
Kormos Sándor

Betlehemes ének

Egyedül Ő, egyedül Ő,
Ő az, aki megszabadít

minden bajomtól, egyedül csak
Jézus Krisztus az én szabadítóm.

Meg se rebben a szempillám,
hogy társaim zengő szelek,

nem az első eset immár,
hogy egyedül ünnepelek.

Mint egy betlehemes gyerek, 
aki vigaszt hordoz árván,
egyszer én is útra kelek

zengő szelek havas szárnyán.

Mindenkinek énekelek
a világ Megváltójáról,

megváltotta bűnös életemet,
megmentett az örök haláltól.

Egyedül Ő, egyedül Ő,
Ő az, aki megszabadít

minden bajomtól, egyedül csak
Jézus Krisztus az én szabadítóm.

Pil isszántó község önkormányzatának kiadványa,  megjelenik negyedévente.

  2010. december i. évfolyam 1. Szám      ára: 200 ft.

 SantovSké novinky

Tartalomból:

 éves a Pávakör

Ősszel történt...

Portré

“Magyar Camino”

Testületi ülések
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Polgármesteri köszöntő
Kedves Szántóiak!
Elsőként köszönthetem Önöket polgármesterként, ezért szeretném megköszönni a 
képviselő testület nevében is Önöknek a bizalmat, amivel az önkormányzati választá-
son megtiszteltek bennünket. Igyekszem az Önök elvárásainak megfelelően szolgálni 
a település fejlődését és tisztességgel képviselni érdekeit. 

A polgármesteri tisztség társadalmi megbízatás, én mégis a jelenlegi pénzügyi helyzetet ismerve 
úgy ítélem meg, hogy legfontosabb feladatom a pénzügyi egyensúly és fizetőképesség helyreállítása, 
forrásteremtés a működéshez és a vállalt feladatok teljesítéséhez. Az előttünk álló feladatok egyike 

a folyamatban lévő polgármesteri hivatal és templom felújítási beruházás befejezése és finanszírozása. Bízunk benne, hogy a be-
nyújtott csatorna pályázatot is pozitívan fogják elbírálni, mely szintén jelentős feladatot ró majd mind az Önkormányzatra, mind 
a lakosságra. A feladat mind a beruházás finanszírozása terén, mind a technikai kivitelezés terén komoly odafigyelést igényel 
majd, sőt megkockáztatom, hogy a megvalósítás folyamán mindannyiunk toleranciájára szükség lesz.
Továbbra is figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, de tekintettel arra, hogy jelenleg nincsenek információink az 
Önkormányzatok jövőbeni költségvetési támogatásáról, valamint Önkormányzatunk finanszírozási lehetőségeinek határait 
feszegetjük, egy újabb pályázaton való részvételt rendkívül megfontoltan és körültekintően kell elbírálni.
Szeretném szorosabbá, rendszeresebbé és informatívvá tenni a kapcsolatot intézményeinkkel, a lakossággal és a működő civil 
szervezetekkel, közösségekkel. Az önkormányzati munkában kiemelt fontosságot tulajdonítok a következetes, jogkövető maga-
tartásnak, a nyilvánosság biztosításának és a személyes kapcsolattartásnak. 
A lakosság életminőségét és közérzetét befolyásoló infrastruktúrális, valamint kulturális területeken előrelépést szeretnék 
elérni. Szeretném élettel megtölteni a Kultúrházat, s közös programokkal igazi közösséggé kovácsolni a falu apraját-nagyját. 
Támogatom a hagyományainkat őrző meghitt közösségeket.
Jó esélyt látok arra, hogy ehhez megfelelő támogatást, sőt új, megvalósítható ötleteket és célokat kapok a megválasztott települési 
képviselőktől. Bízom az Önök támogatásában és a hatékony együttműködésben.
Végezetül engedjék meg, hogy magam, valamint a képviselő testület és az önkormányzati dolgozók nevében békés, boldog 
karácsonyi ünnepeket és szerencsés új esztendőt kívánjak mindannyiuknak.  

Az új képviselő testület

Elöl balról: Faidt Lilla, Csicsmanczai Éva, Kormos Margit
Hátul balról: Jánszky István, Kosztolánszky Zoltán, Bakonyi Zsolt, Fekete Gyula

FELHÍvÁS!

Tisztelt lakosok!

kérem, hogy az újsággal 
kapcsolatos észrevételeiket 

ötleteiket javaslataikat 
és cikkeiket jutassák el 
szerkesztőségünkhöz, 

hogy minél színvonalasabb 
tartalmasabb kiadvánnyal 

jelentkezhessünk.
várjuk az intézmények, 

egyesületek, szervezetek, 
szerveződések, klubok 

beszámolóit.
Elérhetőség: 

pilisszantoujsag@gmail.
com +3620 3548742

köszönettel:
a szerkesztőség

következő lapzárta:
2011. március 20. 
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Szüreti mulatság – Falunap
2010. október 09-én a Pilisszántói Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat szervezésében ismét megrendezésre 
került a hagyományos Szüreti mulatság, de idén a 
Falunappal együtt lett megtartva.

15:00-i kezdettel a Faluház és annak udvara adott  helyszínt a 
mulatságra. 15:00-tól 16:00-ig a Faluház udvarán a szőlő taposással, 
majd préselésével és a friss must kóstolásával,süteménnyel fogadtuk a 
kedves vendégeinket és az érdeklődőket!

A szüreti hagyományos  felvonulás a faluban 16:00-kor indult el 
a Mosoly zenekar Santovská nálada vezetésével a feldíszített lovas 
kocsikkal, lovasokkal, a pilisszántói Szlovák Nemzetiségű Óvoda- és 
Általános Iskola és a falu hagyományőrző csoportjaival, a Nyugdíjas 
Klub tagjaival a falu lakóival és a meghívott fellépő vendégcsoportok-
kal, valamint szlovák testvértelepülésünkkel Žemberovcé-vel.

Miután visszaérkezett a szüreti menet17:00-kor indult az ünnepi 
műsor a Faluházban.
Fellépőink voltak: a budapesti BRAUN HAXLER ÉNEKKAR, a 
solymári ŐSZIRÓZSA TÁNCCSOPORT,  a pilisszántói ÓVODA 
Nagycsoportosai, a PÁVAKÖR és a PÁNTLIKA NÉPTÁNC EGYÜT-
TES ifjúsági, ill. felnőtt kamara csoportja a KÓBORZENGŐ zenekar 
kíséretével.
Eközben az udvaron az üstben rotyogott a finom sertéspörkölt, elké-
szült a szántói hagyományos savanyú káposztás tészta. A tartalmas 
műsor után,mindenkit vendégül láttunk e finom ételekkel és házi 
süteményekkel.  A vacsora után Santovská nálada zenekar húzta a 
talpalávalót.

Köszönjük a falu lakóinak és a vendégeinknek, hogy ilyen nagy szám-
ban eljöttek és együtt ismét emlékezetessé tették e jeles napot!

Többek kérésére a szántói savanyú káposztás tészta receptje a követ-
kező:

Hozzávalók: 
2kg savanyú káposzta
30 dkg töpörtyű
1kg tészta
olaj

2kg savanyú káposztát kicsavarunk,összevágunk,majd olajon félig 
megpirítunk.
30dkg töpörtyűt apróra vágunk,amit hozzáadunk a káposztához és 
készre sütjük!
Kifőzünk kb.1kg tésztát (házi gyúrt a legjobb,ha nincs akkor jó a 
gyufatészta is).
Miután leszűrtük rászórjuk a káposztára, összekeverjük és már 
fogyaszthatjuk is!
Jó étvágyat kívánunk hozzá!!!

