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Tisztelt Vácszentlászlóiak!
Tekintettel arra, hogy a koronavírus 
járvány miatt ebben az évben nem 
tudtam Önökkel személyesen beszél-
getni kis falunk hagyományos, Télapó 
ünnepi forgatagában, azért engedjék 
meg, hogy ezúton osszak meg néhány 
gondolatot. Ahogyan mindannyian ta-
pasztaltuk, sok mindenben megválto-
zott, mondhatom fenekestül felfordult 
a világ körülöttünk. A világjárvány 
terjedése alaposan átszabta minden-
napjaink menetét, közvetlen és köz-
vetett kapcsolatainkat. A láthatatlan 
kórokozó bár nagyon parányi, mégis 
jelentősen megváltoztatta közösségi 
életünket azzal, hogy beszűkítette sze-
mélyes szabadságunkat. Mindannyian 
arra vágyunk, hogy újra szabadon és 
korlátok nélkül élhessünk, élvezhessük 
szeretteink, barátaink társaságát. Talán 
most érezzük meg igazán a személyes 
és családi kapcsolatok fontosságát, a 
közösségek valódi értékét. Tanuljunk 
ebből és emlékezzünk akkor is erre, 
amikor – várhatóan hamarosan – 
megszabadulhatunk a szabadságunkat 
korlátozó szabályoktól!

Az utcákat járva, beszélgetve tu-
dom, hogy a bezártság és a szabadság 
említett korlátai minden helyi lakos 
életére, lelki világára komoly hatással 
vannak. Nagyon sokan tudakolják tő-
lem az igazolt fertőzöttek és betegek 
számát, amit nem ismerek, tekintettel 
arra, hogy erről a járványügyi ható-
ság az önkormányzatnak nem ad fel-
világosítást. Ez a tájékozatlanság és a 
válaszok hiánya néhányunkat talán 
elbizonytalanít, de azt is érzem, hogy 
a lakosság többségének kitartása itt, 
helyben példaértékű. Az előírt szabá-
lyokat mindenki legjobb tudása szerint 
betartja. Mindenhol azt látom, hogy a 
falu apraja és nagyja támogatja idős 
családtagjait, ismerőseit, mert mind 
megtanultuk, hogy elsősorban őket 
kell megvédenünk. Gondoljunk rájuk, 
és ha távolról is, de beszéljünk velük, 

érdeklődjünk felőlük, amilyen sokszor 
csak lehetőségünk van rá! Ki kell tar-
tanunk, várnunk kell még a személyes 
találkozásokra, meg kell óvnunk sze-
retteinket! Látva azt, hogy a lakosság 
milyen komolyan veszi az előírások 
betartását, nincs kétségem afelől, hogy 
ezt itt helyben meg is tudjuk tenni.

A jelenlegi helyzet ellehetetlenítette 
a hagyományos Mikulás napi rendez-
vényünket, amit biztosan tudom, hogy 
a kicsik sajnálnak a legjobban. Ennek 
ellenére nekik és településünk lakóinak 
is jó hír lehet, hogy minden gond elle-
nére nem állt le, sőt a következő évben 
várhatóan el is készül Vácszentlászló új 
óvodája. Azt remélem, hogy a pandé-
mia végét és az új tavaszt mi, vácszent-
lászlóiak már egy valóban közösségi, 
óvodai nyílt nappal ünnepelhetjük. 

Fontos hír lehet településünk na-
gyobb gyerek- és felnőtt tagjai számára 
egyaránt, hogy az óvoda befejezését 
követően újabb építkezésbe kezdünk. 
Az általános iskola mellett ugyanis 
elindul a településünk új tornatermé-
nek létrehozása. A jelenleg tervezési 
fázisban lévő munkát a települési ön-
kormányzat a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztési Zrt.-vel közösen készíti elő.

Hamarosan megújulhat az egész-
ségházunk is, amely során felújításra 
kerül, modernizálódik az orvosi ren-
delő, köszönhetően újabb pályázati 
sikereinknek. 

