÖV Kft.-vel közö-
sen készített Gördülő Fejlesztési Tervet 
hagyták jóvá a Testület tagjai. Módo-
sításra került továbbá a Közbeszerzési 
terv és a Közbeszerzési szabályzat is.

2018. október 17-i ülésen a házior-
vosi szolgálat tevékenységéről szóló 
tájékoztatót tárgyalták, s fogadták el. A 
Dunakeszi Tankerület megkeresésére 
a képviselők jóváhagyták a módosí-
tott vagyonkezelési szerződést. Döntés 
született továbbá az intézményi étke-
zési térítési díjak emeléséről.

A háromnegyed éves gazdálkodás-
ról szóló előterjesztést 2018. november 
28-án tárgyalta a Testület, valamint az 
érintett Bizottságok. Módosult a be-
vételi terv 566.258.831 Ft-ra, melynek 
a teljesítése 500.687.665 Ft. A kiadási 
tervteljesítés 261.866.361 Ft. Az egyéb 
saját bevétel 74 %-ra teljesült, az ipar-
űzési adóbevételünk 18.200.506 Ft, 
a gépjárműadó bevétel 3.130.620 Ft. 
Az állami támogatás háromnegyed 
évnél meghaladta a 100 millió Ft-ot, 
s az elnyert pályázatokra az óvoda és 

A Képviselő-testület június 20-án tar-
tott ülésén tárgyalta a DAKÖV Kft. 
tevékenységéről szóló tájékoztatót, 
valamint az ülésen kiválasztásra ke-
rült az óvoda közbeszerzését bonyolító 
cég, továbbá döntéseket hoztak az új 
formában működő szelektív hulladék-
gyűjtést érintő szervezeti kérdésekben. 
2018. július 3-án rendkívüli ülésen a 
nyitott ravatalozó építésének műszaki 
ellenőrét választották ki a képviselők, 
valamint döntést hoztak arról, hogy 
a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
hatályát 2018. december 31-ig meg-
hosszabbítják. E szabályzatra a pályá-
zatok benyújtásakor van szüksége az 
Önkormányzatnak. 2018. augusztus 
28-án rendkívüli ülésen tűzifa pályázat 
benyújtásáról döntöttek, majd 2018. 
október 4-én a régi iskolaépület bérbe-
adását hagyták jóvá.

2018. szeptember 12-én tartott testü-
leti ülésen az I. féléves gazdálkodásról 
szóló beszámoló volt a napirend. A be-
vételi és kiadási terv 549.281.075 Ft-ra 
lett módosítva, s a féléves bevételi terv 
teljesítését 421.022.932 Ft-ban, míg a 
kiadást 188.363.676 Ft-ban hagyta jóvá 

A Képviselő-testület megtárgyalta



KISBÍRÓ, XXVII., 2018. DECEMBER6

Tovább a szentlászlói templomok történetében (IV. rész)

Ott tartottunk – a Kisbíró korábbi szá-
mában –, hogy 1745-ben felépült a 
szentlászlói új templom és Szent László 
neve napján, június 26-án megszentel-
ték, megáldották. A mai templom be-
járati homlokzatán olvasható 1867-es 
évszám megtévesztő lehet, mert ez csak 
az egyik és nem is a legjelentősebb javí-
tásának évét jelzi. Ez a templom Mária 
Terézia uralkodásának elején épült, kis 
falunk már a nagy Eszterházy urada-
lomhoz tartozott; 50-60 évvel a török 
hódoltság után vagyunk. 

A templom építésének körülmé-
nyeiről a majdnem 70 évvel későbbi, 
1812-ben kezdődő szentlászlói Histo-
ria Domus (HD) latin-magyar nyelvű 
bejegyzései adnak tájékoztatást. Ezek 
jó része a Váci Egyházmegye levél-
tárában is létezik – digitalizált for-
mában –, de ebből dolgozott Lukács 
András egykori turai plébános is, aki-
nek már korábban, többször is hivat-
koztunk egyháztörténeti anyagára. 
Ma már biztosan tudjuk, hogy a szent-
lászlói HD első részét Lóczy Antal, 
Szentlászló  – Valkó nemes plébáno-
sa kezdte jegyezni, de ő is elő-okmá-
nyokból dolgozott. Létezhetett tehát 
egy korai, töredékesebb, krónikaszerű 
történeti anyag, aminek azonban már 
nyoma sincs.

Szentlászló új temploma szükségsze-
rűen és gyorsan megépült. Van ugyan 
némi utalás rá, hogy a távoli Kismar-
tonban élő Eszterházy Antal kegyúr 
segítette az építkezést, de nagyobb részt 

a falu egyre szaporodó lakossága, az itt 
élő néhány nemes ember, az őshonos 
jobbágyok és a folyamatosan beköltöző 
zsellérek adakozásaiból született meg 
a templom. Az építés költségeire sincs 
utalás, amennyit akkor, erre össze tud-
tak gyűjteni.

Talán ezért is került templomunk a 
Szentlászlón olcsóbb teleknek számí-
tó vizes patakvölgybe és torony nél-
kül épült meg. Ugyanakkor, a kornak 
megfelelő barokk stílusban, magas 
oromfallal, ún. homlokzati „toronnyal”.  
A templombelső tágas, egyhajós, meny-
nyezete boltíves kialakítással, kórussal 
és fenséges szentéllyel. Bejárata észak-
nyugat felé néz, az épület hossztengelye 
párhuzamos a Hajta patak folyásával, a 
falu fő útjával, amit akkor még Nagy út-
nak neveztek. Építőanyaga kő és tégla, 
kicsi sekrestyéjét a templom Fő út felőli 
oldalához ragasztották. Kezdetben há-
rom oltárát említik: a főoltáron Boldog-
ságos Szűz Mária képe állott, a mellék-
oltárokat az akkor igen nagyra becsült 
Nepomuki Szent János, ill. Szent Ferenc 
tiszteletére állították. Gondoskodtak 
hordozható oltárkőről, hogy „mielőbb 
tiszta lelkiismerettel lehessen itt misét 
bemutatni” – ezt is megáldották.

A templom haranglábját jóval ké-
sőbb emelték, három harangját 1772-
ben hozták át a kerek templom te-
metőjéből. A legnagyobbat, a „Szent 
László király” nevű harangot (2 mázsa 
15 font) újra önttették. Ezt is a hívek 
adakozásából fizették, majd Szenthá-

romság vasárnapjának vigíliáján áldot-
ták meg. 