Azóta szokássá vált, hogy október 23-án a Kossuth Kör szerve-
zi az ünnepség programját, összefűzve azt a sokszínű műsort, 
amivel a résztvevők, az óvodások, iskolások, dalkörök, 56-os 
események egykori résztvevői évről évre gazdagítják a közös 
ünnepet. Minden évben egy kicsit más, és minden évben egy 
kicsit ismerős a program. Talán a megszokásnak köszönhető, 
hogy egyre kevesebben szánják rá az ünneplésre azt az egy-
másfél órát, talán annak, hogy a falu képviselői sem gondolták 
mind, hogy jelen kellene lenniük. Sajnáltuk az érdektelenséget, 
mert igazán színvonalas összeállítással készültünk.
Idén először az új közösségi ház és vezetője, Kita Marika adott 
otthont az ünnepélynek. A Szózatot és az óvodások vidám 
műsorát Csicsmanczai Tamásné Polgármester Asszony ün-
nepi beszéde, a Studienka együttes dalcsokra, majd az 56-os 
október 23 történéseinek sorba szedése követte. Agócs Ibolya, 
Jobbágy Emma,  Sztrehárszki Katinka, Emődi György és Do-
bos Tibor olvasták fel az egykori sorsfordító nap eseményeit, 

helyenként megszakítva egy-egy verssel, dallal, mint például 
Kunszery Gyulától a Bálványdöntés, melyet Licsik Noémi sza-
valt el. A műsor dekorációját a Benyó Bertalan által a szöveg 
illusztrációjaként összeválogatott korabeli fotók alkották hát-
térképként kivetítve. A dalokat Dobos Tibi (állandó szervező, 
résztvevő és technikai segítő) adta elő a tőle megszokott magas 
színvonalon, az általa hívott profi billentyűs kísérettel. Egykori 
személyes emlékeit Balla Ilka elevenítette fel, aki annak idején 
barátnőivel sodródott a tüntetésekbe. Az ünneplő közönséget 
is megérintette a szavaiból áradó mély megindultság. Végül 
a szervező Kossuth Kör részéről Benyó Bertalan mondott 
el néhány gondolatot a segítő összefogás szépségéről és 
szükségességéről. Ezután a résztvevők méltóságteljes menet-
ben átvonultak a Hősök terére, ahol minden ünneplő elhelyez-
hette a megemlékezés koszorúit, virágait és mécseseit, mialatt 
a Pávakör szép katona-gyászdalt énekelt. Ünnepünket, mint 
mindig, most is a Himnusz közös eléneklésével zártuk.

Október 23. 
2002. október 23-án a Pilisszántói Kossuth Kör először szervezte meg a falu saját nemzeti ünnepségét a 
Hősök terén. Akkor azzal a gondolattal indítottunk: Nem érdemli meg a falu nevet az a település, amelyik nem 
tudja, vagy nem akarja önállóan megünnepelni nemzeti ünnepeit. A hamarjában összeállított műsor kétszer 
került előadásra, egyszer Szántón, egyszer a szomszédos Szentkereszten, ugyanis akkor még összedolgoz-
tunk az ottani szervezőkkel, és kölcsönösen gazdagítottuk egymás programját.

BB
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 CKM: - Hogyan ismerkedtek meg? Hogyan kezdődött a közös életük?

Magdi néni: - Mindketten falubeliek vagyunk, egyidősök, 20 évesen 
házasodtunk össze, 1950-ben. A házasságkötésünk után Feri bácsi katona 
volt 3 évig, közben megszületett a kislányunk, akkoriban édesanyám 
sokat segített nekünk, hiszen a férjem távol volt. Majd született egy fiunk 
is, akkor már Feri bácsi söfőrként dolgozott a Volánnál. Én dolgoztam a 
pilisszántói önkormányzatnál – akkori nevén a tanácsnál – 11 évig, ahol 
adóügyekkel foglalkoztam, majd a pilisszentiváni Háziiparhoz kerültem, 
ahol nyugdíjazásomig dolgoztam.

CKM: - Nem volt nehéz elviselni a távolságot a kezdeti években? A gép-
kocsivezető munkakör is az otthontól való távolságot jelenti.

Feri bácsi: 12-18 órát voltam távol egyszerre, nem jelentett ez akkoriban 
nagy nehézséget, sok helyen jártam az országban. Közben építkeztünk, 
mi is és a családban a rokonok között mások is, akiknek vissza kellett 
adni a segítséget. Én nyolcgyermekes családból származok, a feleségemék 
hárman voltak gyerekek. Mondhatni nagy volt a család, elkelt mindenhol 
a segítség.         

CKM: - Hogy emlékeznek vissza az esküvő napjára? 

Magdi néni: Az esküvőnk októberben egy keddi napon volt.

CKM: -Kedden? Miért pont kedden?

Magdi néni: A nagy lagzik mindig keddi, szerdai napokon voltak, a 
kisebb lagzik - a kb. 150 fős menyegzők – voltak szombaton. Emlékszem, 
hogy a mi esküvőnk előtt hétfőn és másnap szerdán is volt lakodalom. 
Általában októberben voltak a lakodalmak, hiszen akkorra már meg volt 
a szüret, ráértek az emberek a mulatozásra, a szórakozásra. (CKM meg-
jegyzés: Sosem értettem, hogy Tokajban a szüleimnek miért november 
10-én volt az esküvőjük?)

CKM: Mit tetszik érteni a nagy lagzi alatt?

Magdi néni: Nagy lagzi a 300 fős lakodalom. A szlovák hagyomány 
szerint a lagzik délelőtt kezdődtek, és másnap délutánig tartottak. A 
hagyomány szerint az esküvő napját követő nap hajnalán az ifjú párt 
lovas kocsi vitte haza (dunyhák, párnák közt) a lányos házhoz vagy éppen 
a vőlegény (ifjú férj) szüleihez.  Akkoriban az esküvők – a templomi 
szertartás mellett – háznál voltak, családi sütés, főzés előzte meg a nagy 
eseményt. Édesanyám szakácsnő volt sokat sütött, főzött lagzikba. Sőt 
nemcsak hogy sütött, főzött, hanem beöltözött mindig valamilyen általa 

kitalált „jelmezbe” mint pld. vadásznak, vagy fényképésznek és úgy mula-
tott, mulatatta a vendégeket.    
CKM: Manapság milyen hagyományokat tetszenek ápolni?

Magdi néni: Mindketten Pávakörösek vagyunk, szeretünk énekelni, 
emberek között lenni. Itt az énekkarban, a dalokban, illetve jelenetekben 
még megmutatjuk a régi szlovák eredetű szokásokat, hagyományokat. 
Így pld. a Luca nappal, a  farsanggal kapcsolatos, illetve a böjti, hamva-
zószerdai, a virágvasárnapi, a húsvéti hagyományokat. Nagypénteken 
passiót énekelünk szlovákul, ami manapság egyedülálló. Régi szokás itt a 
községben az Úr napi körmenet, a felvonulás.     
 
CKM: Kik jelentik ma a családot? Hogyan ünnepelik a Karácsonyt? 

Magdi néni: Ma a szűk családot a lányomék és fiamék családjai – mind-
két helyen egy-egy fiú és egy-egy lány unokával – jelentik. Mindannyian 
Szántón élnek, így nem telik el úgy nap, hogy valaki ne jönne hozzánk. 
Sokat vagyunk együtt ünnepek alkalmából, gyakoriak a szülinapi, 
névnapi, baráti összejövetelek és természetesen Karácsonykor – szenteste 
- itt nálunk együtt ünnepelünk. Nagyon szeretek sütni, főzni, a közösen 
töltött ünnepekre sokat készülődök, a kedvenc ételekkel várom a gyereke-
imet, unokáimat illetve még azok barátait is. Karácsony ünnepén van 
egy szlovák eredetű szokás, amit mindig megtartunk, és amit édesanyám 
után manapság én végzek.  Amikor az ünnepi asztalnál együtt vagyunk, 
bejövök, és mondom, hogy: Megszületett a Jézus, örüljünk! Egy rövid 
ima után egy dísztálon (édesanyám még szitán készítette) különböző 
dolgokat hozok be, és teszem az asztalra. Van a tálon ostya, méz, dió, 
alma, mogyoró. A következő szavakkal kínálom: „Vegyetek ostyát, mézet 
tegyetek rá, hogy olyan édes legyen az életetek, mint a méz. Vegyetek 
diót, a dióbél megmutatja a jövő évi egészségeteket. (Ezt követően Feri 
bácsi annyi részre, annyi cikkre vágja föl az almát, ahányan az asztalnál 
ülünk.) Ez a cikkekre osztott alma emlékeztessen titeket arra, az év min-
den napján, hogy úgy tartozunk mi össze, ahogyan ezek az almacikkek itt 
a tálon.” Ezt követően fogyasszuk csak el az ünnepi vacsorát. 

CKM: Mi a hosszú házasság titka?