A nagy építkezések, átalakítások, 
fejlesztések mellett kisebb beruházá-
sokra is sort kerítünk: szintén tavasz-
szal kezdünk neki a községi temető úr-
nafalának létrehozásához a ravatalozó 
fölött. Szeretnénk itt méltó, meghitt 
helyett biztosítani szeretteink emléke-
zetének, megőrizve nyugalmukat.

Az év közösségünk biztonságát érin-
tő eseménye volt a polgárőrség megala-
kulása, amelynek tagjai a koronavírus 
járvány idején is vigyáznak települé-
sünkre és közös értékeinkre, és segítik 
a falu életének szervezését. Köszönöm 
nekik külön is az ebben az időszakban 
folytatott munkájukat, amellyel sokszor 
észrevehetetlenül is óvják közösségün-
ket. Tevékenységüket ettől az évtől az 
önkormányzat segítségével beszerzett 
gépjárművel is támogattuk. Itt jegyzem 
meg, hogy a polgárőrség továbbra is 
várja a jelentkezőket tagjai sorába!

Sokan azt gondolják, hogy a vírus 
terjedése összefüggésben van a termé-
szetes környezetünk túlhasználatával, 

AZ ÓVÓDA ÉPÍTÉSE NEM ÁLLT LE
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Talán nem közvetlenül a járvánnyal 
kapcsolatban, de mindenképpen az 
egészség megőrzést szem előtt tartva 
hozták meg a döntéshozók az intézke-
dést, hogy a pandémiát követően a kerti 
hulladék égetése az év teljes időszaká-
ban tilos és büntetendő! A jogszabály 
nem titkolt célja az égetés során leve-

gőbe kerülő rákkeltő gázok mennyisé-
gének csökkentése, különös tekintettel 
arra, hogy a légzőszervi megbetegedé-
sek hazánk vezető halálokainak egyike. 
Ha valamit biztosan megtanulhattunk 
2020-ból, akkor az az, hogy az egészsé-
günk megőrzése mindennél fontosabb 
és mindannyiunk közös érdeke! Meg 
kell értenünk, hogy a korlátozás cél-
ja is éppen ez: az emberi egészség és a 
környezet védelme, a légúti betegségek 
mennyiségének és a klímaváltozás ki-
váltó okainak csökkentése.

Biztosan tudom, hogy itt, faluhelyen 
a bezártság mindig jobban elviselhető, 
mint a sűrűn lakott városok emeletes 
házaiban. Éppen ezért ebben az idő-
szakban gondoljunk többször is azokra 
az ismerőseinkre is, akik nem tudnak 
még a kertjükbe sem kimozdulni. Ne 
felejtsünk el törődni egymással, csa-
ládunkkal és továbbra is támogassuk 
idősebb korú ismerőseinket, barátain-
kat és családtagjainkat!

Ezúton is szeretném megköszönni a 
polgármesteri hivatal, az intézménye-
ink és az egészségügy dolgozóinak is a 
vírushelyzet ideje alatt nyújtott, lelkes 
és kitartó munkát!

Habár az idei újév csendesebb és csa-
ládibb ünnep lesz, mint az eddigiek, de 
mindezek csak még jobban erősítsék 
meg hitünket, hogy jön az új kikelet és 
nemsokára új erővel ölelhetjük magunk-
hoz szeretteinket és barátainkat, leülhe-
tünk melléjük, és egy terített asztal és 
zöldellő fák alatt együtt elmélkedhetünk 
majd erről az elmúlt évről. Beszélgesse-
nek egymással, szeressenek mosollyal és 
tartsanak ki, mert biztosan tudom, hogy 
hamarosan újra együtt lehetünk! Töltsék 
kis családi körökben a karácsonyt, gon-
dolják át újévkor az idei év tanulságait 
és ebből építkezve, lelkileg megerősödve 
várjuk együtt az új tavaszt! Ehhez kí-
vánok mindenkinek sok erőt, kellemes 
ünnepeket, áldott karácsonyt és egy kö-
zösségi élményekben, baráti beszélgeté-
sekben és nagycsaládi összejövetelekben 
gazdag újévet!

