
 10. évfolyam 2. szám  1 

    CSÉVI KISBÍRÓ 
Piliscsév község Önkormányzatának lapja  10. évfolyam  2012./2. szám 

 www.piliscsev.hu   
 
 

Tisztelt Lakosság! Kedves Piliscséviek! 
 
Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő 
Testülete, a jövő iránt érzett felelőssége 
tudatában fontosnak tartja a község 
működésének és fejlesztésének folyamatosságát. 
Ennek, illetve a gazdasági Programban 
meghatározott célok elérése érdekében keresi a 
megfelelő pályázati lehetőségeket, illetve a 
település fejlesztését önerő ráfordításával is 
igyekszik biztosítani.  
 

A Képviselő Testület rendkívüli ülésen döntött a 
nyár során elvégzendő feladatokról.  
A nyár folyamán is sokat szépült településünk, 
amihez hozzájárult a hivatali karbantartók és a 
közmunkások munkája is. 
 

Elkészült a Rákóczi utcai járda új burkolata, 
Rákóczi utca lakosainak és minden arra járónak 
az örömére. Az Önkormányzat az általános 
céltartalék terhére vásárolta meg a közel 200 
négyzetméteres járdaszakaszhoz a szükséges 
építési anyagokat. A járda építésének 
munkálatait egy önkéntes Rákóczi utcai lakos, 
Taragos László vezette saját szabadidejében, az 
Önkormányzat két közfoglalkoztatottjának a 
segítségével. Köszönjük a munkájukat! 
 

Felújításra került a Marx Károly utca iskola 
felőli járdaszakasza, helyi vállalkozó kivitelező 
közreműködésével. Elkészült az iskolás 
gyerekek biztonságos közlekedését segítő 
gyalogátkelő is. A járda melletti árok 
karbantartására is sor került. Mindezekben a 
munkálatokban nagy segítséget és anyagi 
megtakarítást jelentett, hogy igénybe tudtuk 
venni a közfoglalkoztatottak munkáját.  

 
Folyik a vasútvonal felújítása, a vasútállomásnál 
30 burkolt parkoló kiépítésére kerül sor. 
 

Döntés született arról is, hogy a felső Petőfi utca 
400 m2-es szakasza mart aszfalt-borítást kap.  
A munkát a Közútkezelő munkatársai végzik.  
 

A nyár folyamán folyamatosan végeztetjük el a 
kátyúzást is. A főút vonalán a Közútkezelő 
munkatársai, mellékútjainkon pedig a hivatali 
karbantartók és a közfoglalkoztatottak végzik. 
 

A volt ÁFÉSZ épület külső festéséről is döntött a 
Képviselő Testület. A javítási és a külső festési 
munkák elvégzését Önkormányzatunk itt szintén 
közfoglalkoztatottak alkalmazásával oldotta 
meg. 
 

A meglévő árkok és átereszek kitisztítása is 
folyamatban van.  
 

Az idei évben is szép termés várható a burgonya 
ültetvényből, melyet az ültetéstől egészen a 
betakarításig szintén a közfoglalkoztatottak 
műveltek. A megtermelt burgonyát ősz folyamán 
Önkormányzatunk a tavalyi évhez hasonlóan, 
természetbeni segélyként fogja szétosztani.  
 

A Nyári szünet alatt közintézményeinkben 
felújítási munkák és nagytakarítások folytak, 
közfoglalkoztatásúak közreműködésével. 
Az Általános Iskola felső emeletének tisztasági 
meszelése, és az Idősek Klubja szociális 
étkezőjének burkolat cseréje történt meg.  
Felújításra került a polgármesteri hivatalban a 
Házasságkötő terem vizesblokkja. 
 

A lehetőségeinkhez képest -  és reméljük, az 
Önök megelégedésére - építjük-szépítjük 
településünket. 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester 
 

Kedves Olvasóink!  
Köszönjük a bizalmat mindenkinek, aki hűséges olvasóként megrendelte lapunkat, vagy környezettudatos 
olvasóként ugyan nem kérte papír-alapon, de elektronikus formában a világhálón olvassa el.  
Igény-felmérésünknek köszönhetően összeállt egy megrendelői lista: a továbbiakban csak azok számára 
juttatjuk el a lapot, akik igényelték. Természetesen mindazok, akik most valamilyen oknál fogva nem kérték, 
bármikor jelezhetik igényüket: csak egy e-mailt kell küldeniük a piliscsev@piliscsev.hu címre, vagy írásban 
jelezni a polgármesteri hivatalban, hogy kérik a Kisbíró következő számát.  
Mivel az eddig megjelentetett lapszám csökkent, és ezzel a nyomdai költség is, a megtakarításból nagyobb 
terjedelmű lapot, vagy a későbbiekben több lapszámot tudunk megjelentetni. ☺ 

Csapucha Katalin, szerkesztő 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Önkormányzatunk azzal a szándékkal, hogy enyhítse a dráguló tanszerek miatt a szülőkre háruló 
terheket, a 2012. évi költségvetésben - a beiskolázási segélykeretre megállapított összegből - az idei 
tanévben is támogatást nyújt a tankönyvcsomagok áraihoz, a Piliscsévi Általános Iskola azon tanulói 
részére, akik részére alanyi jogon nem ingyenesek a tankönyvek. (A támogatás a 
tankönyvcsomagok árából kerül levonásra.) A tankönyvek árusítása előreláthatólag augusztus utolsó 
hetében lesz, a pontos időpontról az iskolában és a hirdetőtáblákon tájékoztatják a szülőket. 
Piliscsév Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi és Kulturális Bizottsága 130/2012.(VIII.08.) sz. 
határozatával a helyi általános iskolások 2012. évi tankönyvtámogatását az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