Magdi néni: Az alkalmazkodás, a tisztelet. Merjem kimondani, hogy 
nem mindig nekem van igazam. Ilyen hosszú idő alatt, természetes hogy 
voltak kisebb súrlódások. De ezek mindig kisebb dolgok miatt történ-
tek. Elmondhatom, hogy hitben és szeretetben éltünk és ezt próbáltuk a 
gyermekeinknek is átadni. A szülői példa, a minta rendkívül fontos. A 
szeretet melegét a szülői háztól hoztuk mi is. Pedig akkor is voltak nehéz, 
válságos idők. Beosztva, hittel, egymásra figyelve, egymáson segítve 
éltünk. 

Feri bácsi: Akkoriban az emberek jobban egymásra voltak utalva. De 
ez nem valami kényszer megoldást jelentett, hanem természetes volt. 
Természetes volt a nagycsalád, ahol mindig volt kinek adni és ugyanúgy 
számíthatott az ember segítségre is. Mi az életünkben mindig valami cél 
felé mentünk. Építkeztünk, a gyerekeket neveltük, sok időt töltöttünk 
egymással, amikor már megtehettük, utaztunk. 
Magdi néni: A közös programok a családdal, gyerekekkel nagyon fonto-
sak. Hétvégenként nagyon sokat kirándultunk, esténként társasjátékoz-
tunk. Az együtt töltött idő meghozza gyümölcsét. Ma is az összetartozás 
jellemzi a családunkat.

CKM: Köszönöm szépen a beszélgetést, és további jó egészségben, szeretet-
ben megélt esztendőket kívánok.     

(A beszélgetést 2010. december elsején készítette és lejegyezte: Czirjákné 
dr. Kispál Mónika)

„Holtomiglan – holtáiglan” 60 év együtt hitben, szeretetben

Kedves hagyomány községünkben, hogy az év vége felé közeledve megünnepeljük a szépkorúakat, köztük is 
megkülönböztetett figyelemmel és szeretettel a neves születési, házasságkötési évfordulót ünneplő helybélieket. 
Ez évben 60. házassági évfordulóját ünnepelte a Bogár házaspár, Bogár Ferenc – Feri bácsi – és kedves felesége Magdi néni. 
Ebből az alkalomból készült az alábbi kis beszélgetés többek között arról a titokról, amit csak 60 év birtokában 
lehet tudni – teljes bizonyossággal. 
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Igen ők a pilisszántói Pávakör - Santovský páví krúžok - Szlovák 
Nemzetiségi Kulturális Együttes, akik 2010.november 20-án ünnepel-
ték fennállásuk 30.évfordulóját,mivel 1980-ban alakultak.
Alapítói voltak Majnek Bálint, Bilik Pál, Czagány Géza, Majnek Fábi-
ánné Valika, Vaczlavik Vendel, Nagy-Győri Béláné Marika, Párkányi 
Pálné Franciska és Süveges István. Vezetők voltak: Skripek Mártonné 
Margitka, Szivek Istvánné Franciska, Nagy-Győri Béláné Marika.
Énekkar vezetője :Kovács Tamásné Terka. A Pávakör jelenleg 17 aktív 
tagból áll.
Az együttes célja a helyi, pilisszántói-,  szlovák népdalok, hagyo-
mányok ápolása, megőrzése és továbbadása közvetítése a fiatalabb 
korosztály számára. Ezeket a régi, szép népdalokat szüleiktől, nagy-
szüleiktől tanulták meg.
A Pávakör rendszeres résztvevője a magyarországi nemzetiségi 
fesztiváloknak és kulturális 
rendezvényeknek.
Az együttes többször ka-
pott kiváló és arany minő-
sítést Slovenský škovránok 
Magyarországi Szlovák 
Énekkarok versenyén 
időrendben 2004, 2006, és 
idén ismét 2010-ben.
2007-ben megkapták 
az Országos Szlovák 
Önkormányzat legmaga-
sabb kitüntetését ”Za našu 
národnosť”- Nemzetisé-
günkért!
1992-ben alakult a Pilis-
szántói Hagyományőrző 
Együttes a Pávakör vezetői 
Nagy-Győri Béláné,majd Kovács Tamásné, 
a Pántlika Táncegyüttes vezető Kotroczó Irén és a Mosoly Zenekar 
(Santovská Nálada) vezető Széplaki József közös munkájának ered-
ményeként jött létre.
Több régi népszokást közösen állítottak színpadra. Eddigi műsorszámaik:
-Do kolecka do kola (Női 30-35 fő)
-Vasárnap délután Pilisszántón (3 generációs 60-70 fő)
-Szántói Búcsú (3 generációs 60-70 fő) Koreográfusi ösztöndíjas
-Szántói hangulat (2 generációs 30-35 fő)
-Katalintól karácsonyig (3 generációs 50-55 fő)
Hagyományőrző Együttes műsorszámait bemutató fórumok
-1992. Budapest Országos Szlovák Néptánc Antológia 
-1993. Budapest Országos Szlovák Néptánc Antológia 
-1994. Bag Országos Hagyományőrző Fesztivál 
-1995. Bag Fesztivál 
-90-es évek folyamatos Ráckeve Pest Megyei Nemzetiségi Találkozó 
-1995. Gödöllő Pest Megyei Nemzetiségi Gála 
-1995. Észtország Viru Säru Folklór Fesztivál
-1996. Szlovákia Pohronska Polhova
-1996. Fót Nemzetiségi Találkozó
-1996-1997.Budapesti Néprajzi Múzeum(3alkalom)
-1996. Székesfehérvár Országos Hagyományőrző Minősítő Fesztivál,

 Kiváló Hagyományőrző Együttes minősítést értek el!
-1997, 2007. Évfordulós műsorok Pilisszántón
-2008. Évzáró műsorok Pilisszántón
-2006. Kolon, Zoboraljai Ének-zenei és Néptánc Fesztivál
-2008. Észtország, Sõbralat Fesztivál
-2009. Szlovákia, Párkány Népszokásokat bemutató Fesztivál Pün-
kösdtől Karácsonyig
Ezt a szép kerek 30. Jubileumot 2010. november 20-án egy emlékeze-
tes műsorral ünnepelték meg a Faluházban, meghívott vendégeikkel 
és a fellépőkkel együtt.  Évfordulójukra, tevékenységük megörökí-
tésére CD-t adtak ki  „Po santovskej Hradskej…” (A szántói úton) 
címmel ami 37 népdalt tartalmaz. 
A műsor a Pávakör dalcsokrával kezdődött, utána megemlékeztek 
elhunyt tagjaikról a Černá noc sa na zem…című dallal,  majd ők is 

köszöntötték vendégeiket, 
szponzoraikat akiknek 
külön ajándékkal kedves-
kedtek.
Fellépők: a PÁVAKÖR, a 
PÁNTLIKA NÉPTÁNC-
EGYÜTTES ifjúsági, ill. 
felnőtt kamara csoport-
ja, a KÓBORZENGŐ 
zenekar kíséretével. Licsik 
Noémi és Bolla Tímea az 
Általános Iskola tanulói 
szlovák dalt énekeltek 
valamint színpadra 
lépett  a STUDIENKA 
KULTÚREGYÜTTES.
A műsor után a 
PÁVAKÖR-t a meghívott 

vendégek és fellépők köszöntötték fel!
A vendégeikkel közösen a műsor végén elénekelték a PILISI 
HIMNUSZ-t szlovákul.
A PÁVAKÖR még arról is gondoskodott, hogy az emlékezetes műsor 
után meghívta  vendégeit, hogy maradjanak és együtt ünnepeljenek, 
táncoljanak velük. A zenét a Mosoly zenekar szolgáltatta!
Úgy érzem egy nagyon tartalmas, jól sikerült és emlékezetes napot 
ünnepelhettünk meg ma!

A Pávakör tagjai: Baják Zoltán, Bogár Ferenc, Bogár Ferencné, Dió-
szegi Miklósné, Dubiczki Imre, Havasiné Lovász Judit, Kollár József-
né, Kollár Mihály, Kollár Mihályné, Kormos Róza, Poszmik Istvánné, 
Posztránszki Mihály, Posztránszki Mihályné, Sáfár Mihályné, Süveges 
Istvánné, Szivek Istvánné, Kovács Tamásné Pávakör vezető

KÍVÁNUNK A PILISSZÁNTÓI PÁVAKÖRNEK NAGYON JÓ 
EGÉSZSÉGET ÉS HOSSZÚ ÉLETET, TOVÁBBI TARTALMAS 
MUNKÁT, HOGY HAGYOMÁNYAINKAT ÉS ÉRTÉKEINKET,
ILYEN TISZTELETRE MÉLTÓAN ÉS BECSÜLETTEL ÁPOLJÁK!