Tisztelettel:
Horváth László Tibor

polgármester

sőt egyesek szerint ennek egyenes kö-
vetkezménye, figyelmeztető jel, hogy 
értékeljük a közösség erejét, a természet 
szépségét és óvjuk környezetünket és 
egészségünket. Ahhoz, hogy ezt meg 
tudjuk tenni az eddigi életvitelünket át 
kell gondolnunk és értékelnünk kell, 
hogy mi és miért fontos számunkra. 

AZ ÚJ TORNATEREM HELYE

ELINDULT A POLGÁRŐRSÉG
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A Szentírás karácsonyi evangéliumi 
részében azt olvassuk, hogy Jézus bet-
lehemi születése után angyalok vitték 
hírül a pásztoroknak az örömhírt.

Elgondolkoztam, hogy miért éppen 
a pásztoroknak? Ezeket a gondolato-
kat szeretném megosztani Önökkel.

Ha egy családban gyermek szüle-
tik, akkor először a legközelebbieket 
értesítik. Azokat, akik idegeskedve 
téblábolnak a telefon mellett, vagy 
akik izgatottságukban nem tud-
ják lehunyni a szemüket. A boldog 
édesapa – fölocsúdva az örömmá-
morból – a legközelebbi rokonoknak 
jelenti a nagy családi eseményt. És 
ő az, aki megbeszéli a plébánossal a 
kis „pogány” jövevény keresztelését. 
Majd siet, hogy közölje az eseményt 
a helybeli hatóságokkal. A ragyogó 
hír a fény sebességével terjed. Ha-
marosan megjelennek a rokonok, 
szomszédok, barátok, ismerősök, 
mindannyian ajándékkal, jókíván-
sággal, ezeregy tanáccsal. Mindenki 
lelkesedve hajol a kiságy fölé, cso-
dálkoznak és vitatkoznak, mert nem 
tudnak megegyezni, hogy vajon a 
kis jövevény az édesapjára, vagy az 
édesanyjára hasonlít. Így történik ez, 
ha világra jön egy ember.

Az Istenember születésekor az 
örömteli eseményről szintén a leg-

közelebbieket értesítették. Isten még 
azon az éjszakán elküldte angyalát. 
A hírt azonban nem József vagy 
Mária rokonainak szánták. Nem is 
valakinek a barátok, szomszédok 
vagy ismerősök köréből. A Messi-
ás születéséről nem tudtak a temp-
lomban sem, sőt a napkeleti bölcsek 
sem kaptak akkor még jelet, amikor 
elindultak a jászol felé a pásztorok. 
Mert ők, a szegények és bárdolat-
lanok voltak Isten első vendégei. 
Azon az éjszakán a piciny gyermek-
nek nem volt szüksége mesterkélt, 
példás viselkedésű emberekre, vagy 
könyvmolyokra, hanem csak embe-
rekre, akik a különös hír ellenőrzése 
helyett hisznek, szőrszálhasogatás 
helyett csendben térdre borulnak. 
Azok, akikre soha senki nem számí-
tott különösebben, azon az éjszakán 
összeszedelőzködtek, elhozták pász-
tori ajándékaikat – azaz mindazt, 
amijük volt. Ezekben az emberekben 
a gyermek felébresztette a gyengéd-
ség érzését; az elfelejtetteknek visz-
szaadta méltóságukat; a megvetette-
ket örömmel töltötte el. És ez a kis 
betlehemi gyermek soha nem tudta 
és nem is akarta kinőni a megalázott 
emberek iránti jóindulatát. 

Jézus – felnőtté válva, elkezdve 
küldetését – több mint 3 éven át a 
vámosokhoz, a bűnösökhöz, az éle-
tüket elrontottakhoz és a hozzájuk 
hasonlókhoz szólt, kereste társasá-
gukat, és nem kerülte ki a bélpok-
losokat, a leprásokat sem. Hirdette 
nekik az örömhírt, az evangéliumot, 
és gyógyítgatta testi-lelki sebeiket.