Ugyanebben az évben, 1772-ben 
készült el a plébánia épülete, továbbá a 
templomkertben Nepomuki Szent Já-
nos keresztet tartó szobra, amit a falu 
akkori plébánosa, Petrányi János a sa-
ját költségén állíttatott fel. 

Az ősi szentlászlói plébánia még a 
kerek templom közelében, a Turai úton 
volt, ahol az uraság tiszttartói is laktak. 
A már idős Petrányi plébános többször 
is kérte a kegyúr segítségét, hogy in-
nen már igen fárasztó neki a Nagy útra 
épült új templomba való járás, végül 
engedélyt kapott rá, hogy a templom 
melletti vizes területből kiszakítsanak 
egy további részt, ahol felépülhetett az 
új plébánia. A HD bejegyzés szerint  
ennek hétszáz-egynéhány forintos 
költségeit ugyancsak a szentlászlói és 
valkói hívek adakozásából fizették, de 
a kegyúr, „Eszterházy herceg Ő Ma-
gassága” is szánt erre 150 forintot. 

Megjegyzendő és fontos egyháztör-
téneti örökségünk, hogy Szentlászló 
Anyaegyház és Valkó Leányegyház 
évszázadokon át összetartoztak, jó-
ban-rosszban együtt voltak, szám-
talanszor kisegítették egymást. A 
templom pedig belül is fokozato-
san szépült, elhelyezték benne a Jó 
Pásztor képpel ellátott szószéket és 
1775-ben már negyedik oltárról is 
írnak: neves művész által festett kép 
Szent Lászlóról, aki lovon ül magya-
ros ruhában, vizet fakaszt a sziklából. 
Ekkor említik meg, hogy a kórus alatt 
elkészült egy Szent Kereszt mellékol-
tár, ami szent sírként szolgált és ezt 
Tóth Sámuel szentlászlói lakos épít-
tette, feldíszíttette, sokáig gondozta is. 
Szentlászló faluban állt még a közép-
kori kerek templom is, de már régi ká-
polnatemplomnak nevezték. Ide is jár-
tak a hívek, miséztek a papok, itt volt a 
temető is.

1778-ban pl. Szalbek Miklós váci 
segédpüspök egy szentlászlói vizi-
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táció alkalmával először megáldotta 
az új templom Szent Kereszt oltárát, 
majd átment a régi templomba, misé-
zett, prédikált. Halottak napja lévén, 
ekképp szólt a hívekhez: „Sem a régi 
templom, sem a temető felújításától 
ne vonjátok meg buzgalmatokat, mert 
való e kis kápolna ősisége és az, hogy 
itt temetőjében nyugszik az összes, ed-
dig elhunyt plébános teste, szentlászlói 
atyáink, anyáink, az ő fivéreik, nővé-
reik, rokonaik teste, őket mind ebbe a 
temetőbe helyezték nyugalomba. Ne-
kik, ha még a tisztítótűz lángja tartaná 
vissza őket, javukra válnék, ha ebben a 
kis Szent László kápolnában valahány-
szor szentmise áldozat is lenne bemu-
tatva.” A segédpüspök gyönyörűen 
fogalmazott mondatainak megvolt a 
hatása: „részben a község, részben más 
jótevők költségén a következő években 
megint felújíttatott, megint szép lett a 
romos templom, de körben a régi te-
mető is, ami ráadásul meg is nagyob-
bíttatott ” – olvassuk az 1770-es évek-
ről szóló bejegyzést a szentlászlói HD 
megsárgult oldalain.

Mindez pedig azért is érdekes, mert 
jól tudjuk, mi történt. 1790-ben az 
uraság elhordatta a kápolnatemplom 
köveit Turára, kellett neki az uradalmi 
istálló építéséhez. És ezt az itt szolgá-
ló Ferenczffy plébános sem tudta már 
megakadályozni. Nagy könyörgésére a 
kegyúr turai tiszttartója néhány szekér-
re való templomkövet – az uraság tud-
ta nélkül – átengedett neki, hogy ebből 
majd plébánia pincét építhessen ma-

gának a templom melletti magaslaton, 
mégpedig Varga Istók János saját por-
táján. (Erről bővebben a Kisbíró temp-
lomtörténeti cikksorozata első részében 
olvashat.)

És bizony, 1790-ben nemcsak a ke-
rek templom tűnt el, néhány évtized-
del később a temető is. Egy, a század 
végén lezajló, úrbéri per döntése után 
teljesen új köztemetőt jelöltek ki a falu 
felső szélére, a Ligetpuszta felé vezető 
út jobb oldalán. Ez pedig azt jelentet-
te, hogy 1814-től már csak ide temet-
kezhettek a szentlászlói emberek, a 
falu központjában lévő ősi sírok lassan 
elhagyottá váltak. A kerek templom 
mellett álló Kálvária is eltűnt, amiből 
csupán néhány, még valószínúsíthető 
szobortöredék maradt fenn. 

Ma már csak elképzelni tudjuk, 
hogy a régi szentlászlói Kálvária – Szűz 
Mária, Szent József és Bűnbánó Mag-
dolna színes barokk szobraival – iga-
zán szépséges látványa, ékessége lehe-
tett a Turai úti temetőnek.

További érdekesebb idézetek a HD 
1772-es évre vonatkozó oldalairól – 
amikor még létezett a régi temető:

 „Azt a gerenda keresztet, amely a 
temetőben az Üdvözítő képmásával 
együtt látható, a szentlászlói Tariszka 
János emeltette és engedély birtokában 
Petrányi János plébános áldotta meg. 
Ha ez felújításra szorul, az említett la-
kost vagy leszármazottait kell megke-
resni.”

„A falu felső szélén lévő fakeresztet 
(ez a mai temető felső bejáratánál lehe-

tett) a szentlászlói Szira János állíttat-
ta és Petrányi János plébános áldotta 
meg. Felújítása dolgában utódait vagy 
a plébánost kell megkeresni.”

Ugyanitt azt is olvashatjuk, hogy 
„Szenczy György plébános úr, aki 1757-
ben itt halván meg Szentlászlón, első-
ként eltemettetett az új templomban.”

