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Közeleg a 2009-ik esztendő vége. 
Hihetetlen gyorsasággal repült 

el fölöttünk ez az év, pedig 365 küz-
delemmel, munkával és tervekkel 
teli nap alkotta. Ha mérlegre ten-
ném napjainkat, s megvizsgálnám, 
mennyi hozott előrelépést és sikert, 
s mennyi küzdelmet, kudarcot, 
nem billenne ki egyik irányba sem 
nagyon a mérleg. A Jóisten falunk 
életében is arányosan adott a jóból 
és rosszból is. Neki köszönhetően 
folytathattuk az eltelt egy éves idő-
szakban is azt a munkát, amit fő 
célunknak tekintek ezen a poszton, 
a szerény lehetőségekhez mérten 
tenni a dolgunkat, felkutatni azokat 
a lehetőségeket és forrásokat, ame-
lyek a falu hasznára válhatnak. Saj-
nos a tervek az álmok és a lehetősé-
gek nem egyforma vékával adattak 
meg ebben az esztendőben sem, de 
nem toporogtunk egy helyben. 

A  falu működését, a  fejlesztési 
lehetőségeket a költségvetés hatá-
rozza meg. A 2009-es év költség-
vetése szűkös kereteket biztosított 
a működéshez és a fejlesztésekhez. 
Az adó mértéke elenyésző volt, az 
intézményekre kapott állami nor-
matíva csökkent. 

Az egyre nehezebb gazdasági kö-
rülmények között az önkormány-
zatnak nincs sok mozgáslehető-
sége. A nehézségek ellenére meg 
tudtuk teremteni a  továbbtanuló 
fiatalok támogatására szánt összeget 
a Bursa Hungarica keretén belül. Ez 
biztosan nem kidobott pénz, hiszen 
feltehetően ők lesznek majd utóda-
ink a falu fejlesztésében.

Az Európai Unió 2013 –ig támo-

gatja az új fejlesztéseket, ezt kell 
maximálisan kihasználni a jelenlegi 
helyzetben. A falu képviselő-testü-
lete támogatja azt a törekvést, hogy 
a számunkra nyújtott lehetőségeket 
most kell megragadni és biztosítani 
az önerőt ezekhez a pályázatokhoz. 
Az uniós  pályázatok írása sok időt, 
türelmet és szakértelmet igényel. 
A pályázatíró cég az elvárásoknak 
megfelelő formába önti a mi elkép-
zeléseinket a  pályázat beadásáig. 
Adatszolgáltatás, a  célok, tartal-
mak megfogalmazása, a számtalan 
sok melléklet beszerzése a hatósá-
goktól a pályázó feladata. Nyertes 
pályázat esetén a projekt további 
feladatai a megvalósítás, az ellen-
őrzés, az elszámolás és elfogadtatás 
szintén önkormányzati feladat. Időt 
és energiát nem sajnálva végezzük 
ezt a feladatot, ha látjuk, hogy esély 
van a sikerre. Ennek köszönhető-
en tudtunk előrelépni a csatorna, 
a  kultúrház, iskola, egészségház, 
utak, közösségi programok fejlesz-
tésére beadott pályázatokon.(lásd 
Pályázatok 2009 táblázat)

Uniós pályázati forrásból sike-
rült megvalósítani a  kultúrház 
felújítását, hazai pályázatból az is-
kola, egészségház és önkormányzat 
nyílászáróinak cseréjét  és a Felsza-
badulás utca aszfaltozását. Az óvo-
da épületének nyílászáró cseréjét 
a Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal sajnos nem támogatta, ezért erre 
nem tudtunk pályázni az idén, de 
nem adjuk fel. A Baross utca bur-
kolására szintén nyertünk pályázati 
támogatást, ezt a munkát 2010 ta-
vaszán végezzük el. Informatikai 

pályázaton nyert pénzből sikerült 
a falu lakóinak informatikai okta-
tást megszervezni. 

 Pályázati forrásból elindíthattuk 
2009-ben a  falu csatornázásának 
tervezését, megalakult a Pilisszán-
tó Csatornamű Víziközmű Társu-
lat, jelenleg a különféle engedélyek 
beszerzése folyik, ezek birtokában 
2010 tavaszán tudjuk beadnia a má-
sodik fordulós pályázatot, amelynek 
sikere esetén 2011-ben kezdődhet-
nek meg a munkálatok a faluban. 

Közoktatási intézményeink mű-
ködtetése nem kis terhet ró a tele-
pülés önkormányzatára évek óta. 
Az állami normatív finanszírozás 
csökken, az intézmények fenn-
tartásának költségei növekszenek. 
A 2009. évben az állami normatíva 
az intézményi költségvetés 50 %-át 
fedezte, a hiányzó részt a falunak 
kellett saját forrásból biztosítania. 
A  környező kistelepülések társu-
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lásokba kényszerültek. Önkor-
mányzatunk fontosnak tartja az 
iskola arculatának megtartását és 
az oktatás színvonalának emelését. 
Csak abban bízhatunk, hogy ha 
átvészeljük a válság éveit, javulni 
fog a  helyzet az oktatás finanszí-
rozása terén. Az állami források 
szűkössége ellenére biztosítjuk az 
iskolában nem kötelező feladatként 
a szakkörök működését, anyagilag 
támogatjuk a tanulók szlovákiai és 
nyári táborozását, testvértelepü-
lés iskolájával és óvodájával való 
kapcsolat ápolását, pályázat útján 
ingyenes biztosítjuk a nemzetiségi 
tankönyveket. Intézményeinkben 
a dolgozók a bérükön felül egyéb 
juttatásokban is részesülnek. 

Uniós forrásból megépült az a 
közösségeinket, kultúrcsoportjain-
kat szolgáló modern jól felszerelt 
közösségi ház a Baross udvarban, 
amely a jövő évtől szolgálja majd 
a  kulturális csoportok, civil szer-
vezetek működését. 

A működtetés anyagi fedezetét az 
önkormányzat biztosítja majd, ez-
zel támogatva a civil szervezeteket, 
közösségeket. A  sikeres felújítási 
munkák lezárultak, jelenleg az en-
gedélyeztetés és a használatbavétel 
folyamatában vagyunk. Reménye-
ink szerint februárban kerülhet sor 
az ünnepélyes átadásra közösségi 
rendezvény keretében.

Kulturális csoportjaink, önkor-
mányzati és érdekvédelmi szerveze-
teink munkája sokszínű volt ebben 
az esztendőben is. Örülünk hagyo-
mányőrző együtteseink sikereinek, 
annak hogy a  falu határain túl 
nagykövetei gazdag kultúránknak. 
A Pávakör ebben az évben képvisel-
te falunkat pl. Bánkon, Kistarcsán, 
Pilisszentkereszten, Kóspallagon, 
Pilisborosjenőn és Párkányban. 
A Pántlika a  hazai fellépéseken 
túl  a Pávakörrel együtt szerepelt 
Kistarcsán, Pilisszentkereszten és 

Párkányban. A  Studienka meg-
örvendeztette a hazai közönséget 
a  Sziklaszínházban, a szüreti fel-
vonuláson és a szépkorúak napján. 

Szlovákiai testvértelepülésünkkel 
több közös programot szerveztünk 
2009-ben a HU-SK/2008 pályázat 
keretében. Vendégül láttuk őket 
a majálison, iskolásaink látogatást 
tettek a  zsemberovcei iskolában, 
közös misét és folklórnapot szer-
veztünk a Szikla Színház program-
jai keretén belül. Sajnos az uniós 
pénzek lehívása hosszadalmas és 
bonyolult folyamat ezért az őszre 
tervezett közös programokat, már 
anyagi eszközök híján nem tudtuk 
megvalósítani, át kellett ütemezni 
tavaszra.

A falunkban újraalakult  tűzoltó-
ság kis csapata, sajnos nem bővült ki 
lelkes fiatalokkal, de reményeinket 
nem adjuk fel. Várjuk további lelkes 
fiatalok csatlakozását a csapathoz.

A Placskói Víziközmű Társulattal 
közösen végeztük a  területükön 
lévő utak karbantartását. Ehhez 
külön számlát nyitottunk, ahová 
érkeznek a befizetéseik. Végleges 
megoldást a  nyertes pályázat je-
lentené. A  Hegyalja Víziközmű 
Társulat területén tavasszal elvé-
geztük a kátyúzást, ami normális 
közlekedési viszonyokat teremtett 
a területen.

Tapasztalatom szerint munkánk 
három nélkülözhetetlen eleme 
a jó szervező képesség, a hatékony 
kommunikáció és a közigazgatás 
rendszer útvesztőinek jó ismerete. 
A visszajelzések és az eredmények 
tükrében úgy érzem ebben az év-
ben a hatékony kommunikációval 
sikerült a legtöbbet elérni. A szemé-
lyes kapcsolatokat tartom a legfon-
tosabbnak, sosem sajnáltam az időt 
és energiát, ha szükség volt a szemé-
lyes meggyőzésre, érvelésre egy-egy 
pályázatnál, munkafolyamatban, 
problémamegoldásnál. Az emberi 

oldal volt mindig a  legfontosabb 
számomra. Meggyőződésem, hogy 
sok türelemmel, kitartással, józan, 
átgondolt döntésekkel lehet ered-
ményeket elérni. A  közigazgatás-
ban szerzett sokéves tapasztalatom 
és a falu jegyzőjének hozzáértése, 
szaktudása sokat segít napi  mun-
kánk során.

A mai világban eluralkodott az 
egyéni érdek érvényesítésére való 
törekvés, az „én akarom“ a „nekem“, 
az „enyém“. Ezen felülemelkedni 
nagyon nehéz. 

Munkámban eddig is az első he-
lyen a „FALUÉRT- Pilisszántón élő 
emberek közösségéért” volt a cél, és 
ez marad a következő évben is. Ezt 
várom el a képviselőtestület tagjai-
tól, hivatalunk, intézményeink dol-
gozóitól is. 

Nehéz esztendőt zárunk, és nehéz 
esztendő elé nézünk újra,  talán ne-
hezebb lesz mindenkinek mint az 
előző év. Nap, mint nap rossz híre-
ket hallunk a rádióban és tévében, 
ami félelmet kelt bennünk. Egyedül 
a hit, bizalom és jóindulat segíthet 
át bennünket ezeken a nehéz éve-
ken. A nehézségek előtt nem meg-
torpanni kell, azokat átvészelni és 
újra felállni. Bizakodva nézni a jö-
vőbe - ezt tanították nekem egykor 
ferences tanáraim. 

Köszönöm mindazok jóindulatú 
és önzetlen segítségét, akik e mun-
kában, programokban gazdag év-
ben segítették az önkormányzatunk 
munkáját. Kívánok mindnyájunk-
nak erős hitet, egészséget és jóked-
vet a jövő esztendőkre. 
    

Kollár Miklós 
polgármester

IDŐPONT ESEMÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐK

Január 3. Nyugdíjas Klub évzáró összejövetele Pilisszántó Nyugdíjas Klub

Január 31. a Pávakör szereplése a pilisi szlovák bálon Sárisáp Pilisi Szlovákok Egyesü-
lete, Pávakör

Február 1. Szlovák mise a szántóiak részvételével a buda-
pesti Baross utcai templomban, agappe

Budapest Baross utcai plébánia

Február 14. Farsangi bál Iskola Pilisszántói Oktatásért 
Alapítvány

Február 21. Pávakör és a Pántlika fellépése a 
pilisszentkereszti Siskafesztiválon 

Pilisszentkereszt Szlov. Önk. 
Pilisszentkereszt

Február 28. Falusi disznóvágás Felső Kocsma Önkormányzat, Nyugdí-
jas Klub, PISZE

Március 15. Ünnepi műsor, koszorúzás Óvoda udvar, temető Önkormányzat, Iskola, 
Óvoda

Április Faluszépítés, virágültetés Pilisszántó Faluszépítő Egyesület
Április 8. A pozsonyi Regina rádió riporterei falunkban Önkormányzat, Óvoda, 

Iskola
Önkormányzat, Radio 
Regina

Április 19. PILIS CROSS nemzetközi bringaverseny Pilisszántó Pilis Cross Egyesület
Április 30. Regionális szlovák versmondó verseny Iskola, Tanácsterem Magyarországi Szlov. 