Minden kornak megvannak a 
maga pásztorai: a rosszul öltözöttek, 
a nevetségesek, a megvetettek, akik 
félénken lépnek be a főnök irodájá-
ba, nehogy a drága szőnyegen meg-
maradjon a cipőjük nyoma; akiknek 
barátsága után senki sem áhítozik, 
mert nincs belőle haszna. Velük nem 

Gondolatok az alázatosságról karácsony környékén
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résének tudása vezette a kisdedhez. 
Csak az egyszerűség és a bölcsesség 
találták meg a jászolhoz vezető utat. 
Hiszen csak ez a kettő tud mélyen 
meghajolni. Mert csupán az aláza-
tosak – akik nincsenek eltelve ön-
magukkal, tudásukkal, hatalmukkal, 
csak azok – találhatták és találhatják 
meg ma is az Istent.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
minden kedves vácszentlászlói test-
vérnek Istentől megáldott, boldog, 
békés karácsonyt!

Palya János
plébános

égi jelet, egy csillagot kövessenek. 
Azután pedig, amikor tudásukban 
kételkedtek – amikor elvesztették 
ezt a biztos pontot, a csillagot – alá-
zatosan az útirányról kérdezősköd-
tek (pedig tanácsot kérni vagy adni 
valóban nagy bölcsesség). Amikor 
azonban megtalálták a gyermeket, 
átadták neki ajándékaikat mélyen 
meghajolva Isten előtt, aki a legna-
gyobb bölcsesség.

A pásztorok és bölcsek nem vé-
letlenül voltak Jézus első vendégei.  
A pásztorok egyszerű szívükkel első-
ként érezték meg Jézust. A bölcseket 
mély bölcsességük és a jelek felisme-

kell kedvesen viselkedni, mert úgy-
sem tudják viszonozni. Ügyes-bajos 
dolgaikat későbbre halaszthatjuk, 
mert senki nem fog föllépni az ő 
érdekükben. Mégis, akiknek nincs 
semmilyen befolyásuk, azoknak van 
a legnagyobb esélyük arra, hogy Is-
ten legközelebbi rokonaivá váljanak,  
mert Isten szereti a kicsinyeket.

De nemcsak a pásztorok men-
tek Jézus jászlához! A három bölcs 
is kereste az újszülöttet. Az égbolt-
ra néztek, és egy belső kényszer, de 
még inkább valamilyen megfogha-
tatlan, valahonnan jövő vágy ösztö-
nözte őket arra, hogy egy ismeretlen 

ÜNNEPI MISEREND
•  Dec.  24.  KARÁCSONY   Az éjszakai szentmise a kijárási tilalom miatt elmarad,  

hacsak addig a kormány másképpen nem rendelkezik!
• Dec.  25.  KARÁCSONY délelőtt 9 óra
• Dec.  26.  KARÁCSONY 2. NAPJA délelőtt 9 óra 
• Dec.  27.  SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA  délelőtt 9 óra (családok megáldása)
• Dec.  31.  SZILVESZETER délután ½ 5 óra
• Jan.  1.  ÚJÉV  délelőtt 9 óra
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A Képviselő-testület megtárgyalta
A Képviselő-testület 2020. február 12-
én elfogadta az éves munkatervét, vala-
mint a köztisztviselői teljesítménykö-
vetelményeket. Az ülésen elfogadásra 
került 286.550.182 Ft összeggel a be-
vételi és kiadási terv. Közbeszerzésként 
terveztük a régi óvoda épület pályázati 
forrásból megvalósuló tető felújítási 
munkáit. A jogszabályváltozás miatt új 
közbeszerzési és beszerzési szabályzat 
került elfogadásra. A Testület elfogad-
ta továbbá a polgármester úr éves sza-
badságolási tervét. Rendelet elfogadá-
sára került sor az avar-és kerti hulladék 
égetése tárgyában. Az ülésen kiválasz-
tásra került a Magyar Falu Program 
keretében tervezett óvodatető felújítási 
munkák műszaki ellenőrének és a köz-
beszerzőjének kiválasztására. A zsám-
boki úti járda szakasz kivitelezőjeként 
a Németh Út Kft-t fogadták el a képvi-
selők, mint legolcsóbb ajánlattevőt.

