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Tevékenység / Activity Közös majális
Közös gyermeknap

Időpont / Data 2009. 05. 01. / 01th May 2009
Helyszín / Location Pilisszántó

Helyszín: Pilisszántó - Sportpálya
Időpont: 2009. május 01. Szombat, 9.00 – 23.00 óra
Résztvevők: kb. 450 fő, ebből 80 fő vendég

A rendezvényre a külföldi partner különböző korosztályú 80 fős csoporttal érkezett.
A rendezvényen kb. 450 fő vett részt: a  focicsapatok, tűzoltók, nyugdíjasklub tagjai, iskola és
óvoda gyermekei, önkormányzatok képviselői, valamint az érdeklődő lakosok.  Az egész napos
program több helyszínen részben párhuzamosan zajlott:

- zenés reggeli ébresztő a pilisszántóiak részére
- zsemberovcei vendégek zenés köszöntése
- barátságos futballmérkőzések (magyar-szlovák)
- rendőri és tűzoltóbemutató
- gulyásfőző verseny
- ügyességi gyereknapi programok óvodásoknak, iskolásoknak
- kézművesfoglalkozások

Az élmányben gazdag rendezvénysorozatot este utcabál és közös éneklés zárta. Az utcabálon
a zenei aláfestésről a Mosoly együttes gondoskodott.

Előkészítés
 Időpont és program egyeztetése – 2009. április
 Helyszín biztosítása (feltételek kialakítása a rendezvény időpontjára a sportpálya melletti

aszfaltozott területen és a pályán - színpad felállítás, hangosítás, világítás)
 Program megtervezése, egyeztetés a csoportokkal (tűzoltók, focisták, főzőverseny

résztvevői, iskola, óvoda vezetői)
 Vendéglátás feltételeinek kialakítása, büfé biztosítása (asztalok, székek, sátor, műanyag

evőeszközök)
 Meghívottak körének egyeztetése – vendégek, sajtólista
 Meghívó előkészítése, elkészítése, kiküldése
 Feladatok kiosztása: fogadja a vendégeket: polgármester, képviselő-testület, szlovák

kisebbségi önkormányzat tagjai;
Szervező: Lázár Erika egyéni vállalkozó

 Fotózás – Fábián Éva újságíró, Szőnyi József
 Helyszín előkészítése: berendezések, vendéglátás helyszíne, parkolás biztosítása,

mellékhelyiségek
 Honlapon programfelhívás

Lebonyolítás

6.00-8.00 Helyszín előkészítése (technikai berendezések beállítása, büfé,  főzőverseny
helyszínének kialakítása)

7.00-8.30 Zenés ébresztő ( a Mosoly fúvószenekar lovaskocsin járta körbe a falut)
9.00-9.30 Vendégek zenés fogadása: Polgármester  és a helyi szervezők
9.30 Programok ismertetése, kezdés
9.00-13.00 Gulyásfőző verseny öt bográcsban - csapatok versenye
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9.00-13.00 Lovaskocsikázás gyerekeknek, felnőtteknek a faluban
Gyerekprogramok, ügyességi versenyek a sportpályán óvónők, tanárok
irányításával (ugrálóvár, zsákbaugrálás, lepényevés, lufifújás, aszfaltrajz,
origami stb.)

9.00-13.00 Futball csapatok mérkőzése
pomázi, szántói, zsemberovcei tűzoltók tapasztalatcseréje

13.00 Futball meccsek eredményhirdetése, kupa átadása
13.30 Tűzoltók bemutatója a focipályán, rendőrségi kutyabemutató
15.00 Közös ebéd a vendégekkel, a zsemberovceiek által készített sütemények,

sajtkülönlegességek kóstolása
16.00 Közös éneklés, beszélgetés, tánc
17.00- 23.00 Utcabál- játszik a pilisszántói Mosoly – Santovska nálada zenekar
23.00 Zenés búcsúzás a vendégektől

Tevékenység / Activity Iskolások találkozója Zemberovcében
Időpont / Data 2009. 06. 03. / 3th June 2009
Helyszín / Location Zemberovce

Helyszín: Zemberovce – általános iskola
Időpont: 2009. június 3., egész napos program
Résztvevők: 125 fő vegyes diákcsoport (Pilisszántóról 45 fő)

Felső tagozatos diákok utaztak Pilisszántóról Zsemberovcébe külön autóbusszal. Az egynapos
program közös énekléssel és a zsemberovcei iskolások műsorával kezdődött. A két iskola diákjai
vegyes csoportokban vetélkedtek egymással nyelvi és didaktikai játékos feladatokban. A program
zárásaként sportversenyek (foci, ügyességi) zajlottak.