Egy későbbi forrásból tudjuk, hogy 
1776-ban az új templom rácsai elé 
temetkezett Petrányi János főtiszte-
lendő úr is, aki 14 évig ellátta itt a 
lelkek gondozását, és aki jelentős ösz-
szegű alapítványt hagyott a szentlász-
lói és valkói templomokra. Egészen 
pontosan az Oltári Szentség előt-
ti lámpásokra, továbbá a Borromei 
Szent Károlyról nevezett szeminá-
riumra, a kispapok megsegítésére.  
Ugyancsak ide az új templomba temet-
kezhetett – de már jóval később – az 
1855-ben elhunyt Lóczy Antal plébá-
nos is, de azt már nem tudjuk, hogy 
sírjaik ezután hová kerültek.  Ami 
pedig biztos, a mai szentlászlói teme-
tőben már ott találjuk Kovács József 
esperes-plébános vörösmárvány sírkö-
vét, aki közvetlenül Lóczy Antal plébá-
nos után, 1855-től 1892-ig szolgált kis 
falunk templomában. 

És ezzel már száz évet is előre ug-
rottunk, térjünk vissza a szentlászlói 
templom korai történetéhez, de ahogy 
az írva vagyon, jobbára csak rövid 
címszavakban. 

– 1790-ben a templom elvizesedett 
falait már javítani kellett, ezt a munkát 
Ferenczffy plébános kérésére Eszter-
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vármegyei néprajzkutató anyagaiból 
tudjuk, hogy Vácszentlászlóra már 
1848 áprilisában eljutott a márciusi 
forradalom híre és szabad szellemi-
sége. A falu akkor 1018 fős lakossá-
gából éppen százan jelentkeztek Ma-
gyar Nemzetőrnek. Akiknek aztán jó 
része hamarosan még a puskaport is 
megszagolta, hiszen sokan közülük a 
délvidéki verbászi katonai táborba ke-
rültek, ott pedig harcba kényszerültek 
az osztrákok biztatására támadó szerb 
lázadók ellen.

Ugyanitt olvashatjuk, hogy az 1848. 
júliusi pozsonyi országgyűlésen el-
hangzott „nemzetfelrázó” Kossuth-be-
széd után, a 19-21 évesek szeptemberi 
toborzásán összesen 34 szentlászlói 
fiatal jelentkezett Kossuth-katonának. 
Messze túlszárnyalva a Batthyány-kor-
mány által megszabott nemzeti kvótát, 
azaz a 17-18 főt egyezer lakos után.

Szentlászlón lelkesítőleg hatott, 
hogy nehéz volt a jobbágysors. A falu 
már 1816-tól perben volt az urasággal 
(ugyanígy Valkó, Galgahévíz és Tura 
lakossága is!), a belső jobbágytelkek 
tagosítása igazságtalanul folyt, az erdei 
irtásokból származó földeket erősza-
kosan kisajátította a földesúr.

A 48-as magyar szabadságharc tör-
ténelmi és persze szentlászlói emléke az 
is, hogy az éppen nagypéntekre eső isa-
szegi csata szűnni nem akaró ágyúdör-
gése falunkban egész éjjel hallatszott, 
másnap pedig a nagyszombati feltáma-
dás ünnepe a győzedelmes csata öröm-
hírét is hozta. De az is tény, hogy 1849 
augusztusában a turai csata vesztesen 
visszavonuló hősei, az urasági csonkás 
földeken át menekülő sebesült katonák 
egy része a szentlászlói, a Zsámboki úti 
kis házakban talált menedéket.

Azt is tudjuk, hogy 1850-től az oszt-
rák terror, Haynau tábornok idejében 
nem lehetett a 48-as eseményekről, a 
Kossuth-katonákról beszélni, de még 
a papok sem írhattak erről. Ezért nem 
találjuk Lóczy Antal plébános HD be-
jegyzéseit sem. Pedig ő igazi híve volt a 
48-as szabadság-eszméknek, hiszen ar-
ról is elhíresült, hogy a szentlászlói plé-

– Az 1821-es bejegyzés szerint a 
„Szentlászló Anyaegyház temploma 
újonnan befedetett, belülről és kívül-
ről is bevakoltatott, bemeszeltetett” – 
most is az egyházi kassza terhére.

– 1823. április 16-án a templom or-
gonáját a hívek és a papok gyűjtéséből 
javította meg két szegedi orgonakészítő.

–1825-ben Szent Mihályt ábrázoló 
oltárképet kapott a valkói templom, 
saját híveinek adakozásából.

–1827-ben Szentlászlón plébánia ja-
vítás, zsindelyezés, külön káplánszoba 
építés.

–1830-ban új „oskola” épült a temp-
lom mellett, Gódor József buzgóságá-
ból a község saját pénzén. Az uradalom 
fele áron adta hozzá a fát és a téglát. 
– 1838-ban épült meg a templomtorony. 
Fundamentumát bejárata elé ásták, a 
régi oromfalhoz ragasztották, így az 
elveszítette eredeti szépségét. A torony-
ba hamarosan felhúzták a harangláb 
régi harangjait. E munkálatok nagyobb 
költségéhez Eszterházy Pál herceg jó-
tékonysága is kellett, de nem tudjuk, 
mennyivel járult hozzá. Ebben az idő-
ben ugyanis az Eszterházy családnak 
már óriási adósságai voltak, Bujákról 
igazgatott birtokrésze lassan átkerült a 
Grassalkovich, a Schossberger és a Gö-
döllői Koronauradalom tulajdonába.

–1844-ben megint javították, rend-
be hozták az elvizesedett falakat, to-
vábbá „a templom egészében újdon 
új tetőt is nyert, kívül belül ki vakol-
tatván, meszeltetvén, nem különben a 
plébánia tetőzete is zsindelyeztetvén”.

–1846-48-ban a szentlászlói Kato-
na Márton alapítványt tett a templom 
megsegítésére, aki amúgy a Habsbur-
gok császári seregében szolgált hivatá-
sos alezredesként. A veronai véres üt-
közetben szerencsésen megmenekült, 
hálából adakozott a templomnak. 

Ha persze csak a Historia Domus 
bejegyzéseire hagyatkoznánk, azt 
gondolhatnánk, hogy az 1848-as for-
radalom és szabadságharc elkerülte a 
szentlászlói embereket – holott ez egy-
általán nem így van. Több forrásból is, 
pl. Borovszky Samu Pest – Pilis – Solt 

házy kegyúr elvégeztette, a falakat is 
kimeszeltette.