2020. március 24-én útfelújítási pá-
lyázat benyújtásához szükséges tervező 
és műszaki ellenőr, pályázatíró, illetve 
bonyolító került kiválasztásra. Az orvo-
si rendelő felújítási pályázathoz szintén 
kiválasztásra kerültek a szakemberek.

2020. május 14-én a pandémia hely-
zet miatt a polgármester úr fogadta el a 
Testület hatáskörében eljárva a Gödöllői 
Rendőrkapitányság beszámolóját, vala-
mint a 2019. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
előterjesztést. Szintén polgármesteri 
hatáskörben került elfogadásra 2020. jú-
nius 15-én a Napköziotthonos Óvoda és 
Konyha tető felújításának kivitelezője, a 
General Architect Kft. 2253 Tápióság, 
Papp Károly út 41. székhelyű cég. 

2020. július 1-én ismételten ülé-
sezhetett a Képviselő-testület. Elfo-
gadásra került a Gödöllői Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi mun-
kájáról szóló beszámoló. Elfogadták 
továbbá a képviselők a veszélyhelyzet 
idején történt eseményekről, intézke-
désekről szóló beszámolót. Megalko-

tásra került a 4/2020. önkormányzati 
rendelete Vácszentlászló Község Ön-
kormányzata 2019. évi gazdálkodásá-
ról valamint a költségvetési maradvány 
felosztásáról. Az Önkormányzat bevé-
tele 677.053.389 Ft volt, míg a kiadása 
528.355.352 Ft. A keletkezett pénzma-
radvány 144.433.596 Ft. A képviselők 
elfogadták a jegyző hatósági munkájá-
ról szóló beszámolót, valamint rende-
letet alkottak az évek óta nem emelt, 
intézményi étkezési térítési díjak meg-
állapításáról. A régi iskola épület bérlő-
je által fizetendő bérleti díjat a hatályos 
jogszabályokra is figyelemmel a ve-
szélyhelyzet miatt a Testület csökken-
tette. Leader pályázat benyújtásáról is 
döntés született. A Képviselő-testület 
megbízta Simáné Makádi Éva Mária 
óvónőt az óvoda vezetési feladatainak 
ellátásával 2021. július 2-ig. További pá-
lyázat benyújtására került sor az Óvoda 
konyha részének felújítása tárgyában, 
mely pályázat jelenleg tartaléklistás.

2020. július 29-én a DAKÖV Kft. 
adott tájékoztatást tevékenységéről.  
A képviselők tárgyalták továbbá a Turai 
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
megszüntetéséről szóló előterjesztést, 
valamint hozzájárultak ahhoz, hogy a 
Magyar Falu Program keretében a Du-
nakeszi Tankerületi Központ pályázatot 
nyújtson be az iskola épület részleges 
belső felújítása tárgyában. Határozat 
született arról, hogy a tűzifa pályázatot 
az Önkormányzat idén is nyújtsa be.

2020. szeptember 9-én tartott ülé-
sen a féléves gazdálkodásról szóló be-
számoló és tervmódosítás került el-
fogadásra. A bevételi és kiadási tervet 
586.254.844  Ft-ra módosította a Tes-
tület. Elfogadásra került az ülésen az 
Önkormányzati Társulások munkájáról 
szóló előterjesztés, valamint Gördü-
lő Fejlesztési Tervet kellett elfogadni a 
szennyvízelvezetés-felújítás és az ivóvíz 
ellátás tárgyában. Vagyonértékelési terv 
készítését írták elő az Önkormányzat 

részére a vízellátási és szennyvízelve-
zetési rendszer tárgyában. A csatorna 
beruházás kapcsán a vagyonértékelés 
elkészült, a vízellátási rendszer értéke-
lését pedig Valkó Nagyközség Önkor-
mányzatával közösen bonyolítjuk a tes-
tületi döntés értelmében. Megkezdtük 
a Helyi Építési Szabályzat módosítás 
előkészítését.