Szövetsége
Május 1. Közös majális a Zemberovceiekkel

Májusfa állítás, zenés köszöntő, bográcsver-
seny, focibajnokság, tűzoltó bemutató, gyerek-
programok, bál

Pilisszántó Kollár Miklós-polgár-
mester, képviselőtestü-
let, Iskola, óvoda
Szervezetek

Május Csíksomlyó - Pilisszántó közös pünkösdi mise Pilisszántó-
Boldogasszony Kápolna-
Csíksomlyói Kegytemplom

Szőnyi József

Május 16. Pilisi Szlovákok Találkozója a Pilis tetőn Vendé-
gek Zsemberovcéből

Pilis tető Pilisi Szlov. Egyesülete

Május Lomtalanítás, faluszépítés Pilisszántó bel-és külte-
rület

Saubermacher Kft.
Önkormányzat

Május 23. Pilisszántó- Sikenica barátságos futballmérkőzés Sikenica Öregfiúk csapata
Június 3. Közös gyereknap Zsemberovcén pilisszántói 

iskolások, óvodások részvételével
Zsemberovce Iskolák, Önkormányzat

Június 15. Szántói búcsú- szlovák mise a templomban Pilisszántó Kollár Miklós-polgár-
mester

Június 26. Pilisszántói iskolások látogatóban 
Zsemberovcén

Zsemberovce Iskola

Július 4-5. Sziklaszínház programjai
Experidance - Ezeregyév
Nemzetiségi folklórnap
Szlovák mise, koszorúzás, kiállítás, folklórfesz-
tivál, bál

Sziklaszínház Pilisszántó Község 
Önkormányzata, Kollár 
Miklós-polgármester
képviselőtestület

Július 2. Pávakör szereplése a Bánki fesztiválon Bánk Hagyományőrző Egye-
sület

Augusztus 
15.

Trézsi forrás avatása
Mise a Boldogasszony kápolnánál

Pilisszántó PISZE

2009 évi programok Pilisszántón
január - december
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Október 10. Szüreti felvonulás, bál Pilisszántó Szlov. Kisebbségi Önkor-
mányzat 

Október 10. Nyugdíjas Klub vendégei a pilisvörösvári 
nyugdíjasok

Pilisszántó Nyugdíjas Klub

Okt. 23. Koszorúzás, ünnepi megemlékezés Hősök tere- 
Pilisszántó

Képviselőtestület, Kos-
suth Kör

Nov.14. Szépkorúak Napja Pilisszántó Kollár Miklós polgármes-
ter Képviselőtestület
Pántlika, Mosoly, Páva-
kör, Studienka

November 
28.

Katalin bál Általános Iskola Általános Iskola SZMK

November 
28. 

Pünkösdtől karácsonyig –Luca napi szoká-
sok Pilisszántón a Pávakör vendégszereplése 
Párkányban

Párkány Pávakör

December 
14.

Luca nap Általános Iskola Iskolák, Önkormányzat

December 
31.

Szilveszteri mise Pilisszántó Katolikus Egyház, Pol-
gármester

2009 Energiaközpont Ablakok cseréje, 
hőszigetelés-iskola, 
egészségház, önkor-
mányzat

Psz. Község Önkor-
mányzata

16 000 000 Ft
megvalósult

2009-2011 Pro Régio Településközpont 
fejlesztése II. – 
Templomhomlokzat 
felújítása, játszótér, 
önkormányzat épüle-
tének felújítása

 Psz. Község Önkor-
mányzata Katolikus 
egyház

Elbírálás alatt

2009 Pro Régio Informatikai pályázat 
– lakosság képzése

 Psz. Község Önkor-
mányzata

1 000 000 Ft

2009 OKMT Eszközfejlesztés 
(óvoda)

 Psz. Község Önkor-
mányzata

1 000 000 Ft

2009 MVM Mezőgazdasági utak 
burkolása

 Psz. Község Önkor-
mányzata

Elbírálás alatt

2009 Pro Régio Informatikai fejlesz-
tés

 Psz. Község Önkor-
mányzata

Nem nyert

Időszak Kiíró Cél Benyújtó Eredmény
2009 Határon Túli Szlová-

kok Hivatala Szlo-
vákia

A szántói temető/
kétnyelvű kiadvány

Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat

Nem elegendő támo-
gatás

2009 Országos Szlovák 
Önk.

Nemzetiségi progra-
mok/szüreti felvo-
nulás

Szlov. Kisebbségi 
Önkormányzat

100 000 Ft

2008-2010 EU- HU Településközpont és 
Baross udvar kiala-
kítása

 Psz. Község Önkor-
mányzata

88 000 000 Ft
Átadás, engedélyez-
tetés alatt

2009 Ister-Granum 
Eurorégió Esztergom

Önrész Biztosítása 
a Településközpont 
pályázathoz

 Psz. Község Önkor-
mányzata

2 000 000 Ft

2009 Pro Régio Sportöltöző felújítása  Psz. Község Önkor-
mányzata

Nem nyert

2008-2009 KVVM Csatorna tervezése 
II.ütem

Psz. Község Önkor-
mányzata

folyamatban

2009-2010 EU-HU Közös innova-
tív programok 
Zemberovce- Pilis-
szántó HU-SK 2008/1

Psz. Község Önkor-
mányzata

Szerződéskötés folya-
matban 
32 000 EUR

2009 Oktatási és Kulturális 
Minisztérium

Sziklaszínházi prog-
ramok

Psz. Község Önkor-
mányzata

2 000 000 Ft

2009 Pro Régio Útépítés, javítás / 
Baross u.

Pilisszántó Önkor-
mányzata

6 500 000 Ft

2009 OKM Anyaországi kap-
csolattartás- iskolai 
tábor Szlovákiában

Psz. Község Önkor-
mányzata

200 000 Ft 
megvalósult

2009 OKM Ingyenes nemze-
tiségi tankönyvek 
biztosítása

Psz. Község Önkor-
mányzata

1 169 669 Ft felhasz-
nálva

Pályázatok, fejlesztések
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A pilisszán-
tói Szikla-
színház he-
tedik évadját 
lezárva el-
mondhatjuk, 
hogy újra 

sikerült emelni a programok 
színvonalát. A kedvező időjá-
rásnak és a támogatóknak kö-
szönhetően rendezvényeinket 
sikerült megvalósítani veszte-
ség nélkül. 

 2009-ben a két naposra tervezett 
rendezvénysorozat fénypontja az 
Experidance Tánctársulat Ezeregyév 
c. előadásának bemutatása volt itt 
Pilis hegy lábánál, ebben a csodála-
tos természeti környezetben. A profi 
technikai stáb és a méltán híres tánc-
kar csodálatos nyári estét varázsolt a 
volt kőfejtői sziklái közé. A magyar 
történelem sorsfordító eseményei 
elevenedtek meg a Szikla Színház-
ban a tánc és zene nyelvének segít-
ségével. A nagy számú közönség 
tapsviharát követően az együttes 
managerével, Vona Tiborral együtt 
megelégedéssel nyugtázhattuk, hogy 

Szikla Színház 2009. évi bevételei
2009 Bruttó bevétel Fizetendő ÁFA Nettó bevétel
Jegyek eladása 2024000 337334 1686666
 Büfé bérleti díj, lakossági céltámogatás (Maixnerné, Nelli 
néni 2,2 millió Ft összegben), OKM tánogatás (2 millió 
forint), székek bérbeadása

4 303 600 600 4 303 000

Összesen 6 327 600 337 934 5 989 666

a hálás közönség felejthetetlen él-
ménnyel távozhatott a Pilisszántói 
Szikla Színházból. 

A július 5-ei program szlovák mi-
sével kezdődött a Boldogasszony-
kápolnánál, melyet a szlovákiai 
testvértelepülés plébánosa celebrált. 
Kiemelte az egyház azon évszázados 
törekvését, hogy isten igéje minden-
kihez az anyanyelvén juthasson el, 
segítve így az anyanyelv megőrzését 
és ápolását.

Délután gazdag folklórprogram 
várta a Szikla Színházba érkezőket. 
Trombitaszóval kezdődött a prog-
ram, jelképesen arra emlékeztetve 
a jelenlévőket, hogy a kőfejtőben 
történik valami. A kőfejtők és mész-

Pilisszántói Szikla Színház 2009

égetők emléktáblájának megkoszo-
rúzását zászlóátadás követte. Pest 
megye ezeréves évfordulója alkal-
mából a megyei közgyűlés nevében 
a milleniumi zászlót Szabó István 
közgyűlés alelnöke adta át Pilis-
szántó polgármesterének . A folk-
lórműsorban bemutatkoztak a helyi 
hagyományőrző csoportok, a szlo-
vákiai testvértelepülés Zsemberovce 
énekkara és mazsorett csoportja, pi-
lisi nemzetiségi folklór együttesek 
közül a pilisszentkereszti, solymári 
és békásmegyeri tánccsoportok és 
énekkarok. A folklórprogram vidám 
mulatsággal zárult a pilisszántói Mo-
soly zenekarnak köszönhetően.
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A 2007-ben megalakult a Pilis-
szántói Tűzoltóörs. (Bakonyi 
Zsolt, Éliás Pál, Kollár Károly, 
Kollár Miklós, Kollár Zoltán, 
Szlávik János) A létrehozását 
elsősorban az indokolta, hogy 
területileg Pomázhoz tarto-
zunk, és onnan mire Szántóra 
ér a segítség tetemes idő telik el, 
általában 18-25 perc. A szántói 
őrs a riasztástól számított 4-5 
percen belül indul a helyszínre, 
és megkezdi az oltást. Kisebb 
tűzeseteknél az őrs önállóan 
elvégzi az oltási feladatokat, 
nagyobb káreseteknél termé-
szetesen jönnek a pomáziak és 
a szentkeresztiek is. 
 

Pilisszántón általában 10-15 
káreset történik évente, az idén 
decemberig 22 riasztás történt, 
ebből 12 tűzeset és 6 káreset mi-
att. Az esetek többségében csak a 
szántói őrs vonult ki a helyszínre 
és szüntette meg a káreseményt. 
Az őrs tagjai folyamatosan képzik 
magukat, valamint gyakorlatokra 
járnak, így szakmailag egyre ma-
gasabb színvonalon tudjuk ellátni a 
feladatainkat. Technikai eszközein-
ket is fejlesztjük. Pomáztól kaptunk 
vadonatúj védőruhákat, védősisa-
kokat sisaklámpákkal, egy láncfű-
részt a fakidőlések elhárítására és 
egy nagyteljesítményű szivattyút 
a pincevizek megszüntetésére. Sa-
ját erőből vásároltunk egy 2500W 
teljesítményű aggregátort, hozzá 
két 500 W-os reflektort az éjszakai 
munkák megkönnyítésére. 

Májusban tartottunk egy bemuta-
tót a focipályán, ahol részt vettek a 
pomázi és a pilisszentkereszti tűz-
oltók is, akikkel nagyon jó a mun-
kakapcsolat. 

A pilisszántói tűzoltóőrs tevékenységéről

 Májusban meghívást kaptunk 
Zsemberovcéből a helyi önkén-
tes tűzoltók versenyére. Szlovák 
kollégáink bemutatták technikai 
és fizikai felkészültségüket.

Az őrs létszámát szeretnénk 
növelni a jövőben. Aki a csapat 
tagja kíván lenni, a polgármesteri 
hivatalban lehet jelentkezni infor-
mációért.

Szeretnénk köszönetet mondani 
Kara Zoltánnak, aki a tűzoltóink 
ruhájának tisztántartásával segí-
ti munkánkat, valamint Czagány 
Imrének, aki a tűzoltóautó kiala-
kítást végezte és Lovász Istvánnak, 
Dojnak, aki az autó elektromos 
berendezéseit tartja karban, s 
mindezt ellenszolgáltatás nélkül.