– A plébánia pincéjében állt a víz, 
ennek orvoslását azonban a kegyúr 
nem vállalta, hallani sem akart róla.

– 1795-ben megrepedeztek a régi 
harangok, egy Pesthi nevű harangöntő 
mester újraöntötte őket. A legnagyobb 
2 bécsi mázsát és 4 fontot nyomott, a 
második harang 81 és ¼ fontot.

– 1800-ban az alapzat átnedvese-
dése miatt, megint javításra szorult a 
templom, újraföldelték, belső alapzatát 
is megemelték, ezúttal is az egyházak 
pénztárának terhére.

– 1807-ben – a valkói hívek segítségével 
is – elkészült a plébánia új pincéje, még-
pedig a templommal átellenben a Nagy út 
(Fő út) magaslatán, Varga Istók János saját 
portáján. Ebből aztán később tulajdonlási 
vita származik, évtizedekig elnyúló pin-
cepörökre kerül sor Szentlászlón. 

–1813-ban ismét javítás, átalakítás; 
a templom sekrestyéjét is felújítják.

–1816-os bejegyzés, hogy az új val-
kói templom alapköve letétetett.

Ugyanebben az évben történt meg a 
két falu területének tagosítása (újra fel-
osztása), ami a szentlászlói jobbágyok 
számára nem volt elfogadható, ezért 
úrbéri per indult, és ez csak 1857-ben 
került nyugvópontra. Mindenesetre ek-
kor már kijelölik az ún. köteles földeket 
is (bírónak, jegyzőnek), a patrónustól 
kap földet a pap, de valami még a kán-
tornak, a harangozónak is jutott belőle.

– 1820-as bejegyzés: a valkói Szent 
Mihály templom benedikálása, azaz 
felszentelése.
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jegyzés szerint – még az ott található 
maradék templomköveket is beépítet-
ték. Valószínűleg itt lakott a Pestről ide 
helyezett Orosz Imre is, a faluban igen 
népszerű, gyönyörű hangú kántortaní-
tó, aki viszont református vallású volt. 
Kántori szereplését a váci püspök fo-
lyamatosan ellenezte, megosztva ezzel 
az esküdteket, de még a templomba 
járó híveket is. A kántortanító azonban 
nem adta fel, örökre elkötelezte magát 
a gyermekekkel, a szentlászlói embe-
rekkel, családi sírköve ma is ott fehér-
lik a temető középső sorában.

– 1871-ben már elfáradt a templom 
ráépített tornya, megrepedt, veszélyes-
sé vált. Fából épített új tornyot Csud-
nay János gödöllői ácsmester, ehhez a 
kiadásokat most is a templomi pénztár, 
a hívek és a plébános fedezték. Ezúttal 
már az új kegyúr Schossberger Zsig-
mond is hozzájárult a munkálatokhoz, 
mintegy 100 forinttal.

– Egy 1872-es nyári bejegyzés, hogy 
nagy jégeső, hatalmas vihar pusztított 
Szentlászlón és határában.

– 1882-ben a nemes uraság újra va-
koltatta a falakat, új padsorok készültek, 
kifesttette a templom tornyát is.

– 1887-ben a plébánia pince újabb 

nem érthető tartalommal. Idézzük és 
meg is mutatjuk kézírását.

„1852-ben Katona Márton Alez-
redes hideg tetemei Vácszentlászlón 
takarítattak el, akinek Kardja a Tiszt 
Katona Urak által emlékül a Templom-
nak ajándékoztatott.”

Történetünk pedig azzal folytatódik, 
hogy 1854-ben új kereszt emeltetik a 
Valkói úton, Kollár Pál ezt végrende-
letileg adományozta hátrahagyott 40 
bankóforintjából.-1855-ben Lóczy An-
tal plébános halála után Kovács József 
neveztetik ki szentlászlói plébánosnak a 
váci püspök által.

– Ugyanebben az évben a plébánia 
pince pörét már Megyery Antal szent-
lászlói nemes szorgalmazza, de kevés 
sikerrel. (A plébánia pince tulajdonlása 
azért volt olyan fontos, mert a szentlász-
lói szőlősgazdák – az uraság engedélyé-
vel, novembertől áprilisig – itt adhatták 
el kimérve is saját boraikat. E jövedelem 
bizonyos részével pedig a plébániát, az 
egyházi kasszát is támogatták.) 

– 1857-ben a Hévízi út felől lezú-
duló nagy esővizek elvezetésére kör-
beásták a temetőt, majd hivatalosan 
bejegyzett Temetkezési Egylet alakult 
Szentlászlón, fizetett őrt állítottak, fá-
ból halottas kamrát is építettek. 

– 1867-ben is alapos tatarozást ka-
pott a templom, fazsindelyekkel fel-
újították tetőzetét, közben újra kellett 
rakni a falazat egy részét is. Ugyaneb-
ben az évben hatgyertyás lámpást vá-
sároltak, ami a templom mennyezeté-
nek közepéről függött le.
– 1870-ben a Turai úton – nagyjá-
ból a régi kerek templom helyén – új, 
két-tantermes „Római Kat. Oskola” 
épült az ekkor már működő bírói tes-
tület, a falu Esküdtszékének támoga-
tásával. A kiegyezés utáni, Eötvös-fé-
le népiskolai reform elején vagyunk, 
az oskola mellé megépítették a tanító 
szoba-konyhás házát is, amibe – a fel-

bánián káplánoknak és adminisztráto-
roknak fogadott be olyan fiatal papokat, 
akik – még elöljáróik tiltása ellenére is 
– támogatták a magyar szabadságharc 
ügyét. Volt közöttük, aki még a szervez-
kedésben is részt vett. Mint pl. Stéger 
István káplán, aki 1850 és 1851 között 
szolgált Vácszentlászlón.

„Midőn a szabadságharc kitört, a 
nemzetőrség sorába lépett, és had-ellá-
tó kapitány lett. 1849 jún. 21-én részt 
vett a nagy ceglédi Gyülekezésen, e 
miatt el is akarták fogni, de szerencsé-
sen elmenekült.”

