
 

 

Szeptember 26. péntek  
 

17.00  Nyári festőtábor résztvevőinek kiállítását megnyitója (helyszín: Felső Iskola) 

 Műsort adnak a Waldorf iskola tanulói 
 Megtekinthető az iskolások által a faluról készített makett is. 
 

Szeptember 27. szombat 
 

10.00 – 15.00  Helytörténeti kiállítás - Rayman Tamáséknál (helyszín Béke u.60.) 

 

14.00 – 18.00 Sáfár Pál festőművész kiállítása (helyszín: Új Szlovák Ház) 

 

16.00  Batyu Színház Holle anyó c. bábelőadása gyermekeknek (helyszín: Könyvtár)  

 

20.30  Tűzgyújtás (helyszín: Községháza udvara) 
 

Szeptember 28. vasárnap 

 

10.00   Nagytemplomban - Római Katolikus Szentmise  

11.30   Kápolna - Református Istentisztelet, utána 

           Szvorák Katalin énekel a Teremtés dicsérete c. albumából 

 

14.00 – 16.00 Kirándulás a 759 m magas Pilis-tetőre kisbusszal, majd gyalogosan (indulás: Fő tér) 

 

14.00 – 19.00 Sáfár Pál festőművész kiállítása (helyszín: Új Szlovák Ház) 

17.00   Nefelejcs Népdalkórus előadása (helyszín: Új Szlovák Ház) 

           „Kóstolja meg pogácsámat, nagyanyám is így sütötte!” – kínálják a szentlászlói asszonyok 

17.30  Kiállítás zárás 

18.00   Mesterségünk címere:  
            Kertész József beszélget:       Elsik Vilmos festő-mázolóval 

                         Sáfár Pál festőművésszel,  

 Sáfár Pál beszélget:   Kertész Józseffel 

 

19.00  Bille Gergő trombitaszóval zárja az idei Pilisi Ősz rendezvényét 
  

A kiállításokat megnyitja:   

Kertész József 

 



 

  

 

Kedves Szentlászlóiak, Tisztelt Érdeklődők! 
 

A több mint tíz évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatokat ma is élőnek 

tartva:   

Pilisszentlászló a jobb oldali Dunakanyarban, a Visegrádi-hegység közepén, 

csodálatos környezetben fekszik. 

A falunkat körül ölelő hegyek megtartó erőt adtak a 18-19. században 

betelepült szlovák ajkú lakosok utódainak. 

Levegőjével, csendjével, nyugalmával csalogató, vonzó sugárzást jelentett, 

jelent a városok zajából, szorításából menekülő polgároknak. 

Ebből az erőből, sugárzásból származó értékekből mutatunk be néhány 

villanásnyit 2014. szeptember utolsó hétvégéjén: 

az érdeklődő lakosainknak, hogy jobban megismerjük egymást; 

az ide látogató vendégeinknek, hogy megértsék az itt lakók falujukhoz való 

kötődését. 

 

A szentlászlói pilisi ősz három napos rendezvényének változatlan célja: 

hogy szeretettel hozza közelebb egymáshoz, a községünkhöz – bármilyen 

formában – kapcsolódó embereket. 

Kulturális értékeink feltárása, bemutatása egy korábbi 1996 és 1997 évi 

hasonló, sikeres kezdeményezés folytatása, életben tartása. A 2014 évi 

rendezvény, immár a tizenharmadik, az újra indult őszi faluünnepünknek.  

 

     Isten áldása, polgáraink jó szándékú akarása kísérje eseményeinket! 

                         Szeretettel várjuk érdeklődésüket, megjelenésüket! 
 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata 
Közreműködők, Kiállítók, Szervezők  

 

 