                                                                   Hirtling Attiláné Kollár Irén

Pilisszántói Pávakör .évfordulója
Nagyon megtisztelő s egyben óriási kihívás és feladat,hogy azokról a pilisszántói emberekről írhatok, akiket 
gyerekkorom óta ismerek,szeretek és tisztelek!
Ők azok,akik idejüket és energiájukat nem kímélve,kis falunkért Pilisszántóért tesznek kulturálisan, s egyben 
akikre minden téren lehet számítani!
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Dr.Gerzanics Magdolna népzenekutató, újságíró írása Pávakörünkről

Portré  
Portré rovatunkban bemutatjuk a Pilisszántón munkát végző pedagógusokat, egészségügyi dolgozókat, akik 
munkájukkal hozzájárulnak a pilisszántói emberek oktatásához, egészségéhez. Elsőként Kertész Ágnes védő-
nőt mutatjuk be, aki 2009 októbere óta településünk védőnője. 

Miért választottad a védőnői 
hivatást?
K.Á.: Nyíregyházán, az Egészség-
ügyi Szakközépiskolába jártam, 
mivel nagyon érdekelt az ember, az 
emberi test működése, az egészség, 
amiről egy tinédzsernek kevés 
információja van. Negyedikre, 
mivel jók voltak a tanulmányi 
eredményiem eldöntöttem, hogy 
főiskolán folytatom a tanulmánya-
imat. Így kerültem a Debreceni 
Egészségügyi Főiskola védőnő 
képző szakára. 1994-ben végeztem, 

de az utolsó évben a figyelmem a sérült gyerekek felé fordult, és így 
a Pető Intézetben folytattam a tanulmányaimat. 1998-ban konduk-
tor -tanítói diplomát szereztem. (A konduktori hivatást választó 
pedagógiai szakemberek olyan eltérő korú gyerekek nevelésével és 
fejlesztésével foglalkoznak, akik központi idegrendszeri sérülésük 
következtében mozgássérültekké váltak. – A szerk.) 1998-2000 között 
vődőnőként dolgoztam a III. kerületben, Békásmegyer Ófaluban. 
2000-től 2003-ig a Pető intézetben az iskola tagozatán általános isko-
lásokat tanítottam. 2003-tól az óvoda tagozaton dolgoztam integrált 
csoportban, (sérülteket és egészségeseket együtt nevelő óvodában. )
2006-ban született meg Balázs nevű fiam, vele 2009 tavaszáig voltam 
otthon.  A gyes után a szakmai és emberi értékválság elérte a Pető in-
tézetet. Nem tudtam folytatni a munkát. Két lehetőségem volt: felvet-
tek a János kórházba konduktornak, valamint az Interneten találtam 
védőnői álláslehetőséget Pilisszántón. Úgy döntöttem megpályázom 
az állást, mert úgy éreztem, hogy önállóbban, és kreatívabban tudom 
használni a gyerekek körébe szerzett tapasztalataimat.

Hogy érzed magad Szántón?
K. Á.: Nagyon jól érzem itt magam. Sokrétűen tudom a tudásomat 
kihasználni. Babatorna, babamasszázs, baba-mama klubok működ-

tetésével. Előadásokat szervezek különböző témákban, melyek hasz-
nosak lehetnek minden  korosztály számára betegségek megelőzése, 
szülésfelkészítő, Schüssler-sók, homeopátia, intim-torna. Terveim 
között szerepel 2011-ben, két szombaton, egy átfogó szűrővizsgálat 
megszervezése (vércukor, koleszterin, testzsír, ortopédiai –szemészeti 
vizsgálat, nőgyógyászati vizsgálat)
Szerencsére jók a visszajelzések a munkámmal kapcsolatban, és 
örülnek az emberek a különféle lehetőségeknek.  Sokan egy passzív 
embernek gondolják a védőnőt, aki ül a rendelőben és különösebb 
feladata, dolga nincs, ez azonban nem így van. Szerencsére autóval 
járok, így mindenhova eljutok, és igény szerint segítek. 

Ezek után rögtön felmerül bennem a kérdés, hogy milyen feladatai 
vannak pontosan egy védőnőnek? 
Az lenne az optimális, ha már a családtervezés szakaszában jönnének 
hozzám a párok, ez megkönnyítené a gyerekvállalást. Feladat a váran-
dósok és 0-14- évig a gyerekek gondozása. Továbbá jöhetnek hozzám 
a nők, kortól függetlenül, hiszen egészségük védelmében számos 
kérdésben tudok segítséget nyújtani.
Azonban nemcsak egészségügyi témákban, hanem mozgással, maga-
tartási problémákkal , egészséges táplálkozással, diétákkal  kapcsola-
tos kérdésekkel, problémákkal is lehet hozzám fordulni. A védőnői 
munkakör része még a gyermekvédelem, és egyes szociális területen 
ellátandó feladatok.

Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésekre és további sikeres munkát 
kívánok, valamint minél több egészséges embert Pilisszántón. 

Kertész Ágnes védőnő elérhetőségei: 
Egészségház. Pilisszántó, Petőfi Sándor utca 41. 
Telefon: 0626 349- 490, +3630 387 1442
Elérhetőség, rendelkezésre állás: H-P: 8.00-16.00
Tanácsadás : Kedd 9.00-13.00
Igény szerint elérhető vagyok. 
         F.L. 

Aki foglalkozott már a magyar-
országi szlovákok népdalaival, 
tudja, hogy milyen nehéz eredeti 
dallamokat találni. Bizony a múlt 
sokszor nem kedvezett a gyö-
kerek megtartásának, ez az oka 
annak, hogy egy-egy csoport 
meghallgatásánál szinte csak köl-
csönhatást és átvételeket lehet 
hallani. Bár a nyelv megtartásá-

nak talán ezek is eszközei lehetnek, de a többszólamúság, 
már eltűnt, lekopott a dallamokból, hiányzik.

Nem így a 30 éve éneklő Pilisszántói Pávakör esetében! Hangzásuk-
ról, eredetiségükről csak felsőfokon lehet nyilatkozni.

Gyönyörűség hallani, amikor még gregorián dallamok, dallam-
részletek is megszólalnak csokraikban. Itt nem kell hiányolnunk a 

többszólamúságot. És ebben az esetben, minden értelemben a több-
szólamúságról van szó, nem „csupán” a kis terces hangzásról, mert 
egyidejűleg a kvintes párhuzamot is halljuk sőt, ha vegyes csoport 
dalol, akkor különlegesen szép, ha a férfiak „felső terccel” is énekel-
nek, hiszen a női oktávos távolság megrövidülve, egészen kivételes 
zenei élményt jelent.

A tekintélyes évfordulót egy csodaszép hangzós lemezzel ünnepelték 
meg a pilisszántóiak; Po santovskej Hradskej (A szántói úton) cím-
mel. 37 népdal van rajta. Ügyes a szerkesztés, mert minden típusú, 
hangulatú dalt találunk benne; mulatós, szerelmes, epikus jellegűeket, 
parlandós, rubatós, giustós tempójú, ill. előadásúakat.
Vezetőjük : Kovács Tamásné.

A stúdiófelvétel Petrik Andrást, a grafika pedig Majoros Árpádot dicséri.

Forrás: www.gerzanics.hu - Népzenei, zenei és művészeti hírek
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Szent Márton ünnepén…
 
November 11. Szent Márton ünnepe. Szent Mártont népünk szívébe zárta, számos Márton napi 
hiedelem, szólás, közmondás, szokás, népdal is utal erre.
 
Idén a megszépült Faluház új művelődésszervezője, Kita Marika vette kézbe a tavalyi Márton napi kezde-

ményezéseket. Akkor, a néhány szülő összefogása nyomán szerveződő, eső miatt a templomba szoruló ünnep még csak keve-
seket érintett meg. De beérett elképzelésük: ez évben már a jeles nap előtt két héttel az óvodás, iskolás gyerekek Földesi Szilvia 
kézműves foglalkozásain lámpásokat, „Liba Lujzákat” készítve várták a felvonulást. Motika Teri óvó néni nem levágta, inkább 
kitanította gágogásból a Mártonkor elmaradhatatlan ludakat. A Polgival (Szőnyi József volt polgármester úrral) ketreces talicskát 
rendezett be nekik szereplésük idejére. Aki csak ismert, hozta a Márton napi dalkincsét. Kertész Ági, a védő néni, Somlai Niki, 
a zenebölcsis, Rosta Zsófi, a hegedűs, Benyó Márti, a daltanítós. Lemez is készült belőlük Szerémi Márkó, klarinétos és három 
iskolás – Baják Blanka, Poszmik Barna, Mali Emese - segítségével! Fekete Marika hetek óta rendezte kis színészeivel a Márton napi 
jelenetet.