Hasonlóképpen Santhó Ágoston 
káplán, aki a szabadságharc kitörésekor 
elsőként állott a nemzetőrség soraiba, 
sok viszontagság után váci papnöven-
dék lett, majd 1852-ben ő is Vácszent-
lászlón bújt meg, mint kisegítő pap.

Az sem lehet véletlen, hogy 
az alapítvány-tevő, de végig a 
Habsburgoknak, a császárnak szolgáló 
Katona Márton alezredes elhunytával 
– amikor még fényes, osztrák kardját 
is a szentlászlói templomra hagyta 
– Lóczy  plébános HD bejegyzését 
magyar nyelven írta be, és persze félre 
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arculatot kapott, de megmaradt szép-
sége! Hossza 21.5 m, szélessége 10 m, 
magassága 8 m. A szentély hossza 6.5 
méter, szélessége 7.5, magassága 8 mé-
ter. A torony 4.75x4 méter, magassága 
20 méter.

Ez történt 1912-ig. Eddig jutot-
tunk. Még száz évnél is több van hátra 
a szentlászlói templom történetéből, 
amely további érdekességeket tartogat.

A templom amely már a következő 
években megszenvedte az értelmetlen 
első világháborút, az akkori hadurak 
elvitték két szép hangú harangját is. Az-
után az ugyancsak értelmetlen máso-
dik világháborút is átélte, egymás után 
többször is akna-belövést kapott.

És mindig újjáépült, mindig vigaszt, 
reményt tudott nyújtani a templomba 
belépő szentlászlói embereknek. 

A vácszentlászlói templom ma is 
szép. Nemrégen jelent meg egy színes, 
templomos gyűjtemény, Szent Lász-
ló templomok a Kárpát-medencében 
címmel. A könyv szerzője összesen 
191 Szent Lászlóról elnevezett temp-
lomot és kápolnát talált a történelmi 
Kárpát-medencében. Hihetetlen! Egy-
száz-kilencvenegy szebbnél is szebb 
Szent László templom fotója, közte a 
mi templomunk is. Mind gyönyörű, 
egyháztörténeti igazgyöngy. Akkor sem 
tagadhatom elfogultságom. Nekem kö-
zülük egy, az 1745-ben épült és azóta 
is dédelgetett vácszentlászlói templom 
tetszik a legjobban.

Balogh Zoltán

Felhasznált irodalom

Váci Püspöki és Káptalani Levéltár digitalizált 
iratai; Adatok, dokumentumok a Vácszent-
lászlói Egyházközség életéből (Lukács András 
címzetes apát); Vácszentlászló története (Asz-
talos István – Horváth Lajos – Kulcsár Valé-
ria); Pest megye középkori templomai (Tari 
Edit); A középkori Magyarország rotundái 
(Gervers-Molnár Vera); Szokás és szabad-
ság – Tanulmányok a középkori magyar jog-
szokások és kiváltságok történetéhez (Tringli 
István); Mária Terézia, a magyarok királynője; 
Szentlászlói halotti anyakönyvi bejegyzések; 
Szent László templomok a Kárpát-medencé-
ben (Dr. Fodor János)

Az építkezést Pfleger Ferencz péceli 
vállalkozó vezette, aki pár évvel előtte 
újította fel a turai templomot is. A vál-
lalkozói szerződés értelmében ő adta a 
kézi napszámosokat – az igás állatokat 
és fuvarosokat a község lakosai bizto-
sították. Az építés több mint 19 ezer 
koronás költségéhez a kegyúr 5000 ko-
ronával járult hozzá, ami azt is jelenti, 
hogy az átépítés csak a hívek áldozat-
kész adakozásával valósulhatott meg. 
Ekkor alakultak ki véglegesen a jelenle-
gi templom méretei.

A templombelső jóval nagyobb lett, 
de elveszítette barokk jellegét – talán a 
kórus alatti bejárat emlékeztetett még a 
régire. Az egész templom kívülről is új 

pere Isaszegen zajlott, de az ügyet  
most sem sikerült dűlőre vinni.

– 1893 nyarán hatalmas tűzvész volt 
a papi földeken, a kenderföldek fölött, 
a plébánia tanyán. Kazalok, istállók 
lángoltak két napig, minden leégett.

–1895-ben Kollár Pál és Szimonides 
Károly esperes-plébános alapítványt 
tesz a templom javára, keresztet állít-
tatnak a temetőben. Felirata: Dicsér-
tessék a Jézus Krisztus.

– 1899-ben Botlik József és Balogh 
Anna a templommal szemben (a plé-
bánia kerítése mellett) állíttatnak ke-
resztet, Isten dicsőségére.

– 1905-ben a Besnyői út elején 
(Hársfa utca végén) Maszlag József 

és neje Szabó Ágnes által felállíttatott 
kereszten a felirat: Áldás és béke Vácz 
Szt. László község népére.

– Még egy 1905-ös HD bejegyzés, 
mely szerint ismét felújításra szorult a 
templom, ekkor azonban már szűknek 
is mondják. Belső terének bővítését, 
új templomtorony építését tervezik. 
Kucsera Károly plébános (1900-1920) 
felhívására sokan (de nem mindenki) 
felajánlották a falu vadászterületének 
jövedelmét a templom átalakítására, a 
terv azonban egyelőre eltolódik.

– 1907-ben a templom sekrestyéjét 
áthelyezik a belső, patak felőli oldalra.

– Öt év múlva, 1912 áprilisában 
megkezdik a már roskadozó, fatornyú 
templom lebontását, nagyszabású átala-
kításba fognak. Megnövelik hosszát és 
szélességét, belül megbontják a boltíves 
falakat, a templomhajó lapos mennye-
zetet kap. Tetőzete is megváltozik, az új 
tartógerendák – a kegyúr engedélyével 
– Farkaslyukból származnak.
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nek a gyermekek játéka iránt. Külön 
köszönet illet minden kedves szülőt, 
nagyszülőt és rokont, akik szükség ese-
tén a csapat mellett állnak és segítsé-
get nyújtanak a csapat zökkenőmentes 
versenyeztetéséhez.

Felnőtt csapatunk  Sukaj Zsolt 
vezetőedző irányításával a Megyei 
Bajnokság IV. osztályában szerepel 
és a középmezőnyben foglal helyet, 
az élmezőnytől kicsivel lemaradva. 
Következetes munkával lehetőség van 
a jelentős előrelépésre is. A csapat még 
a Pest Megyei Kupában is érdekelt, mi-
vel a Zebegény idegenbeli legyőzésével 
továbbjutott az első körből.