Bakonyi Zsolt

Az utóbbi évekhez hasonlóan 
iskolás és óvodás csapatainkat 
többféle tornára neveztük be. 
Három ún. NUPI /Nemzeti 
Utánpótlás Intézet/ tornán vet-
tünk részt három korcsoporttal 
Pilisvörösváron, Solymáron és 
Szentendrén. Itt nem számít 
az eredmény, nincs tovább jutó, 
ezért nem is írok eredményeket.

A Diák Olimpia téli tornái decem-
ber 10-én kezdődnek a 1997-ben szü-
letett korcsoporttal Leányfalun. Ettől 
a csapattól kiemelkedő eredményt 
várok. Véleményem szerint sem a 
szentendrei, sem a solymári körzet-
ben nincs jobb a „Komenda István, 
Kuhajda Tamás, ifj. Széplaki József, 
Diószegi Tamás” kezdő négyesnél, de 
a labda gömbölyű bármi lehet.

A többi csapat esélyét nehéz meg-
jósolni, sok függ a sorsolástól.

A 2003-as ovis és a 2002-es első 
osztályos csapatunkat sikerült be-
neveznünk a Winter CUP 2009-
2010 tornára Piliscsabán. Ez több 
mint 50.000,- Ft-ba került, ez a 
féléves költségvetésünk fele, de ők 

Sportélet hírei - Gyerekfoci Pilisszántón

talán a leglelkesebbek, ezért úgy 
érzem megérdemlik a lehetőséget. 
Sajnos az ovisok az első fordulóra 
december 6-án nem tudtak elmen-
ni betegségek, sérülések miatt.

Az ősszel két játékosunk vett részt 
próbajátékon az MTK-nál: Kuhajda 
Tamás és Széplaki Joci. Tamásnak 
nem sikerült túljutni az első körön, 
de hozzá tartozik, hogy egész sze-
zonban sérüléssel bajlódott, fájt a 
sarka, hol edzett, hol nem. Ismerve 
elszántságát, kitartását biztos va-
gyok benne, hogy fog ő még ma-
gasabb szinten focizni.

Joci két „körön” is túljutott, még 
egy gyorsasági és antropológiai 
vizsgálaton kell megfelelnie, ahol 
megállapítják milyen magas lesz. 

Joci kétszer kapott meghívást az 
U-13 Pest Megye Válogatottba az 
ősz folyamán. Második mérkőzésén 
a Vác elleni mérkőzésen gólt szer-
zett – gól passzt adott. Csak így to-
vább gyerekek!
Pilisszántó, 2009. 12.07. 

 Hajrá Szántó
Széplaki József

utánpótlás edző

Barátságos mérkőzés Sikenicán

Barátságos mérkőzés a zsemberovcei vendégekkel
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Ebben az évben is megszerveztük 
a szokásos nagyobb egyházi ünne-
peket.

Úrnapi körmenet, Húsvéti ünnepek, 
körmenet, Karácsonyi ünnepek. Ezek 
szervezésén és lebonyolításán túl az idén 
komoly építkezési munkálatok folytak a 
parókián és a templomkertben. 
A templom mögötti parókia teljesen fel 
lett újítva ebben az évben. Az esőáztatta 
tetőn kicseréltük az elkorhadt szarufát.
Egy hittan oktatásra és egyházi ima-
órákra alkalmas nagyobb terem és egy 
korszerű lakás került kialakításra benne.  
A templomkertet füvesítettük, beültet-
tük növényekkel.
A felújított kálváriát Spányi Antal püs-
pök úr szentelte meg.
Pilisszántó 2009. december. 

 Pálos Tibor
Templomgondnok

Egyházi képviselőtestület 2009 évi munkája

Immár kilenc év telt el azóta, hogy 
2001 januárjában megkezdte működését 
Pilisszántón a Nyugdíjasklub. Az eltelt 
évek igazolták a klub létjogosultságát, 
rendszeresen kulturált kikapcsolódási 
és találkozási lehetőséget ad a nyugdíjas 
korosztálynak, úgy a házaspároknak, 
mint az egyedül élőknek. Igazi össze-
tartó, baráti közösség kovácsolódott, 
mely jelenleg 150 tagot számlál. Az el-
múlt évek alatt hagyományt teremtet-
tünk azzal, hogy havonta találkozunk, 
és együtt ünnepeljük a névnapokat, a 
jelesebb családi évfordulókat. Az ün-
nepelt férfiakat borral, a hölgyeket 
virággal és csokoládéval köszöntjük. 
Mindenkinek elénekeljük a kedvenc 
nótáját, s ezzel hagyományt is őrzünk, 
nem hagyjuk a szlovák és magyar éne-
keket feledésbe merülni. Az összejöve-
teleken kívül minden évben szervezünk 
közös kirándulásokat, fürdőlátogatást, 
múzeumlátogatást és színházi előadá-
sokra, koncertekre is elmegyünk. Ba-
ráti kapcsolatot ápolunk a szomszédos 
Pilisvörösvár és Pilisszentiván Nyugdí-
jas klubjaival. Rendszeresen meghívjuk 
egymást főbb rendezvényeinkre. A falu 
rendezvényein is aktívan részt veszünk, 
legyen az nemzeti ünnep, disznóvágás 
vagy szüreti felvonulás.

A 2009. esztendő is ennek jegyében 
telt el:

Februárban a falusi disznóvágáson mi, 

2009 évi események a Nyugdíjas Klubban

a Nyugdíjas klub tagjai mutattuk meg 
hurka, kolbász, pörkölt és káposztakészí-
tési tudományunkat és ügyességünket.

Márciusban megünnepeltük a Nőna-
pot, majd március 15-én a temetőben 
lévő kopjafánál részt vettünk a falusi 
ünnepségen és koszorúztunk.

Május 1-én a falusi majálison vettünk 
részt és bekapcsolódtunk a gulyásfőző 
versenybe.

Júniusban fürdőzést szerveztünk 
Ráckevére 45 fő részvételével.

Júliusban 25 fős társaságunk nyaralt 
Cserkeszőlőn.

Augusztusban 20 fős társaságunk Be-
rekfürdőn vakációzott.

Szeptemberben az agárdi fürdőbe 
szerveztünk kirándulást.

Novemberben a Sportarénában az 
1960-as évi táncdalfesztivál dalait hall-
gathattuk meg.

December hónapban Bangó Margit 
jubileumi műsorán veszünk részt.

Szokásainkhoz híven az évet zenés 
búcsúztatóval zárjuk, ahol a magunk 
főztjét esszük, mulatunk és értékeljük 
az eltelt évet.

Akinek kedvet csináltunk hozzá, hogy 
derűs programjainkon részt vegyen, azt 
a Nyugdíjas klub nyitott szívvel várja. 
Pártoló tagként a fiatalabb korosztályt 
is szívesen látjuk, mert együtt, közösen 
minden könnyebb.

 Vezetőség

Szépül a templomkert

A 2009-es esztendőben 
fellépésekben bőven 
volt részünk.

Gyermek táncosaink im-
már 3. alkalommal vettek 
részt Pilisszentkereszten a 
„Pilisi Kavalkád”, a Fánk 
Fesztivál rendezvényeken.

Pilisszántón rendezett 
ünnepélyeken, rendezvé-
nyeken is bemutatkoztak. 
Így március 15-én, a Szikla 
Színház Folklór napján, a 
Szüreti rendezvényen, az 
Idősek napján.

Új alsó tagozatos cso-
portunk májusban mu-
tatkozott be 30 fővel, az 
óvodásoknak rendezett 
műsoron.

Pántlika Szlovák Nemzetiségi Néptáncegyüttes  
Óvodás nagycsopor-

tosok részére „Máktörő” 
címmel néptánc foglalko-
zásokat szerveztünk.

Áprilisban a Zsámbékon 
megrendezett „Nemzetisé-
gi KI mit tud”-on I. helye-
zést értünk el.

Novemberben 6. osztá-
lyos táncosaink Luca-na-
pi szokásokat mutattak be 
Párkányban.

2009-ben bemutatott 
koreográfiák (gyermek-
tánccsoport): Kalocsai 
játékok, Székes tánc, Kun 
verbunk, Sarku raz, Sári 
tustoló, XIX. sz.-i hangulat 
és Sárközi karikázó.

Felnőtt korosztályunk 
ebben az esztendő-
ben a Fánk fesztiválon 

(Pilisszentkereszt), Szikla Színház 
Folklór napján (Pilisszántó), Tuli-
pán Országos Szlovák Folklórtalál-
kozón (Kistarcsa), VIII. Dunamenti 
Folklór „HÍD” Fesztiválon (Párkány 
– Šturovo), Szüreti rendezvényen 
(Pilisszántó), „Pünkösdtől Adven-
tig” Hagyományőrző Találkozón 
(Párkány – Šturovo)lépett fel.

2009-ben bemutatott koreográ-
fiák (felnőtt csoport): Zempléni 
táncok, Pršany, Bertóké verbunkja, 
Nógrádi táncok (új koreográfia) és 
Luca napi szokások.

Új műsor összeállításán dolgo-
zunk, melyet terveink szerint a fel-
újított kultúrházban szeretnénk be-
mutatni. Ez évben is a Pilisszántói 
Pávakörrel, a Kóborzengő Zenekar-
ral, és a Santovska Nálada zenekar-
ral közösen, összhangban szervez-
tük programjainkat. Pályázatok 
révén, ill. szponzoraink segítségével 
lehetőségünk lett új ruhák készíté-
sére az új koreográfiához. A 14 éve 
folyó észt folklórprogramjaink elis-
meréseként meghívást kaptunk az 
újonnan épült észt nagykövetségre, 
ahol az Észt Köztársaság elnöke fo-
gadta az együttes képviselőit.

Munkánkat ebben az évben is  tá-
mogatta a Pilisszántói Önkormány-
zat, a Pilisszántói Szlovák Kisebb-
ségi Önkormányzat, a Pilisszántói 
Általános Iskola, a Pilisvörösvár 
és Vidéke Takarékszövetkezet, 
valamint egyéni szponzorok. 

Mindannyiuknak szeretnénk 
ezúton köszönetet mondani! 

 
Köszönjük a táncosok és a mögöt-
tük álló családok áldozatos, kitartó 
munkáját! 

 
     A táncosok nevében 

      Kotroczó Irén
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• 2009 Január 23-án Budapesten a 
József Attila Művelődési Házban 
MSZOSZ 60 éves jubileumán az 
énekkart Kovács Tamásné képvi-
selte. Nagy Győri Béláné a jubile-
umi ünnepségen „ Za Slovenskú 
Národnosť” díjat kapott.

• 2009. január 31-én tíz pávakörös 
vett részt a Pilisi Szlovákok Bál-
ján Sárisápon. 

• 2009.február 1-én Szlovák misén 
a budapesti Baross utcai temp-
lomban a Pávakör énekelt.

• 2009. február 21-én 
Pilisszentkereszten Fánkfeszti-
válon együtt lépett fel a Pávakör 
és a Pántlika.

• 2009.március 7-én a Pávakörből 
hárman vettünk részt a Szlovák 
Nagykövetségen rendezett tradi-
cionális „ Slovenská Gazdinka „ 
süti-versenyen”. Kollár Mihályné 
díjat kapott.

• 2009.április 23-án Virágvasárna-
pi és Nagypénteki Passió éneklé-
sen vettünk részt a templomban.

• 2009. A pozsonyi Regina rádió ri-
portot készített a falunkról. A Pá-
vakör énekelt,hagyományokról, 
szokásokról beszélt.

• 2009. Május 1. A sportpályán 
lángost és palacsintát sütöttünk 
a zsemberovcei vendégeknek és 
közös kötetlen éneklés, beszélge-
tés résztvevői voltunk.

• 2009. május 16-án Többen is fel-
gyalogoltunk a Pilis tetőre a Pilisi 
Szlovákok találkozójára, ahol kö-
zösen énekeltünk, beszélgettünk.

• 2009. május 30-án felléptünk 
Kóspallagon a XII. Nemzetiségi 
találkozón.

• 2009.Június 28-án búcsú alkal-
mából a pilisszántói szlovák nyel-
vű misén a Pávakör énekelt.