Előkészítés
 Időpont és program egyeztetése 2009. május hónapban
 Tanulócsoport összeállítása
 Utazás megszervezése

Lebonyolítás

7.00 Indulás Pilisszántóról
8.30                            Érkezés Zemberovcébe
9.00-15. 00 Közös programok

 közös éneklés
 zsemberovcei iskolások műsora
 nyelvi és didaktikai játékok, vetélkedő vegyes csoportokban
 sportversenyek ( foci, ügyességi versenyek)

13.00                          Ebéd
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Tevékenység / Activity Iskola a természetben
Időpont / Data 2009. 06. 26. / 26th June 2009.
Helyszín / Location Zemberovce

Helyszín: Zemberovce és térsége
Időpont: 2009. június 26.
Résztvevők: 80 fő vegyes diákcsoport (Pilisszántóról 40 fő)

Szlovákia természeti kincseinek a megismerése volt a program fő célja. Az iskolák közös
programjaként kirándulás keretében ismerték meg a gyerekek a természeti értékeket. Előadást
hallgattak a „Szlovákia természeti kincsei - Nemzeti parkok“ címmel, mely a természetvédelem
fontosságára helyezte a hangsúlyt. Az előadást követően környezetvédelemhez kapcsolodó
csoportfoglalkozások és filmvetítés zajlott. A program zárásaként a Bányászati Múzeum közös
látogatása történt B. Stiavnicán.

Előkészítés
 Időpont és program egyeztetése – 2009. május, június
 Tanulócsoport összeállítása
 Utazás megszervezése

Lebonyolítás
7.00 Indulás Pilisszántóról
8.30 Érkezés Zemberovcébe
9.00-15.00                Közös programok

 közös kirándulás
 előadás : Szlovákia természeti kincsei- Nemzeti parkok
 környezetvédelemhez kapcsolodó csoportfoglalkozások, filmvetítés

15.00 Ebéd

Tevékenység / Activity Nyárköszöntő a Szikla Színházban
Időpont / Data 2009. 07. 04-05. / 04-05th July 2009.
Helyszín / Location Pilisszántó

Helyszín: Pilisszántói Sziklaszínház (2095 Pilisszántó, Kőbánya)
Időpont: 2009. július 05. Szombat, 9.00 – 22.00 óra
Résztvevők: vendégek 45 fő, Pilisszántó és környékbeli lakók 1150 fő

Kétnapos rendezvény nyitónapja 2009. 07. 04., a szlovák vendégek fogadásával és
vendéglátásával telt.
Másnap nemzetiségi találkozót szerveztünk. A sok színű program megmozgatta a település és
a környék lakóit. A napot közös misével indítottuk a Boldogasszony kápolnában. A szlovák nyelvű
misét Zsemberovce község plébánosa celebrálta. Kiemelte az egyház azon évszázados
törekvését, hogy isten igéje mindenkihez az anyanyelvén juthasson el, segítve így az anyanyelv
megőrzését és ápolását. Az Általános Iskola aulájában került sor a közös ebédre, melyet követően
a falutörténet és nevezetességek bemutatása történt. Trombitaszóval kezdődött a koszorúzás,
jelképesen arra emlékeztetve a jelenlévőket, hogy a kőfejtőben ez jelezte a munka kezdetét és
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végét. Közös koszorúzás a mészégetők emlékkövénél zárta a programblokkot. Délután
folklórműsorok szórakoztatták a jelenlévőket a Sziklaszínházban (nemzetiségi együttesek / pilisi
nemzetiségi folklór együttesek közül a pilisszentkereszti, solymári és békásmegyeri tánccsoportok
és énekkarok, zsemberovcei énekkar és mazsorettcsoport). A folklór műsort követően kezdődött
a Bányabál, melyen a pilisszántói fúvószenekar Santovska Nálada (Mosoly együttes) játszott.