Öregfiúink már túl vannak az őszi 
küzdelemsorozaton. Maximális meg-
becsülést érdemelnek azért, mert 
munkájuk mellett becsülettel helytáll-
tak hétről-hétre, nem egy esetben több 
mint 10 évvel fiatalabb labdarúgók el-
len játszva.

Nem szabad elfeledkeznünk az Uray 
Attila által vezetett „Apuka Focisták-
ról” sem, akik  heti rendszerességgel 
játszanak, példát mutatva sportszere-
tetből az ifjúság számára!

Végezetül köszönetet szeretnénk 
mondani mindazoknak, akik szurko-
lásukkal a csapataink mellett álltak, 
tavasszal újra találkozunk! 

Addig is: hajrá ’Szentlászló!

– U-7, U-9, U-11 – rendszeres részt-
vevője a térségi Bozsik Tornáknak. Az 
utánpótlást biztosító gyermekek Sukaj 
Zsolt edző úr vezetésével rendszeres és 
színvonalas edzésmunkát végezve, ko-
moly fejlődést mutatnak, láthatóan jó 
és szakavatott kézben vannak a sporto-
lók, amit rendszeresen bizonyítanak is 
a tornákon.

Ugyancsak szépen szerepel a Kreisz 
Zoltán által irányított U-14-es csapa-
tunk is, amely a P. M. L. SZ. által szer-
vezett  3/4 pályás bajnokság II. osztá-
lyának keleti csoportjában versenyez. 
A színvonalas, lelkiismeretes és rend-
szeres edzésmunkának köszönhetően 
csapatunk már több győzelmet aratott. 
Czinkóczi Kristóf  10 góljával a megyei 
góllövő lista 6. helyén áll, Fischer 
Dániel 9 gólnál, míg Kozma Barnabás 
4 találatnál tart. Nagyon jó érzés látni, 
hogy mérkőzéseiket sok néző látogat-
ja, ami bizonyíték arra, hogy érdeklőd-

Lassan végéhez közeledik a P. M. L. SZ. 
által megrendezett korosztályos labda-
rúgó bajnokság 2018-2019. éves idényé-
nek őszi küzdelemsorozata. Örömmel 
jelenthetjük ki, hogy a Vácszentlászló 
SE hat csapattal képviselteti magát a 
megyei bajnokság különböző osztályai-
ban. Ugyancsak büszkén jelenthetjük ki 
azt is, hogy a sporttevékenység feltételei 
kiemelkedőek és folyamatosan fejlőd-
nek. Ezért köszönet illeti a fenntartó 
községi önkormányzatot, amely Hor-
váth László Tibor polgármester úr ve-
zetésével mindent megtesz azért, hogy 
labdarúgóink megfelelő feltételek és kö-
rülmények között sportolhassanak.

Labdarúgó pályánkra automata ön-
töző berendezést telepítettek, amely le-
hetővé teszi, hogy mindig kifogástalan 
minőségű játéktér álljon rendelkezésre.

Elkészült a főpálya világítása is, 
amely nemcsak edzésekre, hanem esti 
mérkőzések megrendezésére is alkal-
massá teszi a létesítményt. A tetőtér-
ben kialakított és folyamatosan fejlesz-
tett klubhelyiség pedig kifogástalan 
helyszínt jelent a közösségi programok 
számára is. Kijelenthető, hogy létesít-
ményünk színvonala példaértékű, és 
nyitva áll minden sportot szerető vác-
szentlászlói lakos előtt!

Mindezen tényezőknek köszönhe-
tően elmondhatjuk, hogy labdarúgó 
szakosztályunk taglétszáma folyama-
tosan emelkedik, ami ilyen kis telepü-
lés esetében büszkeségre ad okot.

Most pedig csapatainkról. A Vác-
szent lászló SE három korcsoportban 

Tisztelt Sportbarátaink!
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jük permetezéssel. Ne felejtsük el el-
égetni a hernyófogó öveket sem, mivel 
már feladatukat teljesítették.  Ahol sok 
gombás fertőzés volt, ott a 2%-os bor-
dói lé is elég; a pajzstetvek, vértetvek 
ellen inkább a mészkénlét használjuk, 
igen jó bevált szerek a Vektafid „csa-
lád” (Vektafid A, Vektafid R, Vektafid 
S, Olajos rézkén), 2-3%-os töménység-
ben használjuk őket, lemosásszerűen, 
bő lével. A permetezést mindenkép-
pen a fagyok beálltáig fejezzük be.

A tápanyag-utánpótlást és a talaj-
munkákat nehezíti, hogy a föld elég szá-
raz, nehéz a szántás, a rotálás, a munka 
nem szép és igen energiaigényes. Na-
gyobb adagú eső kellene (50-60 mm), 
hogy ezen a helyzeten érdemben javít-
son. Ennek ellenére javaslom, hogy az 
őszi szántást és a tápanyag-utánpótlást 
végezzük el, mert ugye – kis túlzással 
– a legrosszabb őszi szántás is jobb a 
legjobb tavaszinál. Többféle módon 
juttathatjuk tápelemekhez növényein-
ket: szervestrágyázással, műtrágyázás-
sal, baktériumtrágyázással, tápoldato-

Az idei év eddig nagyon „elkényezte-
tett” bennünket, mert a fagyos napok 
még váratnak magukra; az Erzsébetek 
is csak a magasabb hegyekben örven-
deztettek meg bennünket egy kis hó-
lepellel. Talán még nem késő, aki még 
erőt érez magában, hogy a fárasztó év, 
szüret, betakarítás után, a korán söté-
tedő, nyirkos őszi délutánokon kertjét 
ápolja őszi lemosó permetezéssel. Pe-
dig a kis törődés is megéri! A mosta-
ni fáradságunk tavasszal sokszorosan 
megtérül! 

Az őszi lemosó permetezések alapja 
tulajdonképpen ugyanaz, mint amit 
már tavaszi számunkban rész-
leteztünk, tehát a kártevők és 
kórokozók gyérítése, elpusz-
títása még a növények élet-
funkcióinak beindulása 
előtt. Gondoljunk csak 
bele, a hatékonyságot 
jelentősen megnöveli, 
hogy 100 kórokozóból 
vagy kártevőből csupán 
néhány kap esélyt arra, 
hogy egyáltalán az áttele-
lést megpróbálja!