• 2009.Július 5. felléptünk a Szikla-
színházban rendezett Folklórna-
pon és süteményeket sütöttünk a 
fellépő csoportoknak.

• 2009. július13-án a Pilis Kórus 
közös próbát tartott Pilisszántón.

• 2009.augusztus 2-án a Pilis kó-
russal felléptünk a bánki XIII. 
Országos folklór fesztiválon. 

• 2009. augusztus15-én a Trézsi 
forrás megszentelésén énekel-
tünk magyarul és szlovákul.

• 2009. augusztus 19-20-án ellá-
togattunk Kecskemétre, Békés-
csabára és Tótkomlósra a IX. 

Tótkomlósi Napok rendezvénye-
ire. A kétnapos útra pályázaton 
nyertünk támogatást.

• 2009.szeptember 19-én 
Kistarcsán vettünk részt Orszá-
gos Folklór Találkozón,ahol a 
Santovská Nálada és a Pántlika 
is szerepelt a Pávakörrel együtt. 

• 2009.október 2-án Budapesten a 
Szlovák Kultúra házában szlovák 
nyelvű színházi előadást néztünk 
meg.

• 2009.október 3-án 
Pilisborosjenőn a Kevélyhegyi 
Dalkör meghívására Dalos-ta-
lálkozón énekeltünk.

• 2009. október 4-én Budapesten 
szlovák nyelvű misén vettünk 
részt.

• 2009. október 10-én részt vet-
tünk a szüreti felvonuláson és a 
műsorban is felléptünk. 

• 2009. október 23-án Hősök terén 
koszorúztunk. Szlovákul és ma-
gyarul énekeltünk.

• 2009.november 14-én a pilis-
szántói „Szépkorúak ünnepsé-
gén” szerepeltünk.

• 2009.október 23-án Párkányban 
vettünk részt a „ Pünkösdtől Ad-
ventig Folklór esten” Több szlo-
vákiai csoport mellett a Pávakör 
előadta a Luca napi szokások 
című jelenetet.

• 2009.december 10-én Békásme-
gyerre kaptunk meghívást a Né-
met és Szlovák közös adventi és 
Karácsonyi estre. Pávakör szlo-
vák dalokat és templomi éneke-
ket ad elő.

Kovács Tamásné
Pilisszántói Pávakör vezetője

Pávakör 2009. évi programjai, fellépései

A Pávakör Párkányban

Közös innovatív és fenntartható 
rendezvények szervezése és lebo-
nyolítása

2008-ban pályáztunk Zsemberovce test-
vértelepülésünkkel együtt közös rendezvé-
nyek szervezésére. A projekt finanszírozása 
80%-ban ERFA forrásból, 15% Kormány-
zati társfinanszírozásból és 5% önerőből 
valósul meg. Pilisszántó Önkormányzata, 
mint főpályázó költségek 80%-át pályázta 
meg, ami azt jelenti, hogy a rendezvények 
80%-ának lebonyolítása is Pilisszántó szer-
vezésében történik. A testvértelepülés a 
20%-os költségekhez mérten szervezi a 
rendezvényeket. A pályázatot 2008. de-
cember 15-ig kellett beadni. 2009. április 
15-én értesítettek bennünket arról, hogy 
sikeres volt a pályázat a megvalósítás elkez-

A HU-SK projekt 2009 évi közös rendezvényei

Időpont Esemény Helyszín
2009.május1. Közös majális 

• Tűzoltók találkozója,tapasztalatcsere
• Gulyás magyar és szlovák módra/főzőverseny
• Futbalmérkőzés – Psz.- Pszkereszt- Kesztölc- Pcs.- Zsemberovce
• Programok iskolásoknak és óvodásoknak
Szervező: Önkormányzat

Pilisszántó

2009.május 16. Pilisi Szlovákok Találkozója a Pilis tetőn- Szántóiak együtt a zsemberovcei vendé-
gekkel Szervezők: Pilisi Szlovákok Szervezete, Önkormányzat

Pilisszántó

2009. május 26. Tűzoltók találkozója Zsemberovcén- tapasztalatcsere, verseny 
Szervező: zsemberovcei Tűzoltóörs

Zsemberovce

2009. június 3. Közös  sportprogramok szántói és zsemberovcei gyerekeknek Zsemberovcén
Szervező:  zsemberovcei iskola

Zsemberovce

2009. június 26. Táborozás Szlovákiában – Szlovákia természeti kincseinek megismerése, közös 
iskolai program Zsemberovcén
Szervező: Papucsek L./Kormos K., Adrián Ilecko

Szlovákia
Zsemberovce

2009. július 4-5.. Nyárköszöntő a Szikla Színházban
• Kultúrális-gasztronómiai rendezvény
• Experidance – Ezeregyév c. előadása
• Közös szlovák mise a Boldogasszony Kápolnánál
• Folklór délután a pilisi nemzetiségi települések a zsemberovcei 

testvértelepülésegyütteseinek, a helyi Páva kör, Studienka, Pántlika, 
Santovská nálada  részvételével

• Zenés, táncos mulatság- Santovská nálada
Szervező: Önkormányzat 

Pilisszántó- 
Szikla Színház

dődhet. 2009. május 1-én megszerveztük 
az első közös rendezvényünket. Sajnos a 
projekt szerződés aláírásáig, rajtunk kívül 
álló okok miatt eltelt nyolc hónap. Partner-
ségi megállapodás aláírás 2009 szeptem-
berében történt meg, az ERFA szerződés 
aláírására 2009.december 02. került sor és 
a napokban írjuk alá a magyar társfinan-
szírozási szerződést is. Mivel költségeink 
elszámolására eddig nem volt lehetőség, 
bizonytalannak éreztük a projekt megva-
lósítását. Az őszre tervezett rendezvénye-
inket a bizonytalanság miatt átütemeztük 
a tavaszi időszakra. 

A közös rendezvényekbe szeretnénk 
bekapcsolni a különböző korosztályhoz, 
érdeklődési körhöz tartozó lakosságot. 
A mellékelt táblázat tartalmazza azokat a 
rendezvényeinket, melyeket részben vagy 

teljesen ebből a pályázati forrásból valósí-
tottunk meg.  A szlovákiai partnerrel közös 
célként tűztük ki a közösségi rendezvénye-
ken való részvétel, aktivitás növelését, az 
emberi kapcsolatok erősítését a nyelvtanu-
lás lehetőségét az ifjúság számára. A 2009 
évi rendezvények résztvevői iskolások, 
óvodások, pedagógusok, hagyományőrző 
együtteseink tagjai, nyugdíjasok, focisták, 
tűzoltók és a falu valamennyi érdeklődő 
lakosa.

Bízunk abban, hogy e nem kis munkát 
és erőfeszítést jelentő projekt megvalósítá-
sa előrelépést hoz a két település kapcsola-
tának építésében, a faluközösség összetar-
tásában és a falu közösségi rendezvényein 
való részvétel növelésében.

Köszönöm mindazoknak az aktív köz-
reműködőknek a segítségét és munkáját, 
akik nélkül ezek a rendezvények nem va-
lósulhattak volna meg ilyen sikeresen.

Mindenkit szeretettel várunk a követke-
ző rendezvényeinkre.
     

Kollár Miklós 



14. 15.

Zemberovcan énekkar

Gyermeknapon Zsemberovcében Pilisi kórus a folklórnapon Experidance - Ezeregyév a Sziklaszínházban

Pántlika aszínpadon

Közös ének, beszélgetés a folklórnapon Közös mise a Zsemberovceiekkel

Gulyásfőzés a közös majálison Vendégfogadás

Szántói 
iskolások a 
zsemberovcei 
gyermekna-
pon

Tűzoltóverseny zsemberovcén Utcabál májusi 1-én

Gyermekprogram májusi 1-én

Mazsorett csoport Zsemberovcéből

A folklórnap közönsége

Zenés ébresztő májusi 1-én Koszorúzás a Sziklaszínházban

Zarándoklat a közös misére Tűzoltóbemutató május 1-én Kutyás rendőri akció május 
1-én
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A Faluszépítő Egyesület 2006-
ban alakult. Célul tűztük ki, 
hogy a falunk közterületeit 
szépítjük, gondozzuk. Bizo-
nyára sokan látták már, hogy 
a Trojicánál, a kereszt előtti 
kis teret beültettük nagyon 
szép cserjékkel, örökzöldekkel. 
Tettük mindezt azért, hogy a 
faluba érkezők első benyomása 
jó legyen. 

A Hősök tere minden évben ta-
vasszal, virágokkal van beültetve. 
Szép egynyári virágokkal, amihez 
idén a kerítésre futó muskátlikat 
is raktunk, ezzel is kiemelve a hely 
fontosságát. A templom környékét 
is igyekszünk rendben tartani, ami 
azt jelenti, hogy rengeteg virágot 
ültetünk minden évben az ott levő 
virágtartókba, cserepekbe stb. Fo-
lyamatosan szeretnénk bővíteni a 
megszépített területeket; most ősz-

Pilisszántó Faluszépítő Egyesület

szel elkészült a Misova Studna, és a 
vele szemben levő terület egy része.

Reméljük nem kerülte el az itt 
lakók figyelmét, és várjuk minden-
kitől az ötleteket a falunk szebbé 
tételére. Örömmel vennénk a se-
gítséget. Legnagyobb bánatunk ter-
mészetesen, hogy nagyon szemetes 
a falu. Nem törődnek az emberek 
saját környezetük tisztaságával. So-
kan úgy gondolják, hogy a kerítésen 
kívül már nem az „én dolgom”!

Pedig igenis az! Csak közösen 
tudjuk megóvni, megszépíteni kör-
nyezetünket!

Kérek mindenkit, hogy segítse 
munkánkat akár úgy is, hogy nem 
szemetel, vagy éppen nem tépi ki a 
már beültetett növényeket.

Nagyon köszönöm a tagoknak a 
sok munkát, és várok minél több 
segítő szándékú embert, hogy fa-
lunk gyorsabb ütemben szépüljön 
tovább

Köszönettel:
Kormos Margit

Pilisszántó Faluszépítő Egyesület 
elnöke

A tűzoltószertár környéke

Misova studna

Időpont Esemény Helyszín
2010. február 28. Téltemetés a szlovák hagyományok mentén

• Farsang Zsemberovcén
• Disznóvágás
• Mosoly – fúvószenekar , farsangi bál
Szervező: Zsemberovce Község Önkormányzata

Zsemberovce- Szlovakia

2010 április Iskolások közös túrája a Pilisben
Szervező: pilisszántói iskola

Pilisszántó

2010 április Itt van a tavasz táncoljunk, énekeljünk
• Népi tánctábor Zemberovcén
• Alkotóműhely kicsiknek és nagyoknak
• Énekeljünk együtt Zemberovcan- Pávakör
Szervező: Zsemberovce Község Önkormányzata, pilisszántói iskola, 
Hagyományőrző együttes

Zsemberovce

2010 május Családi óvodai nap
Szervező: zsemberovcei óvoda

Zsemberovce

2010. év közös rendezvényei

2009. november Szépkorúak ünnepe 
Műsor: Óvoda-Pántlika – Pávakör-Studienka 
Szervező: Önkormányzat

Pilisszántó

2009.dec. 5.
december 14.

Véget ér az esztendő
• Pünkösdtől karácsonyig –Luca napi népszokások Pilisszántón / közös dalest, 

találkozó határmenti nemzetiségi települések együtteseivel
• Luca nap-Pilisszántó- Zsemberovce iskolák közös programja
Szervező: Pávakör, Iskola, Önkormányzat

Párkány
Pilisszántó

• 2009 május 16.  
Részvétel a Pilisi Szlovákok Ta-
lálkozóján a Pilis Tetőn

• 2009 július 05.  
Fellépés a Pilisszántói Szikla 
Színházban a Folklór Napon

• 2009. szept.15.  
TV felvétel a Domovina című 
szlovák nemzetiségi műsor  

Studenka Együttes 2009 évi fellépései
számára/ Emlékezés az 1989-es 
semmeringi „Szlovákok Világif-
júsági Találkozó”.