November 13-án aztán, szombaton részt vett a rendezvényen 
a falu apraja-nagyja. A délután folyamán lampionkészítés, 
libaetetés, közös daltanulás, verselés, mondókázás illetve rajz-
verseny „Kié a legszebb liba rajz?” szólt a kicsiknek, nagyok-
nak. A felnőtteknek – nagy sikerrel – került megrendezésre a 
különleges termények, lekvárok, italok, gyümölcsök, zöldsé-
gek versenye. (A Márton-napkor szokásos újborkóstolóra idén 
még nem pályáztak, na, de majd jövőre!) Ezt követően a Falu-
házban az összegyűlt vendégeknek a Pilisszántói Szlovák Álta-
lános Iskola 5. osztályos dráma szakkörös tanulói elevenítették 
fel Szent Márton életét. Közben a Faluház udvarán gyülekező 
vendégeket a szervezők és lelkes segítők libazsíros kenyérrel, 
meleg teával, a felnőtteket pedig forralt borral kínálták. 17 
órakor indult a lampionos felvonulás, amelyet Teri óvó néni - 
a gyerekek nagy örömére saját libáival – vezetett. A felvonulás 
énekszóval, klarinétkísérettel párosult. A templomban közös 
éneklés kezdődött.  (Legközelebb éneklapot is kérünk!)

A Márton napi felvonulás során a kis lámpások fényei, az 
énekek, a kedves gyerekzsivaj különleges hangulatot varázsolt 
Pilisszántó utcáira, és a mi szívünkbe egyaránt. Őrizzük ezt a 
fényt és a szeretetet a jövő évi Márton napi felvonulásig. Kö-
szönet mindenkinek, aki segített emlékezetessé tenni közsé-
günkben Szent Márton ünnepét. 
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Ki is az a Mikulás?
Semmi esetre sem a Télapó (Gyed Maróz) és felesége 
a Télanyó. Ők már mesebeli csizmájukkal visszaléptek 
az Ural mögé, és nem is jönnek vissza remélhetőleg.
Semmi esetre sem a didergő lappföldi Mikulás, aki 
rénszarvasszánon jár nagy szakállal, és az ott élő 
emberek szép néphagyományából kelt életre.

Semmi esetre sem az a Mikulás, aki karácsonykor a kéményen 
betuszkolja magát, és az ajándékokat elhelyezi a kandallón 
lógó zoknikba, vagy a karácsonyfa alá, és utána jól megérde-
melten kinyitja a hűtőt és kiveszi a coca-colát. 
Karácsonykor nálunk Jézus Krisztus jön el, nem a Mikulás.
Mert az Ő ünnepe december 6-án van és egy szent ember áll 
példaképül előttünk, aki valós személy volt a 4. században, 
Myra városában. Püspöksüveggel a fején, pásztorbottal a kezé-
ben ábrázoljuk. 52 évig volt püspök. Az évek alatt a szeretete, a 
gyerekekkel, emberekkel való törődése miatt annyira megsze-
rették, hogy nem csak püspöküknek, de még vezetőjüknek is 
tartottak. Vagyonát a gyerekek és az emberek megsegítésére 
fordította. Egyszerű emberként élt a nép között, miközben 
tanított és szeretetet hirdetett.
Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az 
emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját 
alkotó eset is: amikor megtudta, hogy az egyik szomszéd nagy 
szegénysége miatt nyilvánosházba akarja adni három lányát, a 
következőképpen segített rajtuk: éjnek idején a nyitott ablakon 
át bedobott egy erszény pénzt, és így először a legidősebb, 
majd hasonló,”égből jött’’ segítségek után a másik két lány is 
tisztességgel férjhez mehetett. 
Jótékony, adakozó cselekedeteiért a szentek sorába emelték és 
vált az évszázadok folyamán egyházi ünnepből a gyermekek 
ünnepévé is.  
    

Egyházi hírek  Advent a várakozás megszentelése. 

Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, 
ami a miénk.
Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött. Télen az első 
hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, 
nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami 
a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, 
akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet 
valódi „meglepetés”; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szaka-
datlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és 
kérdéses. Így értem azt, hogy a karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése.

Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja 
azt, ami az övé – szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől – szomjától. Aki pedig jól várakozik, az 
időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb 
annál, amire vár    (Pilinszky János)

Jánosréti Szent Miklós-főoltár (1476 körül)  Magyar Nemzeti Galéria
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„Magyar Camino”

 Az Országházban november 25-én megalakult a Ma-
gyar Zarándokút Önkormányzati Társulás.
Huszonnégy önkormányzat alapításával létrejött 
társulás, a spanyolországi El Camino mintájára hozza 
létre az Esztergomtól Máriagyűdig tartó, mintegy 420 
kilométer hosszú Magyar Zarándokutat. 

Az alakuló ülésen Rumi Imre, a Magyar Zarándokút Egyesület elnöke be-
vezetőjében elmondta, hogy Magyarországon példátlan ez az összefogás. 
Az alapító önkormányzatok 5 megyéből és a fővárosból érkeztek. Ilyen 
hosszan elnyúló területi kiterjedésű közös fejlesztési cél érdekében eddig 
még nem társultak települések hazánkban.
Az ünnepélyes alakuló ülésre több egyházmegyei, megyei önkormányzati 
és később kapcsolódni kívánó települési vezető jelenlétében került sor. 
A társulás alapító tagjait képviselő polgármesterek a Társulási Tanács 
elnökének egyhangúlag Kőszegi Zoltánt, Dabas város polgármesterét, 
országgyűlési képviselőt választották meg. Mellette három elnökhelyet-
test bíztak meg: Pokorni Zoltánt, Budapest XII. kerület, Török Feren-
cet, Kalocsa, valamint dr. Bíró Ferencet, Pécsvárad polgármesterét. Az 
alakuló ülésen zárszót mondott dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, 
aki kifejezte egyetértését a zarándokút létesítésével, és annak társadalmi 
fontosságát hangsúlyozta.

A Magyar Zarándokút Egyesület kezdeményezésére megalakult Magyar 
Zarándokút Önkormányzati Társulás fő célja az ország gerincét képező 
útvonalon hálózati rendszerben, folyamatosan működő zarándokút 
megnyitásának elősegítése és működtetése. A társulás feladatai között 
van a megfelelő infrastruktúra kiépítése, biztosítása, az ezt célzó közös 
területfejlesztési pályázat elindítása. 

A kialakuló zarándokutat egyre többen „Magyar Camino” néven emlege-
tik. Kétségtelen, hogy sok hasonlóság van a spanyol és magyar út között. 
Az utat szervező egyesület tervei szerint az Út fizikai megtestesítését a 
zarándokszállások kb. 25–30 km-enkénti hálózata és a kijelölt, „felfestett” 
útvonal adja. Az útvonal többnyire földutakon, turista ösvényeken a 
természetben vezet, de a közbeeső településeket érinti. Több helyen alter-
natív nyomvonalak kerülnek kialakításra fontos helyszínek felkeresésére.

A szállásokat, amelyek olcsó, puritán, csoport-szállások, önkormányzati, 
egyházi és civil összefogással alakítják ki és működtetik minél egyszerűbb 
módon. Fejlesztésük pedig az önkormányzati társulás támogatásával 
történik, pályázatok alapján. Idővel a működő Út mentén megjelennek 
a differenciált szolgáltatást biztosító magánszállások, és önfenntartóvá, 
önfejlesztővé válik a rendszer. 
A tervezett zarándokutat átlagos tempóban haladva kb. 18 nap alatt lehet 
végigjárni. A teljes útvonal hosszának fele hegyvidék, fele pedig alföldi 
sík terep. Jelentősebb településeken zarándok-útlevelet lehet kiváltani. Ez 
jogosít fel a zarándokszállás használatára. Zarándok-útlevéllel igazolt, 100 
km gyalogos zarándoklás után zarándok oklevél kérhető, ugyanúgy, mint 
Spanyolországban. 