Ezen tevékenységün-
ket nem árt, ha kombináljuk 
a növényápolási munkákkal. 
Távolítsuk el az elszáradt ágakat, 
gallyakat, különösen azokat, amelye-
ken látható fertőzés vagy betegség 
jelei mutatkoznak, pl.: kéreg felsza-
kadozása, erős mézgásodás, tumoros, 
daganatos sebek stb., valamint a már 
letermett kétéves vesszőket (málna, 
fekete szeder). Ne sajnáljuk az időt a 
lomblevelek összegyűjtésére sem, mi-
vel sok olyan veszedelmes betegség 
van, amelyeknél a következő évi fertő-
zést az előző évi „ottfelejtett” lomble-
velekből kikelő gombaspórák indítják 
meg, pl.: alma, körte varasodása. Leg-
jobb, ha komposztálásra kerül a lomb, 
a nem komposztálhatónak (pl.: dió) a 
szemeteszsákban a helye. Ha leforgat-
juk a lombot, jó, ha előtte fertőtlenít-

Aktuális munkák kertjeinkben
zással, levéltrágyázással. Ősszel van itt 
az ideje a szervestrágyázásnak és azon 
műtrágyák kijuttatásának, amelyek 
nehezen táródnak fel a növények szá-
mára felvehető vegyületekké, ilyenek a 
foszfor és kálium tartalmú műtrágyák. 
A műtrágyák használata kertjeinkben 
nem „ördögtől való”, egyre inkább meg 
kell barátkoznunk vele, mert szerves 
trágyát, istállótrágyát egyre nehezebb 
beszerezni, mert az állattartás a falvak-
ban is eltűnni látszik, a nagy állattar-
tó telepek zöme pedig átállt a jobban 
gépesíthető hígtrágyás technológiára. 

A műtrágyáknál egy dologra kell fi-
gyelnünk, hogy jó minőségűek le-

gyenek (még ha drágábbak is), 
ne tartalmazzanak a gyártás 

során bekerült szennyező 
anyagokat.  Vannak úgy-
nevezett mono, azaz csak 
egyféle anyagot tartal-
mazók – és vannak több 
hatóanyagot tartalma-
zó összetett műtrágyák 
(N, P, K). A foszfor (P) 

és kálium (K) tartalmúa-
kat lehetőleg most, ősszel, 

szántás előtt juttassuk ki. A 
kálium tartalmúak közül a kis-

kertekben részesítsük előnyben a 
„kénsavas” káliumot tartalmazókat, 

a kálium-klorid tartalmúakkal szem-
ben. A nitrogéntartalmú műtrágyák 
kijuttatásának ősszel nincs sok haszna, 
mivel a nitrogén a csapadék hatására 
kimosódik a talajból.

A szerves trágyák közül legjobb az 
istállótrágya és a komposzt. Az előbbit 
csak az állattartó telepeken szerezhet-
jük be, az utóbbit magunk is könnyen 
előállíthatjuk.

A lomblevelek teljes lehullása után, 
még a fagyok beállta előtt lehetőségünk 
van a facsemeték ültetésére. Lehetőleg 
ellenőrzött helyről vásároljunk, hogy 
azt kapjuk, amit szeretnénk, és fertő-
zésektől mentesek legyenek.

SzZ 
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Szeptemberben, aki a temetőben járt, 
láthatta, hogy nagy munkák folytak.

A ravatalozóhoz egy impozáns elő-
tető épült.

A munkát Sziráki József helyi vállal-
kozó végezte el.

Régi vágya teljesült ezzel a vác-
szentlászlói lakosoknak. Mindenszen-
tek napján a kész ravatalozót Horváth 
László polgármester adta át és Simon 
Zoltán állandó diakónus szentelte 
meg.

Elkészült a ravatalozó előtetője

Reméljük, lesz még településünkön 
több hasonló rendezvény, minden vác-
szentlászlói lakos örömére.

Rendkívüli esemény volt ez 
községünk életében. A vácszent-
lászlóiak ingyenesen tekinthették 
meg ezt a darabot. Nagy öröm volt 
látni, kis falunk apraja és nagy-
ja hogyan igyekezett a szabadtéri 
színházi előadásra. A darabot szép 
számmal nézték meg a környező 
települések lakói is.

Nem volt egyszerű feladat e szép estét 
megrendezni: Horváth László polgár-
mester úr és dr. Král László jegyző úr 
sokat dolgoztak azért, hogy a szükséges 
anyagi fedezet rendelkezésre álljon. 

Ez az este szép példája annak, hogy 
ha az emberek összefognak a közös cél 
érdekében, időt és fáradságot nem kí-
mélve, akkor szép és hasznos dolgokat 
lehet megvalósítani egy közösségben. 

Köszönjük a támogatást az önkéntes 
segítőknek és a segítséget nyújtó szer-
vezeteknek. 

2018. szeptember 7-én este Vác-
szentlászlón, a focipályán a Nemzeti 
Lovas Színház előadásában láthattuk 
a Honfoglalás című rockoperát. 

A darab a Koltay Gábor rendezte 
Honfoglalás című történelmi mozifilm 
alapján készült, amelynek színpadra ál-
lítása Pintér Tibor színművész érdeme.

A történet végigvezetett bennünket 
a vezérek vívódásain, egészen a vér-
szerződés megpecsételéséig. Bemu-
tatta, hogy a magyarok mennyi harc, 
fájdalom, küzdelem és szerelem után 
kerültek haza a Kárpát-medencébe. A 
produkció igényes zenei és prózai ré-
szekkel, fényjátékkal, látványos lovas 
jelenetekkel kápráztatta el a közön-
séget. A „Szállj, szállj sólyom szár-
nyán” refrénű dal szerzői és Pintér 
Tibor gondoskodtak arról, hogy az 
előadás feledhetetlen élményt nyújt-
son a nézőknek.

Egy szép, szeptemberi péntek este margójára
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rúit helyezték el az Önkormányzat és 
az Iskola nevében: Horváth László Ti-
bor polgármester, Papp Sándorné kép-
viselőasszony, Grébelné Kovács And-
rea intézményvezető, Urbánné Tóth 
Szilvia tanárnő.