2020. október 28-án a védőnő mun-
kájáról és az Arany János Művelődési 
Ház munkájáról szóló beszámolókat 
fogadta el a Testület, majd döntés szü-
letett arról, hogy a HÉSZ módosítást 
a TÁJOLÓ-TERV Kft. 1074 Budapest, 
Rottenbiller u. 24. szám alatti cég ké-
szítse el, mint legolcsóbb ajánlattevő. 
Az Arany János Művelődési Ház Ala-
pító Okiratát módosítani kellett, mivel 
a közművelődési dolgozók közalkal-
mazotti státusza megszűnt.

2020. november 26-án a háromne-
gyed éves gazdálkodásról fogadott el 
önkormányzati rendeletet a polgár-
mester úr, mivel a vírusjárvány miatt 
ismételten nem ülésezhetett a Testü-
let. A bevételi tervet 565.648.701  Ft-
ra módosítottuk, mely háromnegyed 
évnél 487.582.714 Ft-ra teljesült.  
A kiadásunk a háromnegyed év végén 
245.921.791 Ft volt. Elfogadásra került 
a 2021. évi belső ellenőrzési terv, va-
lamint a 2021-2024 évekre vonatkozó 
Önkormányzati Stratégiai ellenőrzési 
terv is. Szintén polgármester úr által 
képviselő-testületi hatáskörben került 
elfogadásra 2020. november 30-án a 
Polgármesteri Hivatal Beszerzések Le-
bonyolításáról szóló szabályzata.

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

Megköszönöm a köztisztviselő társa-
im, az intézményvezetők és az Önkor-
mányzat valamennyi dolgozójának éves 
munkáját.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 
békés, boldog új évet kívánok Önöknek.

Tisztelettel:
dr. Král László

címzetes főjegyző, jegyző
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Az iskola a pedagógusok, a gyermekek 
és a szülők csapatjátéka. Csak akkor 
tud működni, fejlődni, ha ez a három 
alappillér egymást támogatva, segítve, 
a maximális együttgondolkodást és 
együttműködést megvalósítva össze-
fog, célokat tűz ki és azokat megvaló-
sítja. Az elmúlt időszak eseményeit, 
eredményeit tekintve úgy gondolom, 
hogy ez a közös munka Vácszentlász-
lón sikerült, hála az iskola és a szülői 
munkaközösség összefogásának, szá-
mos program szervezése, lebonyolítása 
sikerrel zajlott. 

Az eredményes munka egyik feltétele 
a hatékony információáramlás. Ennek 
érdekében a szülői munkaközösség tagjai 
szeptemberben egy online csoportot 
hoztak létre, melynek segítségével 
folyamatossá vált az osztályok 
képviselői között a kommunikáció, 
könnyebb lett az információk, ötletek 
megosztása, megbeszélése, egységes 
tájékoztatást kapott minden osztály a 
különböző eseményekről, feladatokról. 
Ehhez nagy segítséget kaptunk magától 
az iskolától is, hiszen Grébelné Kovács 
Andrea intézményvezető asszony is 
naprakészen biztosította azokat az 
információkat, melyekben számított 

a szülői munkaközösség segítségére, 
javaslataira.

Az iskolában szervezett őszi-téli 
programok egytől egyig sikerrel zá-
rultak. 2020.szeptember 29-én lezaj-
lott a papírgyűjtés, majd először bo-
nyolítottuk le a Sulizsák elnevezésű 
programot, melynek keretében szinte 
az egész faluban megindult a használt 
ruhák gyűjtése, zsákolása. A göncölés 
nem várt eredménnyel zárult, 4532 kg 
ruháért 226 600 Ft-ot kapott az iskola 
az átvevő cégtől. Ehhez az összeghez 
folyamatosan tevődnek hozzá a hasz-
nált olajért kapott összegek is: első 
szállításkor 9750 Ft, második alkalom-
mal 5100 Ft és harmadik szállításkor 
6950 Ft. Ez természetesen folytatódik, 
az Állateledel Bolt előtt lévő gyűjtőbe 
továbbra is várjuk a használt olaj le-
adását. Október 23-án a hátsó udvar 
leaszfaltozott része szépült meg, hiszen 
az elnyert Decathlon-pályázat után 
még hátravolt a kosárpálya vonalainak 
felfestése, és ha már festés, akkor a lá-
nyok is kaptak egy állandó ugróiskolát. 
November végén már a karácsony és 
az adakozás jegyében folytatódtak a 
programok: csatlakoztunk a Karácso-
nyi MosolyManók PontVelem Okos 