• 2009.okt.10.  
Szüreti felvonuláson és műsor-
ban való szereplés

• 2009.nov.14.  
Fellépés a pilisszántói szépkorúak 
köszöntésére szervezett ünnepségen

• 2009. nov.28.  
Fellépés, a „jubiláló” véradók kö-
szöntése alkalmából szervezett 
Vöröskereszt Pest megyei szer-
vezetének ünnepi ülésén

Papucsek Mihályné
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Határozat száma Tárgya, megnevezése Határidő Felelős
1/2009. (I.22.) Csatorna közbeszerzési pályázat 2009.02.09. polgármester
2/2009.(I.22.) Önkormányzat ingatlanvásárlása (02/91hrsz.) Közlésre azonnal polgármester
3/2009.(I.22.) Árva Vince plébános emlékére kopjafa állítás Közlésre azonnal polgármester
4/2009.(I.22.) Stocker Imréné gazdálkodási főmunkatárs és Halmosi 

Viktorné védőnő felmentése
Közlésre azonnal polgármester

5/2009.(I.22.) Maixner Józsefnétól tűzifa vásárlás Közlésre azonnal polgármester
6/2009.(II.17.) Napközi Otthonos Óvoda létszám túllépési kérelme 6/A. 

Alapító Okirat módosítása
2009.02.28. polgármester

7/2009.(II.17.) Kábel TV csatornabővítés Echo Tv műsorral 2009.02.20. polgármester
8/2009.(II.17.) Volt iparterületen lévő vállalkozók bérleti szerződésének 

meghosszabbítása
Közlésre azonnal polgármester

9/2009.(II.17.) 2009. évi Szikla Színházi rendezvények folyamatos polgármester
10/2009.(II.17.) „Csillagösvény 2009.” c. kiadványhoz anyagi támogatás Közlésre azonnal polgármester
11/2009.(II.17.) Pölös Andrea „Múzeumok Mindenkinek Program” keretében 

pályázat benyújtása
2009.03.31. Polgármester 

Pölös Andrea
12/2009.(II.17.) „Pilisszántó 3 intézmény energia megtakarítással járó fejl.”c. 

pályázathoz önrész biztosítása
2009.03.06. polgármester

13/2009.(III.24.) Szennyvíz beruházási pályázat 2009.04.30. polgármester
14/2009.(III.24.) Lakossági fórum időpontjának és tárgyának meghatározása 2009.04.03. polgármester
15/2009.(III.24. Pilisszántó Csatornamű Víziközmű Társulat szervezési fel-

adatokra való megbízása 
Közlésre azonnal polgármester

16/2009.(III.24.) Fundamenta lakás-takarékpénztári szerződések Közlésre azonnal polgármester
17/2009.(III.24.) Fundamenta lakás-takarékpénztári szerződések számlanyi-

tási díjának átvállalása.
Közlésre azonnal polgármester

18/2009.(III.24.) 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 2009.04.15. polgármester
19/2009.(III.24.) Korycki Eleonóra önkormányzati ingatlan vásárlás vételár 

csökkentési kérelme
Közlésre azonnal polgármester

20/2009.(III.24.) Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi 
gáz közbeszerzési eljárásához szándéknyilatkozat

Közlésre azonnal polgármester

21/2009.(III.24.) Sportlétesítmények felújítására pályázat benyújtása 2009.04.24. polgármester
22/2009.(III.24.) Zabhegyező Lovasterápia és Tréning Kht. Alapítvány 4-6 ló 

ridegtartási kérelme
Közlésre azonnal polgármester

23/2009.(III.24.) Funkné Lovász Beáta 1000/39 hrsz.-ú ingatlanon fennálló 
elidegenítési és terhelési tilalom feloldási kérelme

Közlésre azonnal polgármester

24/2009.(III.24.) Helyi sportfejlesztési koncepció elfogadása folyamatos polgármester
25/2009.(III.24.) Sportlétesítmények (sportöltöző) felújításához pályázat 

benyújtása, önrész biztosítása
2009.04.24. polgármester

26/2009.(III.24.) Hidas Bt. Egészségügyi Szolgáltatóval közcélú munkaköri 
alkalmassági vizsgálatra szerződéskötés

Közlésre azonnal polgármester

27/2009.(IV.22.) Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Porgram 2007-1013 HU-SK 2008/01/1.7.1. elnyert pályázat 
elfogadása

folyamatos polgármester

28/2009.(IV.22.) Skripek József és neje helyi lakásépítési támogatási kérelme közlésre azonnal polgármester

Pilisszántói Község Önkormányzata 2009 évi tevékenységéhez 
kapcsolódó önkormányzati határozatok, rendeletek• Boldogasszony kápolna kőbur-

kolatának víztaszító szigetelése.
• Csíksomlyói pünkösdi ikermise 

szervezése, lebonyolítása.
• A Csillagösvény területének, 

létesítményeinek fenntartása, 
gondnoksága, látogatók fogadá-
sa, kiszolgálása, szemét eltaka-
rítása. 

• A faluba látogató, megnövekedett 
idegenforgalom turista vendé-
geinek fogadása, vezetése, falu 
nevezetességeinek bemutatása, 
ismertetése.

• Misék, esküvők, keresztelők és 
más események helyszínbiztosí-
tása a Boldogasszony kápolná-
ban. 

• Az önkormányzati kábel TV ré-
szére fotó és videó dokumentá-
ció készítése a falu eseményeiről, 
hétvégi program szerkesztése

•  Dokumentáció archiválása
• A falut népszerűsítő színes, ké-

pekkel illusztrált két kiadvány: 
„Csillagösvény Pilisszántón” és 
„Világosság Szántó felett” meg-
szerkesztése, elkészítése, és nyom-
dai kiadása színvonalas formában.

• Vidéki klubok, civil egyesületek 
meghívására előadások megtar-
tása a falu történelmi múltjáról. 

• A templom tető elkorhadt sza-
rufáinak cseréjében segítettünk.

• Mikulásnapi ünnepségek óvodai, 
iskolai, templomi, kismamai Mi-
kulás szerep felvállalása.

• Erdőszéli, útszéli bokrokban el-
nyomott vad gyümölcsfák kisza-
badítása.

• Téli Napfordulón, dec. 21-én reg-
gel, a Boldogasszony kápolnánál 
a Ziribár hegyszoros fölött kelő 
Napot várjuk, a Fény születését 
ünnepeljük.

• Szilveszteri vidám tűzijátékos 
óév búcsúztatás a Pilis Kereszt-
jénél.

A Pilisszántóért Egyesület 2009 évi tevékenysége
• A Trézsi kút megtisztítása, meg-

szentelése
A feladatokat a „PISZE” felkutatta 

és önként felvállalta. Azok elvégzésé-
ért semmi féle anyagi ellenszolgálta-
tást nem kért és nem fogad el, tagjai 
ingyen dolgoznak. A felmerülő költ-
ségeket adományokból fedezik, mely 
költségek sem a falut, sem az önkor-
mányzatot semmilyen formában nem 
terhelik Ellenkezőleg, gazdagítják a 
falut, értéknövelőivé válnak.

Jövőre a folyamatos és hagyo-
mánnyá fejlődött események lebo-
nyolításán túl a Csillagösvény elején 
eltömődött, beomlott, egykoron a 
mészégetőket kiszolgáló kutat kí-
vánjuk megépíteni, múltjához méltó 
külsőt biztosítani. Ezzel ismét egy 
kellemes színfolt születik a Csillag-
ösvény látogatói számára.
Pilisszántó 2009. december

Szőnyi József
                             PISZE elnöke

A Trézsi forrás megszenteléseTrézsi ivókút
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56/2009.(VIII.04.) Maixner Józsefné temetésével kapcsolatos rendelkezés Közlésre azonnal polgármester
57/2009.(IX.15.) Az Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolója Közlésre azonnal polgármester
58/2009.(IX.15.) Bursa Hungarica 2010 évi ösztöndíjpályázathoz való csatla-

kozás
2009.09.15. polgármester

59/2009.(IX.15.) Lakossági adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó Keret-
Megállapodás elutasítása az OTP Bankkal 

Közlésre azonnal polgármester

60/2009.(IX.15.) Csicsmanczai Rudolf és az Önkormányzat között létrejött 
ingatlanvásárlásra adásvételi szerződés

2009.09.21. polgármester

61/2009.(IX.15.9 Pilisszántó Akácfa utcai ingatlan eladás Közlésre azonnal polgármester
62/2009.(IX.15.) Kriston Ágnes kamatmentes kölcsön kérelme Közlésre azonnal polgármester
63/2009.(IX.15.) Gyetvai András területbérleti ügyében bírósági eljárás meg-

indítására felhatalmazás
Közlésre azonnal polgármester

64/2009.(IX.15.) Településőri feladatok ellátására pályázat benyújtása Közlésre azonnal polgármester
65/2009.(IX.15.) Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

Alapító és Módosító Okiratának jóváhagyása
Közlésre azonnal polgármester

66/2009.(IX.22.) Nyílászáró pályázat összegének megemelése Közlésre azonnal polgármester
67/2009.(IX.22.) Placskó „mezőgazdasági út felújítása” c. pályázaton való 

részvétel elhatározása
Közlésre azonnal polgármester

67/1/2009.(XI.10.) Placskó „mezőgazdasági út felújítása” c. pályázat megerősí-
tése

68/2009.(XI.10.) Kertész Ágnes területi védőnő szociális bizottságba történő 
megválasztása

Közlésre azonnal polgármester

69/2009.(XI.10.) Az Önkormányzat 2010 évi belső ellenőrzési tervének 
elfogadása

Közlésre azonnal

70/2009.(XI.10.) Kormos Márton ingatlan vásárlási kérelme
71/2009.(XI.10.) Szőnyi Tamás ingatlanvásárlási kérelme
74/2008.(XI.25.) számú önkormányzati határozat megerősítése Közlésre azonnal polgármester
72/2009.(XI.10.) Madariné Salat Ildikó területbérleti ügye Közlésre azonnal polgármester
73/2009.(XI.10.) Pilisszántó, Kossuth L. u. 21. sz. alatti ingatlan (volt Patak 

ABC) hasznosításra történő meghirdetése
Közlésre azonnal polgármester

74/2009.(XI.10.) Csákyné Röhling Krisztina kopjafa állítási kérelme Közlésre azonnal polgármester
75/2009.(XI.10.) Közfoglalkoztatási Terv (2009. évi) módosítása Közlésre azonnal polgármester
76/2009.(XII.01.) Gaál István településőrként történő alkalmazása Közlésre azonnal polgármester
77/2009.(XII.01.) Az Önkormányzat háromnegyed évi költségvetési beszá-

molója
Közlésre azonnal polgármester

78/2009.(XII.01.) 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása folyamatos polgármester
79/2009.(XII.01.) Szándéknyilatkozat közoktatási intézmények intézmény-

fenntartó társulás létrehozásáról
folyamatos polgármester

80/2009.(XII.01.) Szennyvízcsatorna beruházás előkészítésével kapcsolatos 
pótmunkák tárgyában közbeszerzési pályázat kiírása

folyamatos polgármester

81/2009.(XII.01.) Kormos Márton területbérleti ügye Közlésre azonnal polgármester
82/2009.(XII.01.) Trianon emlékmű felállításának kérelme Közlésre azonnal polgármester
83/2009.(XII.01.) Gyetvai András területbérleti díjhátralék ügye Közlésre azonnal polgármester
84/2009.(XII.01.) Közép-mo-i Operatív Program keretében 

informatikai rendszerek továbbfejlesztési 
pályázat benyújtásához 
szándéknyilatkozat

Közlésre azonnal polgármester

29/2009.(V.05.) Pomázi Rendőrőrs 2008. évi beszámolója Közlésre azonnal polgármester
30/2009.(V.05.) Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 

Megállapodásának 31/2009.(V.14.) számú Társulási Tanács 
határozatával történt jóváhagyja.