Befejezésül a Szózat éneklése zárta 
az ünnepélyes estét. 

Grébelné K. Andrea

donságokkal teli előadást Cseh Tamás 
zeneszerző emlékirataiból és dalaiból 
állították össze színpadi játékokkal és 
táncokkal fűszerezve. 

Külön szeretném kiemelni azt a ha-
tásos, modern táncfantáziát, melyet 
Budavári Bernadett Fanni, 8. osztályos 
tanuló tervezett és tanított be.

Ezután a rendezvény a Szoborkert-
ben folytatódott, ahol a tisztelet koszo-

A hűvös, esős idő ellenére megtelt az 
Arany János Művelődési Ház nagy-
terme október 23-án, hogy közösen 
ünnepeljük az 1956-os forradalom 62. 
évfordulóját. 

Horváth László Tibor polgármes-
ter úr köszöntője után Papp Sándor-
né képviselőasszony ünnepi beszéde 
következett, melyben kihangsúlyozta, 
mit is jelent ünnepelni, emlékezni, a 
hazáért tenni a történelemben és az 
emberek életében. 

A vácszentlászlói Szent László Ál-
talános Iskola 7. és 8. osztályos tanulói 
már hetek óta lelkesen készültek mű-
soruk bemutatására, melyet Uray-Lu-
kács Ildikó és Urbánné Tóth Szilvia 
tanárnők rendeztek. A színvonalas, új-

AZ 1956-OS FORRADALOM 62. ÉVFORDULÓJÁRA

Hősök emlékezete
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Szentlászlói lányok, szent -
lászlói fiúk vagyunk, akik 
1941-42-ben születtünk, 
1946-ban már első áldo-
zók voltunk, 1947-ben 
kezdtük az iskolát, még 
a templom mellett, a Fő 
út 2-ben. Népiskola volt, 
csak 1949-től nevez-
ték általános iskolának. 
Elsőben harmincan is 
voltunk, 1955-ben hu-
szonegyen fejeztük be a 
nyolcadik osztályt.

Azóta sem voltunk így 
együtt. Miközben eltelt 
63 év! Az életünk, e cso-
dálatos utazás, a sok-sok édes örömmel, 
megannyi keserű fájdalommal. És mi, az 
1947-es osztály újra együtt akartunk lenni, 
ha csak egy-két órára is. Szülőfalunkban, 
Vácszentlászlón találkoztunk az Arany 
János Művelődési Ház kistermében.  
És mint ahogyan régen, most is osz-
tálylétszám ellenőrzés, névsorolvasás, 
és aki itt van, mondja hangosan: jelen!  
Tizenöten már nincsenek közöttünk.  
Mi azonban nem sirattuk őket – in-

2018 NOVEMBER 8-ÁN

RENDHAGYÓ OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

kább emlékeztünk rájuk. Külön-kü-
lön mindenkire, mert szerettük egy-
mást, igazi barátok, osztálytársak 
voltunk. Mint ahogy emlékeztünk az 
ugyancsak meghalt szentlászlói Ta-
nítókra is. Sorban felidéztük őket. 
És mintha csak velünk lettek volna.  
Leginkább persze egymásnak örültünk. 
Annak, hogy mi, a 41-42-es születésű, 
az 55-ben végzős szentlászlói osztályból 
még 16-an vagyunk életben. És hála Is-

tennek, tízen még el is tudtak jönni erre 
a novemberi találkozóra. Személyesen. 
Hetvenhét évesen. Öregen, fájós lábak-
kal is, de azzal a régi, csillogó szemekkel. 
Olyan szép volt!

Íme, a legfrissebb, 2018-as osztályké-
pünkön balról jobbra: Lőrincz Erzsébet, 
Tóth Mária, Balogh Zoltán, Szira Mag-
dolna, Mészáros Mária, Horváth Margit, 
Péter László, Botlik Anna, Lackó Margit, 
Krima Erzsébet.



KISBÍRÓ, XXVII., 2018. DECEMBER16

KÖZÉRDEKŰ  
TELEFONSZÁMOK

Rendőrség (Tura)

06-30-678-7309
Körzeti megbízott
Féki Alex László

06-70-492-0765
Orvosi ügyelet

06-1-301-0969

ANYAKÖNYVI  
HÍREK

SZÜLETÉS

Benkóczi Zselyke – Benkóczi Ferenc és Barkóczy Csilla gyermeke

Turcsik Dániel –Turcsik Tamás és Nyerluc Mária gyermeke 

Könnyű Elizabeth – Könnyű Krisztián és Bara Nikoletta gyermeke

Birinyi Márton Nimród –Birinyi Márton és Szabó Bernadett gyermeke

Bócz Mirella Hanna –Bócz Barna és Szabó Éva gyermeke

Szűcs Alíz –Szűcs Ádám és Bozsóki Judit gyermeke

Dombóvári Denisz Bendegúz –Dombóvári Zsolt és Mezei Adrienn gyermeke;

Berneczei Zalán – Berneczei Zoltán és Tóth Erika gyermeke

Vass Anna Sára – Vass Ferenc és Nagy Andrea gyermeke

Csalár Nándor – Csalár Gábor és Barkóczi Nikolett gyermeke 

Magyar Botond és Magyar Bence – Magyar József és Kovács Katalin gyermekei

Dávid Anna  – Dávid István és Bozlék Zsuzsanna gyermeke

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

Tisztelt Lakosság!
Vácszentlászló Község 

Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2018. december 19-én, 
szerdán,

18 órai kezdettel

közmeghallgatást tart
az Arany János 

Művelődési Házban,

 melyre ezúton 
tisztelettel meghívjuk.

HALÁLOZÁS
Lőrincz József János 61 
Szász Csabáné 46
Tóth András Mihályné  75
Gódor Lászlóné 70
Pap Sándor 87
Bandúr Imre 66
Sápi Miklósné 78 
Nagy Jánosné 87 
Veréb János 69
Szabó Károlyné 85 
Szomori Istvánné 68

HÁZASSÁGKÖTÉS
Papp Ferenc és Botlik Mária

Galántai György és Farkas Dorottya

Lukács Gergely és Lott Viktória Erika

Móczár Olivér Gellért és Kovács Erika

Turcsik Tamás és Nyerluc Mária

Sinay Gábor és Simon Dóra

Lajtos Roland és Dóczi Bernadett