Programhoz, melynek keretében 110 
ajándékokkal teli cipősdoboz gyűlt 
össze, így nagyon sok rászoruló gyer-
meknek tudunk egy kis karácsonyi 
meglepetést okozni. 

Büszkék vagyunk ezekre az eredmé-
nyekre, jól eső érzés látni, hogy az is-
kola támogatásával, a pedagógusok és 
a szülők tenni akarásával, lelkesedésé-
vel mennyi mindent meg tudtunk va-
lósítani. Hálásak vagyunk azoknak is, 
akiknek bár már nincs vagy még nincs 
jelenlegi kötődésük az iskolához, még-
is bekapcsolódtak a programokba, és 
hozzájárultak a sikerekhez. Köszönjük 
mindenki segítségét, hiszen ezekből az 
összegekből már lehet tervezgetni, ál-
modozni, iskolánkat szépítgetni. Mert 
nem állunk ám meg: a tavaszi időszak-
ra vonatkozólag is rengeteg ötlet van a 
fejünkben. Szeretnénk az iskolaudvart 
tovább szépíteni, a tantermek festé-
sében segíteni, iskolakertet létrehoz-
ni, egy kupakgyűjtő szívet felállítani. 
Nagy vágyunk, hogy az iskola támo-
gatására egy alapítványt hozzunk létre. 

A szülői munkaközösség nevében 
mindenkinek áldott ünnepeket és bol-
dog új évet kívánok! 

Lázárné Czigel Erzsébet

A szülői munkaközösség beszámolója
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ANYAKÖNYVI  HÍREK

SZÜLETÉS
Bakos Mira Hanna – Bakos Norbert és Petrányi Fanni gyermeke

Barabás Ádám – Barabás Balázs és Szeibert Andrea gyermeke
Földesi Bendegúz – Földesi Tamás és Tari Csilla gyermeke

Zobolyák Hanna – Zobolyák Ádám és Mihók Beáta gyermeke
Szántó Hunor – Szántó István és Fige Szilvia gyermeke

Szentmihályi Szofia – Szentmihályi László és Győr Anita Anett gyermeke
Benkóczi Zente – Benkóczi Ferenc és Barkóczy Csilla gyermeke

Ecker Elina Léna – Ecker Dávid és Mészáros Evelin gyermeke
Szluka Kadosa – Szluka Péter Pál és Zsurka Fruzsina gyermeke

Turcsik Ivett – Turcsik Tamás és Nyerlucz Mária gyermeke
Helyreigazítás: a 2020. augusztusi számból helyesen:  

Puszti Atilla  – Puszti Attila és Molnár Anita gyermeke

HALÁLOZÁS
Gábosi Éva 77, Szira Károlyné 88,  

Marián István 54 , Máró Lajosné 69, Darnyik Jánosné 81 

HÁZASSÁGKÖTÉS
Bálint Ferenc Junior és Vas Lívia Virág

Botlik Balázs és Csik Anita Orsolya

HULLADÉKLERAKÓ  TELEPHELYEINK  TÉLI  NYITVATARTÁSI  RENDJE

Térségi hulladékkezelő központ
Hatvan, 054/14. hrsz., Hulladékudvar:

2020. december 21.-2021. január 15. között ZÁRVA

Regionális Hulladéklerakó, Tura, 0272/7. hrsz.
2020. december 21.-2021. január 15. között ZÁRVA

Jászfényszaru, 05/147. hrsz., Hulladékudvar
2020. december 18.-2021. január 15. között ZÁRVA

Kiadó: Vácszentlászló Község Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Grébel Lajosné
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

ADVENTRE VÁRVA
Ady Endre: Karácsony (I.)

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszu sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.