azonnal polgármester

31/2009.(V.05.) Víziközmű önkormányzati tulajdonba adásához jogértelme-
zési kérdésekben állásfoglalás kérése

azonnal polgármester

32/2009.(V.05.) Közép-mo-i Reg. Munkaügyi Központtal aktív korúak ellátá-
sával kapcsolatos együttműködési megállapodás

azonnal polgármester

33/2009.(V.05.) Ált. Iskola és Könyvtár engedélyköteles felújításához CÉDE 
pályázat benyújtása

2009.06.02. polgármester

34/2009.(V.05.) Napköziotthonos Óvoda engedélyköteles felújításához 
CÉDE pályázat benyújtása

2009.06.02. polgármester

35/2009.(V.13.) Jurkovich kúria (volt kultúrház) közbeszerzési pályázatának 
elbírálása 

36/2009.(V.13.) Városi Naposoldal 2008. évi beszámolója (házi- jelzőrend-
szeres segítségnyújtás, családsegítés)

azonnal polgármester

37/2009.(V.13.) Szikla Színház területének és berendezésének bérbeadása a 
Démagent Kft. részére

Közlésre azonnal polgármester

38/2009.(V.13.) Az Önkormányzat és intézményei Alapító okiratának módo-
sítása

Közlésre azonnal polgármester

39/2009. (V.13.) Szlovák Nemzetiségű Általános Iskola és Könyvtár létszám-
túllépéséhez engedélykérés

azonnal polgármester

40/2009.(V.13.) Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány nyári gyermek-
táboroztatásához anyagi hozzájárulás biztosítása

2009.06.20. polgármester

41/2009.(V.13.) Gyermekvédelmi beszámoló 2008. évi Közlésre azonnal polgármester
42/2009.(VI.23.) Pest megyei Településközpontok fejlesztésére kiírt pályázat 

Pilisszántó község településközpontjának fejlesztése - 2. ütem.
2009.09.30. polgármester

43/2009.(VI.23.) Intézményfenntartói társulás határozatának kiegészítése 
helyettes szülői ellátással.

Közlésre azonnal polgármester

44/2009.(VI.23.) Mesepark & Bormúzeum létesítésével kapcsolatos projekt 
Pilisszántón történő megvalósításának elvetése

Közlésre azonnal polgármester

45/2009.(VI.23.) A pilisszántói 091/1 és a pilisszántói 010/1 helyrajzi számú 
ingatlanok bérbeadása Czibolya és Társai Kft. részére

Közlésre azonnal polgármester

46/2009.(VI.23.) Kistérségi szinten szervezésre kerülő mozgókönyvtári háló-
zathoz való csatlakozás

2009.09.10. polgármester

47/2009.(VI.23.) Pilisszántó Felszabadulás utca felújításánál fel nem használt 
támogatásról való lemondás

2009.07.08. polgármester

48/2009.(VI.23.) Az Önkormányzat 33/2009.(V.05.) sz. határozat (3) bekezdé-
sének módosítása

2009.07.08. polgármester

49/2009.(VI.23.) Az Önkormányzat 34/2009.(V.05.) sz. határozat (3) bekezdé-
sének módosítása

2009.07.13. polgármester

50/2009.(VIII.04.) Pilisszántói Gyógyszertár bérbeadása, és a "Vízöntő Gyógy-
szertár" fiókgyógyszertáraként való működtetése

2009.09.30. polgármester

51/2009.(VIII.04.) Pokó Zoltánné 30 éves gyógyszerészi munkájának elismerése Közlésre azonnal polgármester
52/2009.(VIII.04.) „Pilisszántón 3 intézmény energia-megtakarítással járó fej-

lesztése” című KEOP pályázat közbeszerzési eljárás nyertesé-
nek (PREMIER Ablakrendszerek Kft.) kihirdetése 

2009.08.13. polgármester

53/2009.(VIII.04.) Pilisszántó Környezetvédelmi tanulmányának elfogadása folyamatos polgármester
54/2009.(VIII.04.) Csicsmanczai Rudolf ingatlan felajánlási kérelme 2009.12.31. polgármester
55/2009.(VIII.04.) Maixner Józsefné közérdekű felajánlása Közlésre azonnal polgármester
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zákruty a „hupíky”. Pred dvoma 
rokmi som tvrdo bojovala o víťazstvo 
so Slovinkou, tento rok som zvíťazila 
s veľkou rezervou, druhá skončila 
domáca pretekárka Márta Vajdová,“ 
pokračovala slovenská pretekárka. 
Tretie miesto získala Anett Deliová, 
tiež z Maďarska.

Súťaže sa zúčastnili cyklisti 
z Rakúska, Ruska, Slovenska a 
Maďarska. Najlepší mužskí pretekár 
bol Michal Lami z Košíc, striebornú 
medailu získal Maďar András 
Melits a tretie miesto obsadil Zsolt 
Szlobodnyik.

Preteky v horskej cyklistike 
sledovalo množstvo divákov, 
ktorí neoľutovali, že si tento jarný 
deň vyšli na čerstvý vzduch do 
Pilíšskych hôr.

Slovenské spievanky a 
veršovačky v Santove

 
Prvé regionálne kolo súťaže Zväzu 

Slovákov v  Maďarsku Slovenské 
spievanky a  veršovačky 2009 sa 
uskutočnilo v priestoroch Základnej 
školy v Santove.

30. apríla sa tam zišlo 85 
recitátorov a  spevákov z  Čívu, 
Kestúca, Tardošu, Dabaša, Mlynkov 
a Santova. Základná škola v Santove 
je vhodná na usporiadanie takýchto 
podujatí nielen preto, lebo je 
dostatočne veľká, ale aj preto, lebo 
jej vedenie vychádza v  ústrety 
každému, kto príde s  dobrým 
nápadom v prospech detí. Zišli sme 
sa v aule školy, kde sme si vypočuli 
organizačné pokyny. Ako prvá 
sa účastníkom regionálneho kola 
prihovorila riaditeľka hostiteľskej 
inštitúcie Katarína Kormošová, 
ktorá po privítaní žiakov a  ich 
učiteľov podala základné informácie 

o dejisku súťaženia a o plánovanom 
programe. Potom sa ujala slova 
predsedníčka ZSM Ruženka 
Egyedová Baráneková. Prízvukovala 
deťom i  dospelým, že regionálne 
kolo ešte nie je samotná súťaž. Ako 
povedala, počas regionálneho kola 
nie je žiadny problém z  toho, ak 
niekto napríklad začne znovu svoju 
báseň alebo pieseň, dôležité je, aby 
súťažiaci čo najlepšie predniesol svoj 
program.

R. Egyedová Baráneková potom 
predstavila porotu: predsedníčkou 
poroty recitátorov bola riaditeľka 
Slovenského divadla Vertigo 
Daniela Onodiová, členmi riaditeľka 
Novohradského osvetového 
strediska v Lučenci Mária 
Ambrušová a úradujúca tajomníčka 
ZSM Monika Szabová. Vedúcim 
poroty spevákov bol aj tohto roku 
choreograf zo Slovenska Juraj 
Matiaš, členkami bývalá učiteľka 
slovenského jazyka, speváčka 
z  Mlynkov Gizela Molnárová 
a predsedníčka ZSM.   

  Štrnásty raz sa schádzajú deti 
zo všetkých kútov Maďarska, aby 
predniesli klenoty spevnej kultúry 
svojho rodiska a  zarecitovali 
básne, prípadne prózu, ktoré sa 
im najviac zapáčili. Štrnásť rokov 
nie je málo ani v  živote človeka, 
nieto ešte jednej súťaže. Práve 
preto ju treba poctiť tým, že sa na 
ňu prihlásime s tým najlepším, čo 
vieme. Účastníci regionálneho kola 
pre Komárňansko-Ostrihomskú, 
Peštiansku a Báčsko-Kiškunskú župu 
si to uvedomovali a  zo školských 
kôl prišli naozaj tí najlepší. Porota 
nevedela vynachváliť žiakov, ktorí 
sa dobre pripravili, vycibrili si svoju 
výslovnosť, rozospievali si hlasivky, 
aby im nezlyhali a,  samozrejme, 

precvičili si pamäť, aby nezabudli 
texty básní a piesní. Vieme, že je veľa 
nadaných detí, ktoré nielen pekne 
spievajú, ale sú aj dobrí recitátori. 
Porota myslela aj na nich, preto si 
najprv vypočula a tých účastníkov, 
ktorí súťažili aj v druhej disciplíne.

Po prezentácii všetkých 
súťažiacich nasledoval obed a 
stretnutie s bývalým starostom 
Santova, nadšeným miestnym 
historikom Jozefom Szőnyim, 
ktorý deťom rozprával o miestnych 
legendách a  o archeologických 
nálezoch, o  systéme ciest pod 
osadou. Ako uviedol, obec v rímskej 
dobe prelínali tri cesty.

 
Čas rýchle ubehol a  deti sotva 

dokázali potláčať v sebe zvedavosť, 
ako hodnotila ich výkon porota, 
kto postúpi do celoštátneho finále, 
ktoré sa uskutoční 5. a 6. júna 
v Slovenskom inštitúte v Budapešti. 
Pred vyhlásením výsledkov odznelo 
hodnotenie prednesu, ktoré môže 
byť poučné nielen pre postupujúcich, 
ale aj pre tých, ktorí sa chystajú 
na ďalšie regionálne kolá. Porota 
spevákov vysoko hodnotila výber 
piesní, ale upozornila žiakov, aby 
dávali pozor na rytmus (ten treba 
dodržať), na hlas (ten by mal byť 
dosť silný a istý) a  na výslovnosť 
(tá by mala byť zrozumiteľná - aj 
v prípade piesní v nárečí). Porota 
recitátorov pri  hodnotení kladie 
dôraz na intonáciu (vždy treba 
vedieť, čo chceme básňou či prózou 
povedať), ďalej výslovnosť (k tomuto 
kritériu niet čo dodať, ak nie to, že 
treba dávať pozor pri vyslovovaní 
predložiek a typických slovenských 
písmen, ako sú ch, alebo dvojhlásky) 
a  v  neposlednom rade na výber 
(recitátor si musí dôkladne osvojiť 
text, musí sa s ním zžiť).

Čo o  nás v  Ľudových novinách 
napísali  Eva Fábiánová Patayová 
a Csaba Lampert rodáci zo Santova

Krvavničky, jaternice, 
klobásu...  
Tradičná zabíjačka v 
Santove   

 
Piatykrát sa stretli santovskí 
dôchodcovia a aktivisti, aby si 
pripomenuli tradície spojené 
so zabíjačkou a aby sa spoločne 
rozlúčili so zimou.

Hlavnou organizátorkou 
bola vedúca miestnohistorickej 
zbierky Andrea Pölösová, ktorá 
nám prezradila, že táto akcia bola 
jednou z podujatí, na ktoré získali 
financie z fondov programu Rok 
renesancie. Minulý rok odštartovali 
sériu podujatí dňom remeselníkov 
v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku, 
na jeseň pokračovali oživením 
oberačkových tradícií a teraz 
zabíjačkou. Z toho istého fondu 
získali aj financie na obnovenie 
priestorov miestnohistorickej 
zbierky.  Spoločné zachovávanie 
gastrotradícii má v Santove (Pilis-
szántó) už peknú minulosť: zabíjačky 
začal usporadúvať predošlý starosta 
Jozef Szőnyi, ktorý veril, že takéto 
spoločné akcie spoja obyvateľov obce. 
Zabíjačka sa uskutočnila vo Vyšnej 
krčme, ktorú im dal k dispozícii 
jej majiteľ Péter Nagy, vďaka čomu 
mohli byť v krytom dvore. Brava im 
daroval János Piehl z Üllő a mäso 
prikúpili v susednom Verešvári, aby 
mäsiar László Terebesi mal čo robiť. 
Ale nielen on. Od rána do večera sa 
zúčastnilo zabíjačky okolo 30 osôb, 
vrátane starostu Mikuláša Kollára. 
Každý priniesol, čo mal, a takto sa z 

podujatia stala ozajstná spoločenská 
udalosť. Podaktorí priniesli misy, iní 
zas kotol, ďalší dal „do spoločného” 
vlastnoručnú prácu.   