A zarándokutat bármilyen (vallási, ideológiai, bőrszín szerinti, stb.) meg-

különböztetés nélkül mindenki bejárhatja, aki elfogadja szabályait. 
Az Út teljes hossza teljesíthető több szakaszban, akár több év alatt is. 
Noha az Út különböző személyeknek mást és mást jelenthet, morális és 
mentális „tisztító – rendező hatása”, testi – lelki – szellemi egészségmeg-
őrző szerepe vitathatatlan. 
Az emberek már régen megtapasztalták, hogy bizonyos helyszínek 
különleges erővel rendelkeznek, hatással vannak az ott lévőkre, befolyá-
solják gondolataikat. Ezek a különleges (szent) helyek megtalálhatók Ma-
gyarországon is, például az útvonalba eső Pilisben, a Kiskunsági Nemzeti 
Parkban, vagy akár a Mecsekben. 

Mai rohanó világunkban egyre többen érzik a céltalanságot, kiábrán-
dultságot, egyre nagyobb a stresszben és letargiában élők száma. Szinte 
mindenki keres valamit (saját utat, életcélt, hivatást, társat, boldogságot, 
Istent). Az Út bejárása lehetőséget ad arra, hogy szakítsunk minden-
napjaink nehézségeivel, elfeledjük a hétköznapok problémáit, kicsit 
távolabbról szemléljük saját életünket, és kerüljünk közelebb ahhoz, amit 
keresünk.

A Magyar Zarándokút hivatalosan 2011 tavaszán, március 20-a és 30-a 
között nyílik meg a zarándokok számára. Az út hazai szent helyeket 
(különleges kisugárzású helyeket) érintve Esztergomból vezet Mária-
gyűdre, amelynek egyes szakaszai megegyezhetnek majd a Czestochowa 
– Medugorje között tervezett nemzetközi zarándokúttal.
        
  Rumi Mónika
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Hagyd helyben!
Zöldjavak a háztartásban

Komposztálás
A kukába kerülő háztartási hulladéknak az egyhar-
mada olyan alapanyag, amelyből minden különösebb 
fáradság nélkül, a kerti- és szobanövényeink számára 
nélkülözhetetlen tápanyag; komposzt készíthető. 

A kommunális hulladékszállító cégnek az elszállítandó hulladék 
mennyisége alapján fizetünk. Komposztálással akár 30%-kal is csök-
kenthetjük az átalunk termelt hulladék mennyiségét, tehát az ilyen 
jellegű költségeinket. Ugyanakkor a komposztálás lehetőséget ad arra, 
hogy a háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hul-
ladékokban lévő tápanyagokat visszajuttassuk a talajba, ezzel javítsuk 
kertünk talajminőségét.

A konyhából kikerülő zöldség, gyümölcs maradványokat, a kertben 
képződő faleveleket, levágott füvet, elszáradt virágokat egész évben 
érdemes egy nagyobb edényben vagy pl. raklapokból ácsolt keretben 
gyűjteni. Minél többféle anyagot keverünk össze, annál biztosabb, 
hogy jó minőségű komposztot kapunk végtermékként. El kell kerülni, 
hogy a komposztba ételmaradék, állati ürülék, déligyümölcsök héja, 
háztartási szemét, műanyag kerüljön, mert ezek fertőzővé, használha-
tatlanná teszik a komposztot. Az összegyűjtött zöld javakból a talajban 
lakó milliárdnyi apróbb-nagyobb élőlény szorgos munkával „állítja 
elő” a humuszt vagy más szóval komposztot, ami kb. 1-1,5 év alatt 
olyan morzsalékos szerkezetű anyaggá érik, amit felhasználhatunk a 
kerti, szoba- és balkonnövényeinkhez is. Felhasználhatjuk önmagá-
ban, de szükség szerint keverhetjük földdel vagy homokkal is.

Gyakori ellenérv a komposztálással szemben, hogy „büdös”. Ez akkor 
fordulhat elő, ha a komposztunk levegőtlen, s rothadásnak indul. Ez 
ellen egyrészt forgatással védekezhetünk, másrészt a komposztba 
kerülő anyagokat vegyesen érdemes rétegezni, azaz például a lenyírt 
fű közé keverjünk felaprított ágdarabokat, konyhai hulladékot.

A komposztálás előnye még, hogy elkerülhető az őszi lombégetés, 
ezáltal a levegőt sem szennyezzük, továbbá nem kell műtrágyát venni 
a kertbe, a komposzt tápanyag visszapótlásra, trágyázásra is kiváló-
an alkalmas.      
 

-fr- 
További információért érdemes ellátogatni a

http://humusz.hu/komp/program
http://www.szike.zpok.hu/ oldalakra!

Őszi-Téli betegségek: A nátha 
A hideg idő közeledtével egyre többen betegszünk meg náthában.  
Mindenki ismeri ezt a betegséget, kit többször, kit kevesebbszer dönt 
le a lábáról a téli szezonban. A betegség mindenkit érinthet, évi 3-4 
alkalommal. Ha legyengült immunrendszerrel találkozunk a közel 
200 -féle náthát okozó vírussal, máris jönnek a jól ismert tünetek. Az 
első tünetek az orrdugulás, orrfolyás, tüsszentés, torokfájás, Társulhat 
hozzá rekedtség, hőemelkedés. Az orrváladék lehet vizes, folyós, vagy 

tapadósabb nehezebben ürülő. A kezelés első, és legfontosabb lépése 
az orrváladék eltávolítása gyakori orrfújással, gyerekek esetében 
orrszívással.

A váladék kiürülését segíti a tengersós orrcsepp, infra lámpával 
történő arc és orr melléküreg melegítés, valamint a  sóbarlangos kúra, 
mint természetes megoldás. Nem szabad elfeledkezni a váladékozást 
csökkentő bevált orrcseppekről sem, ezt kitiszított orrjártaba érde-
mes csöpögtetni.

A higiéné elengedhetetlen része a gyógyulásnak, itt van szerepe az 
egyszer használatos, és el is dobott papírzsebkendőnek, a gyakori 
kézmosásnak.
 
Az általános immunrendszer erősítés mindenkinek ajánlott, ősztől 
-tavaszig. Sok C-vitamin, akár napi 1000 mg is. Echinácia csepp kúra 
szerűen. Sok nyers gyümölcs,zöldség fogyasztása. A megelőzés részét 
képezheti a levegőpárásítás, mert a kiszáradt légutakra jobban tapad-
nak a kórokozó baktériumok,vírusok.

Ha nem sikerül a náthát legyőzni, akkor szövődményként felléphet 
gyennyes orrfolyás, fülkürt hurut, középfül gyulladás, gége és légcső 
gyulladás, súlyos esetbe tüdőgyulladás, gyerekek estében a krupp.

Ezek kezelése orvosi feladat!

Kertész Ágnes védőnő
További kérdésekre szívesen válaszolok
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Már második éve indult útjára szeptemberben a Suli Zsaru klub.
Most már elmondhatom, hogy évről évre egyre több kis diák érdeklődik a klub érdekes előadá-
sai iránt. A gyerekek megtanulják a KRESZT, megismerik a rendőrség ágazatait, betekintést 
kapnak a Tűzoltóság munkájába és a Katasztrófavédelem feladataiba. Védőnőnknek köszön-
hetően mindenki megismeri a baleseteknél az elsődleges segítségnyújtást. Tavalyi évben két 
nívós versenyen is képviseltük falunkat: a Pestmegyei Katasztrófa Védelmi versenyen, ahol a 
3. helyezést hoztunk el, és Cegléden Képviselhettük a Szentendrei Kapitányságot lány csapa-
tunkkal a megyei kerékpáros közlekedési versenyen, ahol szintén nem szégyenkezhettünk. Re-
mélem minél több tagja lesz klubunknak az elkövetkező időben. Mindenkit szeretettel várunk.

Gaál István R. Zászlós
                                                                                                 Klub vezető

Harmadik alkalommal 
látogattak iskolánkba a 
szlovákiai testvérfalu, 
Žemberovce, iskolásai. 
Alžbeta Diamandská ig-
azgató asszony vezetésével 
35 tanuló vett részt a DÖK 
által szervezett Luca napon. 
A vendégek fogadása után 
a tanulók nyílt órákon 
vettek részt: 
volt közös 
tánc, rajz és 
technikai 
óra. Az iskola 
aulájában 
Alžbeta 
Diamandská 
és Kormos 
Katalin 
igazgatók 
köszöntöt-
ték a tanulókat, kollégákat 
és kezdetét vette a közös 
program. Az énekkar 
Luca-napi kotyolása után 
megnéztük a žemberovcei 
gyerekek műsorát: mazso-
rettek tánca, néptánc, Lucák 
tánca, karácsonyi rigmusok. 
Minden szántói iskolás 

kapott egy „csodatevő” 
angyalt.
Ebéd után a gyerekek 
együtt vettek részt a Luca 
–napi forgatagban. Volt itt 
karácsonyi vásár, bolha-
piac, üvegfestés, karácsonyi 
képeslap készítés,  Luca 
napi búza ültetése, mézes 
kalács sütés, Lucázás, jósda.

