
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Pilisszántó község településközpontjának fejlesztése – 2. ütem

2011. június 11-én a településen több százan fordultak meg az egész napos
rendezvénysorozat keretében.

A rendezvénysorozat 11 óra 30 perckor kezdődött 
a Boldogasszony Kápolnában, a csíksomlyói  
misével egy időben. A pünkösdi ünnepi misét Palánki 
Ferenc, az egri Főegyházmegye püspöke tartot-
ta meg, Pitti Katalin énekművész, operaénekes 
előadásában megszólaló dalok kíséretében. 

A misét követően felavatásra került a Magyar
Zarándokút pilisszántói szakasza.

A pilisszántói Római Katolikus Templomban 16 órától ünnepi 
misét celebrált az egri Főegyházmegye püspöke, a pilisszántói 
plébánossal, Balla Sándorral együtt.

A mise keretében felszentelték a templom épületét, mely 
a KMOP-5.2.1./A-09-2009-0041 számú EU által támoga-
tott projekt keretében újult meg. A misén közreműködtek  
Pilisszántó hagyományőrző csoportjai, a Pávakör és a  
Studenka közös kórusa, valamint Lázás István és a Szent 
Flórián Quintett. 

A Búcsú ideje alatt a 
volt Plébánia épületé-
ben Kézimunka kiállítás 
megtekintésére volt 
lehetőség.

A megújult Polgármesteri Hivatal udvarán került sor a 
KMOP-5.2.1./A-09-2009-0041 számú Európai Unió által 
támogatott projekt záró rendezvényére, ahol a Polgár- 
mester Asszony köszöntője és projekt bemutatását 
követően püspöki áldással felszentelésre került az épület.

 

A programot a Pántlika 
Néptáncegyüttes műsora 
zárta.

Az egész napos rendez 
vényt lezáró állófogadás 
és sajtótájékoztató kel-
lemes hangulatban telt.



A 116 799 017 Ft összköltségű beruházás keretében megújult a Polgármesteri Hivatal, megvalósult a 
Római Katolikus Templom külső felújítása, új játszótér került kialakításra, valamint térfigyelő kamera 
rendszer került kiépítésre a településen. A felújításokkal párhuzamosan településmarketing akciók 
valósultak meg. A Polgármesteri Hivatal felújítása során az épületenergetika korszerűsítése, valamint 
a komplex akadálymentesítés is megtörtént. 

A KMOP-5.2.1/A-09-2009-0041 kódszámú projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, melynek keretében a 
kedvezményezett Pilisszántó Község Önkormányzata 93 439 213 Ft értékű vissza nem térítendő 
támogatással gazdálkodhatott, amely fedezte a beruházás összköltségeinek igen jelentős, 79,99 
százalékát.

A beruházás eredményeképpen egy modern, energiatakarékos, akadálymentesített Polgármesteri 
Hivatal fogadja a jövőben az ügyfeleket, ahol az ügyintézés sokkal zavartalanabbul folyhat, és az 
akadálymentesítésnek köszönhetően könnyebben tudják majd a szolgáltatásokat igénybe venni az 
idős, és a fogyatékkal élő lakosok, illetve a kisgyerekes anyukák. A Római Katolikus templom a 
felújításnak köszönhetően a település szimbólumává válhat. A játszótér kialakításával egy hiányzó 
közösségi tér teremtődött, ahol a kisgyermekes családok gyermekeinek tartalmas napközbeni 
elfoglaltságot lehet biztosítani, ezáltal új szociális tér jött létre. A térfigyelő kamerarendszer a lakók 
biztonságérzetének, közérzetének javítását szolgálja, növeli a közrend védelmét.
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