
PilisszántóA kiadvány készült a “Pilisszántó község településközpontjának fejlesztése-2 ütem című és 
KMOP-5.2.1/A-09-2009-0041” számú projekt településmarketing stratégiájának keretében. 

Az Európai Unió által támogatott projekt kedvezményezettje 
Pilisszántó Község Önkormányzata.

Turisztikai kiadvány

 



A település Pilisvörösvár és Pilisszentkereszt 
között fekszik, a Pilis és a Hosszú-hegy
határolta völgyben, festői környezetben.

Története

A község eredeti neve Zanto vagy Zanthow
volt, később lett Szántó. Pilisszántó
határában már az őskor embere is
megtelepedett, a kőfülkékben talált leletek
“pilisszántói kultúra” néven váltak ismerté.
A rómaiak előtt kelták éltek a térségben.
Első, okleveles említése 1299-ből való.
1703-ban kezdődött a szlovák nemzetiségű
lakosság betelepítése a nyugat-szlovákiai
Sastín környékéről. A szlovák identitástudat
a mai napig erősen hat az itt élő közösségre,
a hagyományokat fenntartják.

A pilisszántói Pántlika, a Pávakör és a 
Studenka Együttesek tagjai szlovák gyöke- 
reiket méltóképpen ápolják és képviselik 
határon innen és túl.

Fellépéseikre gyakran elkíséri őket a helyi
fuvószenekar, a Santovská nálada,
ismertebb nevükön a Mosoly Együttes.

Pilisszántó a Pilis kapuja

Nevezetességek

Pilisszántó természeti és épített környezete
is méltán kedvelt a turisták körében.
A település szívében az 1760-ban özv. Zichy
Miklósné által építtetett barokk templom áll.
A templom alatt 2000-től középkori 
romokat fedeztek fel, melyek nagy 
valószínűséggel a pálosok elsőként alapí-
tott kolostorának maradványai.
A templom oltárképét az 1865-ös
tűzvészben elpusztult eredeti pótlására
Feszty Masa (Feszty Árpád lánya) festette
1953-ban. A földalatti folyosóban, üveglappal 
zárt padló alatt látható a “Pilisszántói
Kereszteskő”.
A templom előtt álló római mérföldkő 230-
ból való. A római kultúra tárgyi hagyatékai -
a római villa, kőszarkofág, temetkezési hely,
mérföldkő, cserepek, pénzek - arra utalnak,
hogy a település stratégiailag fontos hely
volt.

Szabadidő

Az aktív pihenés szerelmeseinek
sárkányrepülésre és a siklóernyőzésre
is alkalmas a Pilis hegyoldala.
A Pilisvörösvár és Pilisszántó között lévő
Határréti-víztározón, kellemes
környezetben a horgászat kedvelői
hódolhatnak szenvedélyüknek .

Látogasson el Pilisszántóra, ismerje 
meg a település nevezetességeit, járja 

be a környező hegyi utakat!

A település hivatalos honlapján az 
aktuális eseményekről kaphat 

információt.

www.pilisszanto.hu
A szántói Szikla Színházban fellelhetőek 
a régi mészégetés és kőfejtés nyomai, 
maradványai.

Az ide látogatók figyelmét megragadja a 
Szikla Színház peremén állított húsz mé-
teres Pilis Keresztje és a Boldogasszony 
Kápolna. A kápolna 2006. december 21- én 
lett felszentelve.

A Szikla Színházban nyaranta népszerű
előadásokat tartanak.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park természet-
védelmi  területén található a Trézsikút,
a Pilisszántói-kőfülke, valamint itt
halad a Csillagösvény.

2011-ben a Magyar Zarándokút Egyesület
önkormányzati, egyházi és civil összefogással 
létrehozta a “magyar El Caminot”, a
spanyolországi minta alapján.