A közös 
program alatt 
keveredett a 
szlovák és a 
magyar nyelv. 
A gyere-
kek közt új 
ismeretségek 
köttettek és 
új lendületet 
kaptak a régi 
barátságok is.

A nap végén még mindenki 
szívesen maradt volna.
 A programon részt vettek 
Jana Staňová és Csicsman-
cai Tamásné polgármester 
asszonyok is.

A programot támogatta a 
Szamos Marcipán Kft.

Luca nap Žemberovce iskolásaival

Pilsszántói SULIZSARU Klub

Ovidélután
A “Télapóvárás “ jegyében tartottunk ovidélutánt a Falu-
házban, december 4-én.
A teltházas rendezvényen az óvónők mesejelenettel kö-
szöntötték a vendégeket,
ezután a Pántlika együttes tánca következett.
A gyermekek ünnepi músora után a Télapó együtt mulatott, 
táncolt a közönséggel.
A Santovská Nálada együttes vidám talpalávalójával igazi, 
önfeledt mulatozás vette kezdetét.
                                                          Az óvoda dolgozói és a 

Szülői Munkaközösség
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Testületi ülések

OKTÓBER 18. Alakuló ülés 

Ünnepélyes keretek között, a Faluház Nyugdíjasklubjában 
került sor az alakuló testületi ülésre, ahol a korelnök, Bakonyi 
Zsolt vezette az ülést a Polgármester és a Képviselők eskütéte-
léig. Először Bartha Ágnes a Helyi Választási Bizottság elnöke 
tájékoztatója hangzott el az önkormányzati választás eredmé-
nyéről, majd megtörtént a  megbízólevelek átadása.

Ezt követte a polgármester és a képviselők eskütétele 

Csicsmanczai Éva ismertette polgármesteri programját, mely-
nek főbb területei:
- pénzügyi egyensúly és fizetőképesség biztosítása, he 
 lyreállítása. 
- Forrásteremtés a működéshez és a vállalt feladatok teljesí 
 téséhez. 
- A folyamatban lévő beruházás befejezése és finanszírozása
- Intézményeinkkel, lakossággal, civil szervezetekkel szorosabb,  
 rendszeresebb, informatívabb kapcsolat ápolása. 
- A Faluház minél jobb kihasználása, élettel való megtöltése

Eztuán következett a Polgármesteri illetmény megállaptása. 
A törvény által megszabott keretek között a polgármester 
illetménye br. 405.000Ft-ban lett megállapítva valamint 25% 
költségáltalány. 

Bizottságok létrehozása:
67/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat:

1. Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló, ttöbbször módosított 1990. 
évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése és az SzMSz 44. § (1) be-
kezdése alapján a Pénzügyi Bizottság létrehozását határozza el. 
Tagjai: Bakonyi Zsolt elnök, Kosztolánszky Zoltán, valamint 
Lampert Ferencné külsős-tagok.

2. Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi 

LXV. törvény 22. § (1) bekezdése és az SzMSz 44. § (1) bekez-
dése alapján Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság létrehozá-
sát határozza el.
Tagjai: Fekete Gyula elnök, Faidt Lilla Gréta, Jánszky István, 
Kertész Ágnes és Szőkéné Kollár Judit külsős-tagok.

69/2010.(X.18.) számú önkormányzati határozat:
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete figye-
lemmel a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdésére, valamint az 
SzMSz 59. § (1) bekezdésére – titkos szavazással – Kormos 
Margitot alpolgármesternek megválasztotta.

NOVEMBER 2. 

Kovács Róbert pomázi őrsparancsnok bemutatkozása, a Po-
mázi Rendőrörs munkájának ismertetése. 

Pilisszántó Község Képviselő-testülete a Pomázi Önkormány-
zati Önkéntes Tűzoltóság közgyűlésébe Pilisszántó község 
érdekeinek képviseletére Bakonyi Zsolt települési képviselőt 
delegálja.

Az Önkormányzat 2010-2011. évek zökkenőmentes likvi-
ditásának biztosítása érdekében a korábbi 30 MFt összegű 
folyószámlahitel keretét 10 MFt összeggel, összesen 40 MFt-ra 
történő módosítását engedélyezi a számlavezető pénzintézetnél.

Az Önkormányzat minden pilisszántói vállalkozás részére 
ingyen reklámfelületet kíván biztosítani a megújuló honlapon. 

DECEMBER 7. 

85/2010.(XII.07.) számú önkormányzati határozata:
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja, illetve az SzMSz 63/A. § 
(3) bekezdésére figyelemmel a Hegyalja Részönkormányzatba 
Faidt Lilla Gréta települési képviselőt választja meg.

86/2010.(XII.07.) számú önkormányzati határozata:
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köz-
beszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 94. § (1) bekezdésére figyelem-
mel a helyi a közétkeztetésre kiírt közbeszerzési eljárást lezáró 
döntést az alábbiak szerint hozza meg:
Az eljárás érvényes, de eredménytelen.

A Képviselő-testület felhatalmazza Csicsmanczai Tamásné 
polgármestert, hogy 2011/2012-es tanévtől a helyi beszállítói 
közétkezetésre a szükséges közbeszerzési eljárást az Önkor-
mányzat képviseletében hirdesse meg.

A cikk nem tartalmazza az összes határozatot, napirendi 
pontot. Bővebb információ hamarosan a www.pilisszanto.hu 
oldalon valamint a könyvtárban elhelyezett Jegyzőkönyvekben 
található. 
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§
Ü g y v é d i     I r o d a

Pilisszántón

Czirjákné dr. Kispál Mónika
ügyvéd/adótanácsadó

Várom kedves ügyfeleimet Pilisszántón, a
Szabadság utca 7. szám alatti ügyvédi irodámba.

Szakterületeim:
polgári jog: ingatlanhoz kapcsolódó jogügyletek, kártérítési 

jog, öröklési jog, családjog; adójog: adózási tanácsadás, 
teljes körű képviselet az adóhatóság előtt, adózással

kap- csolatos beadványok szerkesztése;
cégjog és társasági jog: gazdasági társaságok alapí-

tásához, átalakulásához, megszüntetéséhez kapcsolódó 
tanácsadás, képviselet, okiratszerkesztés;

Egyéb tevékenységek: szerződések, okiratok szerkesztése, 
ellenjegyzése, peres képviselet, jogi tanácsadás.

Ügyfél fogadás: előzetes bejelentkezés alapján.
Elérhetőségeim:

Mobil: 06-20-801-8196
T/F: (26) 549-906

ckmugyved@gmail.com

INGATlANKíNÁlAT

Pilisszántón 900m2-es 
panorámás telken lévő 
3 szobás családi ház 
szuterinnel, garázzsal 
eladó.

Ár:17.9.M. ft

Pilisvörösváron 
540m2-es telken kis 
családi ház, melyben 
szoba, konyha, fürdő-
szoba, található eladó 

Ár:14.9M.ft

Piliscsabán Klotild-
ligeten 1500m2-es, 
építési telek víz, 
villany, gáz. közmű-
vekkel eladó, 

Ár:15.8. M ft.

Pilisszántón 780m2-es 
építési telken 28m2-es 
faházzal, víz, villany, 
gáz közművekkel el-
adó. Termő gyümölcs-
fákkal telepítve a telek.
Ár:9.5.M ft.

Pilisszántón 1400m2-
es telken 50m2-es 
télen is lakható házzal, 
víz, villany, gáz közmű-
vekkel eladó. 

Ár:14.6.M.ft.                                         

Pilisszántón 900m2-es 
telken lévő 50m2-es 
téglaépítésű ház, víz 
villany, gáz közművek-
kel eladó. 

Ár: 13.5.M.ft.  