Előkészítés
 Időpont egyeztetése – 2009. június
 Helyszín biztosítása (feltételek kialakítása a rendezvény időpontjára a Kőbányában -

színpad felállítás, hangosítás, világítás)
 Program megtervezése, egyeztetés a fellépő együttesekkel
 Vendéglátás feltételeinek kialakítása, büfé biztosítása (mobil asztalok, székek, sátor)
 Meghívottak körének összeállítása – vendégek, sajtólista
 Kétnyelvű konferansz szöveg megírása
 Meghívó előkészítése, elkészítése, kiküldése
 Szórólapok, plakát készítése, terjesztése
 Szerepek: fogadja a vendégeket: polgármester
 Szervezők: Kollár Ildikó, Havasiné Lovász Judit, Lázár Erika
 Nyitóbeszédet mond: Polgármester és Pest megyei Közgyűlés elnöke
 Fotózás – Lázár Erika
 Helyszín előkészítése: berendezések, vendéglátás helyszíne, parkolás biztosítása,

mellékhelyiségek
 Honlapon programfelhívás

Lebonyolítás

2009. 07. 03-04.
- Helyszín előkészítése ( színpad felállítás, technikai berendezések beállítása, büfé helyszínének
kialakítása, aggregátor bekötése, kiállítás helyszínének elrendezése)
- Vacsora, szállás biztosítása a protokolvendégek számára

2009. 07. 05.
7.00 -9.00 Helyszínek ellenőrzése (iskola, sziklaszínház, kápolna),

Vendéglátás előkészítése az iskolában (kávé, üdítő, welcome drink,
aprósütemények, szendvicsek)

9. 00- 9.30 Vendégek fogadása: Polgármester  és a helyi szervezők
10.00-11.30 Közös mise a Boldogasszony kápolnában
12.00-13.00 Állófogadás (ebéd) az iskolában
13.00-15.00 Falutörténet és nevezetességek bemutatása - Mali László
16.00-16.30 Közös koszorúzás, éneklés  a pilisszántói mészégetők emlékkövénél a

Sziklaszínház bejáratánál
17.00 Vendégek köszöntése és nyitóbeszéd: Kollár Miklós polgármester
17.15 Pest Megyei Közgyűlés elnökének köszöntője, zászlóátadás
17.20-19.00 Folklórműsor a Sziklaszínházban (környékbeli nemzetiségi együttesek,

zsemberovcei énekkar és mazsorett csoport fellépése)
17.30-19.00 Fellépések közben gulyásfőzés - Gulyás magyar és szlovák módra
19.00 Közös bográcsozás a vendégek a zsemberovceiek által készített sütemény

különlegességek kóstolása
19.30- 22.00 Bányabál
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Tevékenység / Activity Idősek napja
Időpont / Data 2009. 11. 14. / 14th November 2009
Helyszín / Location Pilisszántó

Téma: Idősek hónapja
Helyszín: Pilisszántó – Általános Iskola aula
Időpont: 2009. november 14. délután
Résztvevők: 170 fő

A hagyományos pilisszántói rendezvényre érkeztek a zsemberovcei vendégek 2009.
novemberében. A rendezvény célja, hogy az idős embereket kimozdítsa a mindennapjaikból,
közösségben töltsenek el egy délutánt, estét. A magyar-szlovák közös program lehetőséget
teremtett a szlovák nyelv és hagyományok felelevenítésére. A zsemberovcei csoport a délelőtt
folyamán részt vett egy budapesti kiránduláson is, a Parlamentet nézték meg, majd délután egy
pilisszántói cukrász üzemében tettek látogatást a vendégek kostolóval egybekötve. Délután került
sor a hagyományőrző egyöttesek műsorára és az ünnepi vacsorára, majd kellemes hangulatú
beszélgetés, zene és tánc zárta a napot.

Előkészítés
 Időpont és program egyeztetése
 Műsor szervezése, fellépők felkérése
 meghívók küldése
 Vacsora alapanyagainak megvásárlása
 Helyszín kialakítása, díszítése
 Hangtechnika biztosítása
 Ajándékok, virágok megvásárlása

Lebonyolítás
10.00                 zsemberovcei vendégek érkezése, vendéglátás
11.00-13.00       Parlament meglátogatása Budapesten
14. 00                Látogatás Valencsics Emil szántói cukrásznál
15. 00                Vendégek fogadása az iskolában-polgármester
15.00                 Megnyitó, köszöntés – polgármester
15. 15                Hagyományőrző együttesek műsora
16.30 Közös vacsora
17.00 Éneklés, tánc, beszélgetés

Tevékenység / Activity Katalintól Karácsonyig népszokások
Időpont / Data 2009. 12. 11. / 11th December 2009.
Helyszín / Location Sturovo - Párkány

Helyszín: Sturovo - Párkány
Időpont: 2009. 12. 11.
Résztvevők: 60 fő

Hagyományőrző együttesünk, Pántlika Tánccsoport és a Pávakör tagjai a Dunamenti falvak
hagyományos adventi találkozóján vettek részt, ahol a bemutatták a szántói Luca napi
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népszokásokat. A program a dunamentén élő szlovák és magyar népi együtteseket hívta meg, egy
közös évbúcsúztató rendezvényre.