Zabíjačka by nebola zabíjačkou 
bez klobás, tlačenky a rôznych 
druhov jaterníc vyrábaných podľa 
miestnej alebo rodinnej tradície. 
Santovskí dôchodcovia pripravili 
krvavničky, jaternice, klobásu, ale 
aj kapustu. Jedla bolo tak veľa, že 
zvýšilo aj na ďalšie podujatie klubu 
dôchodcov.

(ef)

Santovský ples vo 
vynikajúcej nálade

Santovské fašiangové plesy 
mi v  poslednom čase utkveli 
v pamäti. Sprevádza ich plejáda 
nápaditých a vtipných masiek, 
dobrá nálada a výborná hudba.

Nebolo tomu inak ani v  tomto 
roku. Až na jednu maličkosť: hostia 
nechali na seba čakať. Prví účastníci 
bálu otvorili dvere školy, v ktorej sa 
konal, dve hodiny po plánovanom 
začiatku. Treba však dodať, že hneď 
ako prišli rozvírili náladu a parket 
bol vždy plný tancujúcich.

Keďže ples usporiadali na Deň 
zamilovaných, organizátori mysleli 
aj na tento novodobý sviatok: stoly 
ozdobili v podobe srdiečok.

Ako sme sa dozvedeli od riaditeľky 
školy Kataríny Kormošovej, 
santovské fašiangové plesy sú 
dobročinné: zisk z  nich venujú 
školskej nadácii. Nadáciu založili 
v  roku 1993 na podporovanie 
zakupovania učebných pomôcok, 
školských výletov, alebo na 
odmeňovanie žiakov.

Posledné roky na fašiangovom 

plese už nepodávajú večeru, lebo 
o ňu klesol záujem. Ale hudba sa 
nezmenila: miestna kapela Santovská 
nálada hrá staré i nové slovenské a 
maďarské piesne, na ktoré sa dobre 
zabáva. Kapela pod vedením Joze-
fa Széplakiho je stálou účastníčkou 
všetkých miestnych tanečných 
podujatí, vrátane vystúpení 
Súboru na zachovávanie miestnych 
slovenských tradícií.

V tomto roku bolo na plese menej 
masiek, než zvyčajne, ale boli 
veľmi vtipné. Snáď najviac upútali 
zrak silnejšieho pohlavia dievčatá 
a  ženy preoblečené za mačky vo 
vreci. Masky si zhotovili za dva dni 
podľa nápadu členky slovenskej 
národnostnej tanečnej skupiny 
Stužka (Pántlika) Evy Borszékiovej. 
Na plese aj v  tomto roku bola 
zastúpené skôr mladšia generácia. 
O čo neskôr tanečníci prišli, o  to 
dlhšie zostali - poslední odišli ráno 
o piatej.

(ef)
 

Horská cyklistika Slováci 
vyhrali Pilíšsky pohár

Medzinárodné preteky o 
Pilíšsky pohár v horskej 
cyklistike usporiadali v Santove. 
Víťazstvo v kategórii mužov i 
žien si odniesli pretekári zo SR.

„Aj keď som po návrate a dlhom 
lete z Juhoafrickej republiky cítila 
únavu, po pár výklusoch na cestných 
bicykloch mi nohy trochu odpuchli 
a rozhodla som sa zúčastniť sa 
pretekov neďaleko Štúrova,“ píše 
výherkyňa Janka Števková. „V tomto 
preteku som zvíťazila už v roku 2007 
a víťazstvo som obhájila aj tento rok. 
Parádna trať bola vylepšená o ďalšie 

Rólunk írták - O nás písali
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vytvoriť lákavé prostredie, ktoré 
by podnecovalo súkromných 
investorov.

(ef

Folklórny deň v Pilíši  
Na linke Santov - Mlynky 
- Solymár - Žemberovce

 
Samospráva obce Santov (Pi-
lisszántó) usporiadala 5. júla v 
Divadle na skalách (v bývalom 
kameňolome) Folklórny deň 
v Pilíši.

Podujatie sa začalo pred Kaplnkou 
Panny Márie slovenskou omšou, 
ktorú celebroval katolícky far-
ár z družobnej osady Santova 
Žemberoviec vdp. Peter Sabol. Vo 
svojej kázni sa zameral na sviatok 
slovanských vierozvestcov sv. 
Cyrila a Metoda, ktorým môžeme 
ďakovať, že slovo Božie sa dostane 
k ľuďom v ich materinskom jazyku. 
Vyzdvihol dôležitosť zachovávania 
materinského jazyka. Dôstojný 
pán vyslovil svoje poľutovanie 
nad tým, že doteraz nemohol 
vyhovieť pozvaniu miestnych 
Slovákov, nakoľko, ako povedal, 
výhľad z kaplnky je krajší ako v 
Ríme. Na omši hrala organistka 
farnosti v Žemberovciach Zuzana 
Vojteššáková a spievali členovia 
speváckeho zboru Žemberovčan.

V Divadle na skalách sa 
poobede konal folklórny program 
národnostných súborov z okolia 
Pilíša a speváckeho zboru a skupiny 
mažoretiek zo Žemberoviec, ktorý 
podporil Program cezhraničnej 
spolupráce HU-SK 2007-2013. 
Predtým však položili vence 
úcty k dvojjazyčnej pamätnej 
tabuli santovských robotníkov 
kameňolomu a vápenkárov. Pietny 
akt začal zatrúbením, po ktorom 
starosta osady Mikuláš Kollár 

hovoril o tom, že Santovčanom je 
známy tento signál - oznamoval, že 
v kameňolome začnú „strílať“, teda 
strieľať, alebo sa stane niečo vážne. 
Práve také vážne je aj kladenie 
vencov na pamiatku predkov, ktorí si 
tu zarábali na skutočne ťažký chlieb. 
Na týchto Santovčanov spomínal 
miestny amatérsky historik 
Ladislav Malý, ktorý pripomenul, že 
kamenári si na svoj chlieb zarábali 
priam hrdinsky, nakoľko často 
dolovali kameň ručne. Po týchto 
slovách starosta Santova a delegácia 
družobnej osady vedená starostkou 
Janou Staňovou položili vence k 
pamätnej tabuli a po pietnom akte 
sa všetci presunuli do amfiteátra.

Po pozdravných slovách M. 
Kollára sa prítomným prihovoril 
podpredseda Valného zhromaždenia 
Peštianskej župy István Szabó. 
Župa v tomto roku oslavuje tisíce 
výročie svojej existencie, pri tejto 
príležitosti odovzdal starostovi 
obce milenárnu zástavu z hodvábu. 
I. Szabó pripomenul, že jeho 
manželka je slovenského pôvodu a 
sám býva v Dabaši-Šáre, kde sa deň 
predtým zúčastnil na Dni Slovákov 
v Maďarsku.

Po pozdravných slovách 
moderátorka popoludnia, členka 
Folklórneho súboru Studienka 
Anna Štrbiková predstavila 
účinkujúce súbory. Javisko patrilo 
najprv zmiešanému zboru Pilíš, 
ktorý vystriedali tanečníci miestnej 
tanečnej skupiny Stužka, speváci z 
Mlynkov, speváci a mažoretky zo 
Žemberoviec a tanečníci a speváci 
nemeckej národnosti z neďalekého 
Solymáru. Členovia folklórneho 
súboru Studienka zaspievali 
niekoľko ľúbostných piesní a páví 
krúžok sa predstavil s kyticou 
slovenských piesní. Program 
uzavrela veselica s miestnou kapelou 
Santovská nálada.

(ef)

Santovčania na 
Dolniakoch - Návšteva 
Čaby a Komlóša 

Páví krúžok v Santove a 
niekoľko mladých tanečníkov 
zo súboru Pántlika sa pod 
vedením predsedníčky 
Slovenskej samosprávy v 
Santove Kataríny Kormošovej 
koncom augusta vybrali z hôr 
na nížinu. Navštívili mestá 
Békešská Čaba a Slovenský 
Komlóš.

Santovčania na Dolniakoch 
sa stretli aj s predstaviteľmi 
miestnych Slovákov. Prvý deň 
zájazdu v Békešskej Čabe na pôde 
Oblastného domu na Garaiho ulici 
skupinu Santovčanov vítali členovia 
mestského Slovenského klubu. O 
živote Slovákov v Békešskej Čabe 
a o ich kultúrnych aktivitách, ako 
aj o pestrej činnosti Čabianskej 
organizácie Slovákov a práci 
kultúrnych telies ich poinformovali 
vedúca klubu Alžbeta Ančinová a 
vedúca viacerých speváckych zborov 
Ildikó Očovská. V mene hostí sa 
slova ujala Katarína Kormošová, 
inak pôvodne Čabianka, ktorá 
načrtla kultúrny život podpilíšskej 
obce, kde pracuje tiež viacero 
súborov. Zároveň vyzdvihla, že 
ich zájazd je v podstate odmenou 
pre členky pávieho krúžku, lebo 
pri každom obecnom podujatí 
sa angažujú nielen na javisku, ale 
vykonávajú vždy aj organizačné 
a pomocné práce. O práci tohto 
súboru, nositeľa vyznamenania 
Celoštátnej slovenskej samosprávy 
Za našu národnosť v roku 2007 
referovala vedúca kolektívu Teré-
zia Kovácsová. Počas priateľského 
posedenia Čabania, aj Santovčania 
zaspievali slovenské ľudové piesne 
svojho kraja. Pritom Čabianky 
vyzdvihli, že pieseň Duša moja, 

Santovčania privítali máj 
so Žemberovčanmi

 
V Santove bolo 1. mája veselo. 
Nielen kvôli pracovnému 
voľnu, ale aj preto, lebo 
obyvatelia podpilíšskej osady 
sa zabávali na majálese 
so svojimi hosťami zo 
spriatelenej obce zo Slovenska 
Žemberoviec.

Od predpoludnia hrali futbal, 
varili kotlíkové guláše a perkelty, 
pre deti pripravili učiteľky 
miestnej materskej a základnej 
školy remeselnícke dielne a rôzne 
súťaže zručnosti.

Ako sme sa dozvedeli od 
starostu obce Mikuláša Kollára, 
na majáles získali financie 
z Programu cezh-raničnej 
spolupráce Maďarská republika 

- Slovenská republika 2007-2013. 
Poslaním tohto programu je zvýšiť 
úroveň integrácie slovensko-
maďarského prihraničného 
územia v oblasti hospodárskej a 
sociálnej spolupráce, spolupráce 
v oblasti ochrany a starostlivosti 
o životné prostredie. S využitím 
fondov EÚ sa snažia posilniť 
spoločné regionálne a miestne 
iniciatívy spolupráce na oboch 
stranách štátnych hraníc. Svoj 
projekt do súbehu Ľudia ľuďom 
nazvali Organizovanie a realizácia 
spoločných inovatívnych podujatí 
a programov v oblasti kultúry, 
školstva, športu, štátnej správy, 
ktoré budú organizovať v priebehu 
jedného roka. Ich pomocou sa 
budú môcť obyvatelia oboch osád 
často stretávať, spolupracovať, 
spoznávať sa.

  1. mája mali dosť času na 
spoznávanie sa. Počasie im žičilo, 
na slnkom zaliate futbalové 
ihrisko a jeho okolie celý čas 
prichádzali skupinky Santovčanov. 

Žemberovčania prišli autobusom 
a priviezli so sebou množstvo 
chutných špecialít, ako napríklad 
domáce koláče a ovčí syr, ktorý 
vyrába tamojšie poľnohospodárske 
družstvo.

Varilo sa v štyroch kotloch: per-
kelt z baranieho, diviačieho a z 
hovädzieho mäsa a hovädzí guláš 
na slovenský spôsob (pomocou 
žien zo spriatelenej obce). Ako 
sme sa dozvedeli od starostky 
Žemberoviec Jany Staňovej, jedným 
z cieľov usporiadania majálesu 
bolo zblíženie hasičských zborov. 
V Santove je od septembra 2007 
hasičská jednotka dobrovoľníkov, 
ktorí patria k pomázskej jednotke. 
V Žemberovciach sú tiež 
dobrovoľní hasiči, ktorí sa radi 
podelili so santovskými kolegami 
o svoje skúsenosti.