Pilisszántón hor-
gásztó felett, 
1800m2-es örök-
panorámás telek, 
20m2-es házzal, víz, 
villany közművekkel 
eladó.
Ár:7.8.M.ft  

Piliscséven 200m2-es, 
örökpanorámás telken 
60m2-es 2 szobás csa-
ládi ház, közművekkel 
eladó. 

Ár:12.9M.ft.

Piliscséven 840m2-es 
örökpanorámás építési 
telek, közművekkel az 
utcában eladó. 

Ár:6.5.M.ft

Piliscséven 980m2-es 
telken 2+fél szobás 
80m2 családi ház, 
víz, gáz közművekkel 
eladó. 

Ár:10.5M.ft

Pilisvörösváron köz-
ponthoz közel el-he-
lyezkedő 320m2-es 
telken 2+ félszobás, 
költözhető, kis csalá-
di ház eladó.

Ár:18.5.M.ft.

Pilisvörösváron újon-
nan parcellázott részen 
700m2-es építési telek, 
közművekkel az utcá-
ban eladó.. 

Ár:10.5.M.ft

Békés Karácsonyt, Boldog Új Évet kíván
KővÁRI RoZÁLIA

Ingatlanvagyon-értékelő, forgalmazó
2095. Pilisszántó Hársfa u. 3. Tel:06.20.328-9171; E-mail:kovari.rozalia@t-online.hu

Ingatlan-értékelés, Adás-vétel, Tulajdonlap, Térképkivonat, Teljeskörű jogi ügyintézés

Köszönjük, hogy az újságot 
árusítják:

Általános iskola, CBA, 
Diószegi zöldség- gyümölcs 

takarmánybolt,  Fichtner 
ABC, Máté Ferenc cukrász-
da, Óvoda, Papír-írószer és 
Divatáru bolt(Emődi Ágnes)

Száger ABC, Videotéka, 
Gyógyszertár, liget ABC, 

Önkormányzat

Szántói hírmondó
Santovské Novinky

Pilisszántó Község 
Önkormányzatának

közéleti, negyedéves lapja

Kiadó: Pilisszántó Község 
Önkormányzata

Szerkeszti: Faidt lilla
Rovatszerkesztők:

Czirjákné Dr. Kispál Mónika
Gaál István

Hirtling Attiláné Kollár Irén

A szerkesztőségnek szánt 
üzenetek, küldemények, 
hirdetések leadhatók az 
önkormányzaton vagy 

e-mailben elküldhetők a 
szerkesztőségnek: 

pilisszantoujsag@gmail.com
0626 349-221

Grafika, nyomdai előkészítés:
Majoros Árpád

Készül 300 példányban

    KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

MENTŐK: 104 
0626 330 188

RENDŐRSÉG: 107 
Pomázi rendőrörs hivatali 

munkaidőben hívható: 
0626 325 471

Szentendrei kapitányság 24 
órában hívható: 0626 310 233

TŰZOlTÓSÁG: 105
0626 325123 

112  Ezt elsősorban akkor 
hívják, ha egyidejűleg a 

mentőkre és/vagy a tűzoltókra 
és/vagy a rendőrségre is

szükség van.

ORVOSI ÜGYElET: 
Pilisvörösvári mentőállomás 
2085 Pilisvörösvár Fő u.130.

Este 19.00 és reggel 07.00 óra 
között, továbbá hétvégén és 

ünnepnapokon
Tel: 26/330 360

HÁZIORVOS RENDElÉSI IDEJE:
Dr. Krasznai Krisztián 

Hétfő: 8.00- 13.00
Kedd: 14.00 – 18.00
Szerda: 8.00 – 13.00

Csütörtök:14.00 – 18.00
Péntek: 8.00- 13.00
Telefon: 349 – 509, 

+3630 516 4088

GYERMEKORVOS 
TANÁCSADÁS:

Dr. Berecz Tamás 
Minden hónap 4. szerdája

13.00- 17.00
Telefon: +3630-927 7867 

FOGÁSZAT:
Dr. Váczy Eszter

Hétfő: 8.00- 12.00
Szerda: 13.00-18.00

Minden páratlan héten pénteken 
iskolafogászat 8.00- 12.00
Telefon: +3630 573 1046

VÉDŐNŐ
Kertész Ágnes

Egészségház. Pilisszántó, Petőfi 
Sándor utca 41. 

Telefon: 0626 349- 490, 
06303871442

Tanácsadás : Kedd 9.00-13.00
Elérhetőség, rendelkezésre 

állás: 
H-P: 8.00-16.00

GYÓGYSZERTÁR:
H: 8.00 - 13.00

SZ,P: 8.00- 12.00
K,CS: 14.00-18.00

Telefon: 06 26 349 670



      Képes beszámoló  

CSOPORTOS HÁZI GYERMEKFELÜGYELET PILISSZÁNTÓN
1 ÉS FÉL- 3 ÉVES KISGYERMEKEK RÉSZÉRE

ELÉRHETOSÉG: BENYÓ MÁRTA 0630 620 17 73
,,

S Z Á N T Ó I  H Í R M O N D Ó                   S a N T O v S k é  N O v I N k y



RendőRségi HíReK

December 24. 
15.00 Pásztorjáték
00.00 Éjféli Mise
Helyszín: Pilisszántó,
Római Katolikus Templom

December 31. 
16.30 Hálaadó Mise
Misét követően Polgármes-
teri köszöntő
Helyszín: Római Katolikus 
Templom

December 31. 
20.00 Zártkörű Szilveszteri 
SantovSKA Klub buli
Helyszín: Faluház
Jegyelővétel, bővebb infor-
máció: +3630 230 2915
Belépő: 3000Ft

2011. január .1. 
16:00 Újévi koncert
Helyszín: Pilisvörösvár, 
Civilek Háza

2011. január 7. 
19.00 Berecz András 
előadói est, Ágas-Bogas 
kézművesek hagyomány-
őrző Egyesület kiállítás 
megnyitó
Helyszín: Pilisvörösvár, Mű-
hely Galéria, Hunyadi 70.

2011. február 5. 
11.00. Mise
Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepe 
Helyszín: 
Boldogasszonykápolna 
Pilisszántó

2011. március 26. 
11.00  Mise 
Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony Ünnepe 
Helyszín: 
Boldogasszonykápolna 
Pilisszántó

Programajánló:

S Z Á N T Ó I  H Í R M O N D Ó                   S a N T O v S k é  N O v I N k y

2010 évben, Pilisszántón a 
közbiztonság javuló tendenciát 
mutat. A bűncselekmények nagy 
részét a hétvégi házas terüle-
teken követték el, mely a hely 
nagysága és áttekinthetősége 
miatt elég nehéz munkát ad 
mind a rendőrségnek, mind a 
polgárőrségnek. Egyre jobban 
működik a szomszédok oda 
figyelése lakó környezetükre és 
egyre több állandó lakos költözött 
már ki, így elég hamar értesítik 
a rendőrséget, ha idegeneket 
látnak. Sikerekről beszámolva 
tavasszal sikerült egy betörőt 
munka közben nyakon csípni, 
ezzel több kapitányság területén 
elkövetett bűncselekmények is 
megoldódtak. 

FELHÍVÁS!
Itt a tél, minden közlekedő figyel-
mét felhívnám az útviszonyoknak 
megfelelő szabályok betartására. 
Itt értendő a téli gumi cseréje, 
hisz nem csak 
magunkért, 
de minden állampolgárért felelő-

sök vagyunk az utakon. 

További felhívás a bevásárló 
központok parkolóiban ilyen-
kor elszaporodnak a gépkocsi 
feltörések. Mindenkit kérek, 
semmilyen értéket ne hagyjon 
gépkocsijában.

TűzoLTóSÁg
Pilisszántón második éve mű-
ködik Tűzoltó őrs. Tagjait dicséri, 
hogy ez év novemberében 
megkaptuk a Pomázi Tűzoltóság 
legrégebbi, fecskendőjét egy 
Mercedes Benz típusú autó 
személyében. Pilisszántói Tűzoltó 
őrs jelenlegi létszáma 8 fő. 2010 
évben a Pilisszántói őrsnek 34 
vonulása volt ennek nagy részét 
a tavaszi esőzések pince beázá-
sai okozták.

Itt hívom fel minden Pilis-
szántói lakos figyelmét hogy 
Tűzoltó Őrsünk várja új tagok 
jelentkezését. Bakonyi Zsolt-
nál, vagy Gaál Istvánnál.



 SantovSké novinky

Mártonnapi képek