Előkészítés
 Időpont és program egyeztetése – 2009. november
 Buszrendelés, utazás szervezése

Lebonyolítás
15.00               Indulás Pilisszántóról
15.30               Érkezés Sturovoba, találkozás a zsemberovceiekkel
16. 00 Párkány Kultúrházban fél órás jelenet bemutatása egy komplex program részeként

a pilisszántói népszokásokról
18.00               Vacsora
19.00               Közös éneklés a dunamentén élő szlovák és magyar népi együttesek szereplőivel

Tevékenység / Activity Véget ér az esztendő
Időpont / Data 2009. 12. 14. / 14th December 2009
Helyszín / Location Pilisszántó

Helyszín: Pilisszántó – Általános Iskola és a Pilis hegyoldal
Időpont: 2009. 12.14.
Résztvevők: 150 fő

Az iskolák tanulói közös adventi programon vettek részt Pilisszántón. A zsemberovcei  iskolások
december 14-én látogattak el Pilisszántóra az iskolai Luca napi rendezvényre. Igazi téli havas táj
fogadta őket Pilisszántón. A Pávakör tagjainak részvételével megismerhették a Luca napi
népszokásokat. A műsorhoz kézműves foglalkozások kapcsolódtak. Mindkét iskola tanulói aktívan
vettek részt a programban. A kultúrprogramot, ajándékkészítés, mézeskalácssütés  követte. A
szlovákiai vendégeknek lehetőségük nyílt ajándékvásárlásra is az iskolai adventi vásáron. Délutánt
közös kirándulást tettek a Pilis hegy lábánál álló Boldogasszony kápolnához és bejárták
a Csillagösvényt.

Előkészítés
 Időpont és program egyeztetése – 2009.november, december
 Program szervezése, meghívó küldése
 Kézműves foglalkozások előkészítése
 Étkezés, vendéglátás biztosítása
 Kísérőtanárok biztosítása

Lebonyolítás
9.00 Zemberovcei iskolások érkezése
9.30 Fogadás, Közös tízórai
10.00 Luca napi népszokások  Pilisszántón - jelenet bemutatása
10.20-13.00 Közös kézműves foglalkozások (mézeskalácssütés, karácsonyfadísz és ajándék

készítés)
13.00 Ebéd
14.00 Túra a téli Pilisben  (Boldogasszony kápolna, Csillagösvény)
16.00 Vendégek búcsúztatása
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Tevékenység / Activity Itt a tavasz táncoljunk énekeljünk
Iskolások közös túrája a Pilisben

Időpont / Data 2010. 04. 16. / 16th April 2010
Helyszín / Location Pilisszántó

Helyszín: Pilisszántó – Általános Iskola, Pilis
Időpont: 2010. 04.16.
Résztvevők: 125 fő

A két iskola tanulóinak közös programja. Kotroczó Irén vezetésévek néptáncoktatással kezdődött
a délelőtt. Kellemes túra következett a Pilisben Pilis-tető, Orosdy kastély, Boldogasszony kápolna,
Csillagösvény útvonalon. Az egésznapos program célja a Pilis természeti kincseinek
megismertetése, közös élmények gyűjtése.

Előkészítés
 Időpont és program egyeztetése – 2010. március, április
 Program szervezése, meghívó küldése
 Táncoktató megbízása a közös táncprogram előkészítésével
 Étkezés, vendéglátás biztosítása
 Túravezető biztosítása

Lebonyolítás
9.00                  Zemberovcei iskolások érkezése
9.30                  Fogadás, Közös tízórai, beszélgetés
10.00 -12.00    Közös tánctanulás (skákaná, vankusovy tanec, csárdás)
13.00 Ebéd
14. 00 Túra a Pilisben ( Pilis-tető, Orosdy kastély, Boldogasszony kápolna, Csillagösvény)
16.00 Vendégek búcsúztatása