Keď sa všetko dovarilo, deti a 
futbalisti sa unavili, nadišiel čas 
obeda. Každý mohol ochutnať 
rozvoniavajúce perkelty a guláš.

V Santove je peknou tradíciou, 
že máj stavajú v strede dediny. 
Nebolo tomu inak ani v tomto 
roku, lenže teraz sa v ňom mohli 
kochať aj hostia zo Slovenska.

Santov - Obnovia stred 
obce z európskych 
fondov

 
Začiatkom júna na Obecnom 

úrade v Santove (Pilisszántó) 
podpísali zmluvu

o obnovení kultúrneho domu 
a jeho okolia. V osade žije v 
súčasnosti 2300 obyvateľov, 
fungujú tu tri spolky na 
zachovávanie a vytváranie 
slovenských tradícií, niekoľko 
spoločenských organizácií a 
prebieha čulý kultúrny život

 Jediný problém je v tom, že tieto 
organizácie sa nemajú kde schádzať. 

Budova bývalého kultúrneho 
domu je umeleckou pamiatkou, 
ktorá bola hospodárskou budovou 
pri kúrii rodiny Barossovcov, kde v 
súčasnosti pôsobí materská škola.

Objekt je v schátranom stave, 
na jeho obnovu sa uchádzali o 
grant Operatívneho programu 
pre stredné Maďarsko, rozvoj 
centier osád Peštianskej župy 
a súbeh vyhrali. Ako nás 
informoval starosta obce Mikuláš 
Kollár, získali grant vo výške 
88 miliónov forintov, čo kryje 
viac ako tri štvrtiny nákladov na 
rekonštrukciu. Zvyšok uhradí 
samospráva z vlastných zdrojov. Z 
grantu obnovia strechu, vymenia 
dvere a okná, vybudujú parkoviská 
a sociálne zariadenia, zriadia 
spoločenské priestory a vybudujú 
schody. Projekt je vypracovaný 
podľa požiadaviek únie na báze 
bezbariérového vstupu.   

Zmluvu podpísali obecná 
samospráva a firma Laki, ktorá 
bude mať na starosti obnovu centra 
obce. Ako naznačil technický 
vedúci Viktor Gerényi, už teraz 
vedia o niektorých problémoch. 
Jedným je plesnivenie stien a 
zlá izolácia budovy, čo treba 
neodkladne a definitívne vyriešiť. 
Samozrejme, musia vybudovať 
nové priestory a nové možnosti. 
Práve preto sa členovia obecného 
zastupiteľstva rozhodli obrátiť sa 
na eurofondy. V. Gerényi prisľúbil, 
že podľa možnosti sa budú snažiť 
dokončiť rekonštrukciu ešte v 
tomto roku.

Ako sme sa dozvedeli od starostu 
obce, pre dedinu, ktorej ročný 
rozpočet činí 280 miliónov forintov, 
je to značný projekt, ktorým získajú 
nielen členovia spoločenských 
organizácií, ale všetci obyvatelia. 
Cieľom projektu je skultúrniť cent-
rum obce, posilniť jej hospodárske, 
kultúrne a turistické možnosti, 



Szántói Hírmondó

26.

Santovsky Bubeník

27.

sa vracal po hlavnej ulici k budove 
školy, kde sa konal kultúrny program. 
Na úvod sa prítomným prihovorila 
K. Kormošová.

Predsedníčka zboru slovenských 
poslancov pripomenula dedičstvo 
našich predkov a hovorila o dôležitosti 
zachovávania tradícií, jazyka a 
identity. Program uviedli miestni 
škôlkári slovenskými detskými hrami, 
ktorých vystriedali členovia tanečnej 
skupiny základnej školy Stužka 
(Pántlika). Po predvedení detských 
hier a šarišského dievčenského 
tanca členovia Folklórneho súboru 
Studienka a speváci pávieho krúžku 
predniesli niekoľko pekných 
pilíšskych piesní. Na záver vystúpili 
dospelí členovia tanečnej skupiny 
Stužka.

Starosta obce Mikuláš Kollár sa 
poďakoval slovenskej samospráve 
za usporiadanie podujatia a 
vystupujúcim za fantastický prog-
ram. Aká by to však bola oberačková 
slávnosť bez domácich koláčov? Ich 
vzhľad a chuť hodnotil santovský 
rodák, cukrársky majster a majiteľ 
široko-ďaleko známej cukrárne 
vo Verešvári (Pilisvörösvár) Emil 
Valenčič. Po súťažiach nasledovala 
večera a bál, na ktorom hrala do 
tanca chýrna Santovská nálada

(ef-k-l)

Deň seniorov v Santove 
- Prekrásny pohľad na 
usmiate tváre 

Zapálením sviece za pokoj duše 
nedávno zosnulých obyvateľov 
obce sa začal Deň seniorov v 
Santove. Starosta M. Kollár 
dvojjazyčne privítal účastníkov 
stretnutia, ktoré usporiadala 
obecná samospráva v aule 
základnej školy.

Ako povedal pán starosta, je 
potešujúce, že v tomto roku 
zavŕšilo 70 rokov svojho veku 
31 obyvateľov obce. Spolu s nimi 
pozvali na toto popoludnie 227 
obyvateľov osady. M. Kollár zvlášť 
privítal najstaršieho Santovčana 
Jána Ežaiáša, ktorý v tomto roku 
sfúkol 92 sviečok na narodeninovej 
torte. Starosta pozdravil aj najstarší 
manželský pár Michala a Helenu 
Feketeovcov, ktorí v tomto roku 
oslávili 62. výročie sobáša. V roku 
2009 oslávilo 50. výročie uzavretia 
sobáša päť manželských párov.

Stalo sa už peknou tradíciou, že 
Santovčanov starších ako 70 rokov 
pozývajú na kus reči, na krátky 
kultúrny program a na večeru. 
Nebolo tomu inak ani tohto roku. 
Rodičom a starým rodičom sa 

pochválili svojim umením škôlkári 
a po nich členky tanečnej skupiny 
základnej školy Stužka (Pántlika). Po 
predvedení detských hier predniesli 
niekoľko pekných pilíšskych piesní 
speváci pávieho krúžku a členovia 
Folklórneho súboru Studienka. 
Piesne spievali spolu s nimi aj 
hostia večera, ktorým spomienky 
na spoločné spievanie vyčarilo slzy 
v očiach.

Po dojímavých oslavných chvíľach 
a peknom kultúrnom programe 
nasledovala večera a diskusia za 
bielym stolom. Pri lúčení dostali 
starší občania Santova za tašku 
plnú potravín, ktorú pre nich 
pripravili organizátori a do ktorej 
zabalili aj pekný nástenný kalendár 
na rok 2010. Dvojjazyčný kalendár 
obsahuje staré fotografie, ktoré 
poskytli obyvatelia a texty piesní v 
maďarčine a slovenčine. Prekrásny 
bol pohľad na usmiate tváre seniorov, 
ktoré žiarili radosťou zo stretnutia 
s rovesníkmi, s ľuďmi, ktorí o nich 
prejavujú záujem.

(ef)
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potešenia... zaspievali pre hostí 
predovšetkým preto, lebo ich ju 
kedysi naučil santovský rodák, 
básnik Alexander Kormoš počas 
svojho pôsobenia v Békešskej 
Čabe. Santovčania zase prekvapili 
hostiteľov typickými viachlasnými 
pilíšskymi piesňami.

Prvý deň svojej návštevy Dolnej 
zeme sa santovskí hostia pridali 
k obecenstvu Festivalu dychovej 
hudby Zenit v Békešskej Čabe, 
pretože dychová hudba je aj u 
nich doma veľmi populárna, stačí 
spomenúť známu kapelu Santovská 
nálada.

Na druhý deň im priblížil históriu 
čabianskeho Veľkého evanjelického 
chrámu zvonár Juraj Bohuš, a 
v znamení ekumenizmu sa tu 
pomodlili a zaspievali slovenskú 
katolícku pieseň. Potom ich čakalo 
mestské kúpalisko, kde si rôzne mo-
derné vybavenia vyskúšala aj staršia 
generácia.

Následne sa presunuli do ďalšieho 
dolnozemského slovenského mesta, 
do Slovenského Komlóša, kde práve 
prebiehali mestské dni a stretnutie 
mládežníckych dychových kapiel. 
Santovčania ochutnali niektoré 
pochúťky slovenskej gastronómie 
regiónu a opäť mali zážitok z 
programov mladých trubačov a 
bubeníkov.

Po dvojdňovom zájazde sa Slováci 
spod Pilíša plní nových zážitkov a 
poznatkov vrátili z Dolnej zeme do 
svojej rodnej obce.

(csl)

Oberačková slávnosť v 
Santove - Pod Pilíšom 
oživujú staré zvyky 

Voľakedy v Santove pestovali 
hrozno. Na prekrásnych 
úpätiach Pilíša sa tiahli rady 
viniča, ktoré patrili pracovitým 
Slovákom žijúcim v tejto 
osade. Zmena spoločenského 
zriadenia, blízkosť hlavného 
mesta a zoštátnenie pôdy 
viedli k postupnému zániku 
tradičného spôsobu života.

Hoci v poslednom období v 
Santove nepestujú hrozno vo 
veľkom, miestni slovenskí aktivisti 
sa rozhodli oživiť pekný starý zvyk 
a usporiadali oberačkovú slávnosť. 
Jej organizátorom bola Slovenská 
samospráva v Santove.

Hrozno v santovskom chotári „na 
ukážku“, teda pre rodinu, síce ešte 
dodnes pestujú, ale v posledných 
rokoch sa začína udomácňovať 
skôr nový módny trend: ľudia 
kupujú hrozno v rôznych kútoch 
Maďarska a sami z neho robia víno. 

„Nechceli sme, aby sa v dnešnom 
zmodernizovanom svete úplne 
zabudlo na to, že donedávna sa 
Santovčania zaoberali pestovaním 
hrozna, preto sme sa rozhodli 
obnoviť túto tradíciu,“ povedala 
nám riaditeľka miestnej základnej 
školy, predsedníčka Slovenskej 
samosprávy v Santove Katarína 
Kormošová.

Prípravy oberačkovej slávnosti 
vyvrcholili v piatok, 16. októbra, 
keď žiačky siedmej triedy urobili 
z hrozna oberačkový veniec. V 
sobotu sa potom pristúpilo k 
tradičnému šliapaniu hrozna 
a, samozrejme, nechýbala ani 
ochutnávka čerstvého muštu. O 
oberačkový sprievod bol veľký 
záujem, starší a mladší obyvatelia sa 
spolu tešili vyparádeným aktérom 

- miestnym ochotníckym ľudovým 
spevákom a tanečníkom, kapele 
Santovská nálada pod vedením Jo-
zefa Széplakiho, ale aj slávnostne 
vystrojeným kočišom, kočom a 
koňom. V krojovanom sprievode 
nechýbali ani mladé tanečníčky, 
ktoré niesli oberačkový veniec. 
Veselý sprievod sa pohol od školy 
smerom k „hornému šenku“, kde 
účastníkov slávnosti a okolo 
postávajúcich zvedavcov čakalo 
pohostenie podľa starého zvyku. 
Začal sa pouličný tanec a sprievod 

Szépkorúak ünnepségén Szüreti felvonulás



Áldott, békés karácsonyi ünne-
peket és új esztendőt kívánok 
Pilisszántó minden lakójának

Vinšujem Vám, Santovčanom 
radostné, šťastné vianoce a 

požehnaný nový rok 
 

„Te vagy a hit és a remény, mert 
Megindult már a föld és az ég, 
Hogy elsodorja szeret   gyermekeidet. 
Én a kicsi porszem kérlek: 
Soha ne hagyd elaludni 
Az örökké él   Betlehem fényességét,
Mert égnie kell mindörökké, 
Hogy hinni tudjanak Tebenned. „ 
                                            Szt. Teréz

Kollár Miklós 
polgármester 
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