                     Tankönyvár: Önkormányzati támogatás:   Csökkentett ár: 
1. osztály: 8 710 Ft  3500 Ft  5210 Ft 
2. osztály: 8 645 Ft  3500 Ft  5145 Ft 
3. osztály: 11 920 Ft  5000 Ft  6920 Ft 
4. osztály:  12 150 Ft  5000 Ft  7150 Ft 
5. osztály:  15 835 Ft  6500 Ft  9335 Ft 
6. osztály: 16 120 Ft  6500 Ft  9620 Ft 
7. osztály: 17 875 Ft  7000 Ft  10875 Ft 
8. osztály: 10 590 Ft  4500 Ft  6090 Ft 
 

Az alsó tagozaton 29 fő, a felső tagozaton 27 fő, összesen 56 fő részesül így támogatásban. 
 

Falugazdász fogadónapja 
Tájékoztatjuk a kedves lakosságot, hogy falugazdászunk, Keszthelyi Zoltán legközelebb 2012.08.21-én tart 
ügyfélfogadást. A falugazdász fogadóórája: minden héten kedden 8-10 óráig a Körjegyzőség Hivatalában. 

 
 

Tisztelt Lakosság! Felhívom a figyelmüket, hogy  
a szelektív hulladékgyűjtőket rendeltetésüknek 

megfelelően legyenek szívesek használni!  
 

Az elmúlt időszakban nagyon sok kommunális és egyéb 
hulladék került rendszeresen a gyűjtők mellé, amit az 
Önkormányzat plusz költségért tud csak elszállíttatni.  
(Amit a képen láthatnak, az állandósult helyzet lett a 
szelektív hulladékgyűjtők környékén.) 
A gyűjtőedényeket, hogy jobban szem előtt legyenek, 
áthelyeztettük az Urbanics utcáról a Béke útra.  
Kérem Önöket, legyenek partnerek abbéli törekvésünkben, 
hogy rendezettnek, tisztának, egészségesnek tartsuk meg 
településünket, közvetlen környezetünket! Amennyiben észreveszik, hogy bárki a szelektív gyűjtők mellé 
egyéb szemetet rak le, azonnal jelezzék a polgármesteri hivatalnál, hogy a szemetelő ellen szabálysértési 
eljárást tudjunk indítani.  
        Köszönettel: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 

 
 

2012. január 1-jével hatályba lépett a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. Törvény 
(továbbiakban Kknyt) - Rendelkezései alapján az alábbiakra szeretném felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét: 
 
A Kknyt. 9. § -ának (5) bekezdése szerint 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt 
üzemeltető tulajdonos székhely, telephely címeként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a 
cégjegyzék tartalmaz, és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési 
cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja.  
Közúti közlekedési jogszabály előírhatja, hogy az adott közúton mekkora legnagyobb össztömegű járművek 
közlekedhetnek, azaz ha a jegyzőhöz intézett kérelemben meghatározott járművel a tárolási helyéül megjelölt 
ingatlanra nem lehet behajtani, akkor az ingatlan közlekedési jogi értelemben alkalmatlan tárolásra. A 
település  önkormányzat jegyzője ezen feladatát általános igazgatási – azaz , nem építésügyi, s nem adóügyi – 
hatáskörben gyakorolja az alábbiak szerint.  
Az üzembentartó kérelme alapján jegyzőnél indult hatósági eljárás illetékköteles.  
2012. január 1-étől az adott ingatlan járművek tárolására való alkalmasságát igazoló hatósági bizonyítvány 
kiadása iránti eljárás 3.000.Ft. (általános tételű) eljárási illetékfizetési kötelezettséget keletkeztet. 
 

               Baumstark Tiborné sk., körjegyző 
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Pályázati felhívás a település 
mellékútjainak téli karbantartására! 

 

Tisztelt Vállalkozók!  
Önkormányzatunk a téli síkosság-mentesítési 

feladatok elvégzésére a helyi vállalkozók 
részére pályázatot hirdet az Önkormányzati 

utak  
(a főút kivételével az összes mellék- utca 

folyamatos síkosság-mentesítése).  
Pályázatukat 2012. szeptember 15-ig 

az Önkormányzatnál szíveskedjenek leadni.  
(A feladat elvégzésére vonatkozó szerződés 

tartalma az Önkormányzatnál megtekinthető!) 
Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester

 

Megújul Piliscsév honlapja 
 
 

Talán már Önök is észrevették, hogy településünk 
honlapja (www.piliscsev.hu) átalakulóban van.  
Egy könnyebben kezelhető, korszerűbb felületen 
szeretnénk elhelyezni a településünkkel kapcsolatos 
információkat, amiben önkéntes piliscsévi lakosok 
vannak segítségünkre. Fokozatosan töltjük fel 
tartalommal az új honlapot. Az átállás ideje alatt 
egymás mellett működik még a régi és az új honlap is, 
míg végül a régi majd megszűnik.  
Az átállás idejére szíves türelmüket kérjük!  
(Esetleges észrevételeiket, jobbító szándékú 
javaslataikat, ötleteiket is szívesen fogadjuk a 
piliscsev@piliscsev.hu címen). 

Tisztelt Piliscsévi Lakosok!  
A víziközmű szolgáltatásról szóló  

2011. évi CCIX törvény egy új rendelkezésére 
szeretném felhívni a figyelmüket. 

 

„55. § (1) Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy 
kormány-rendelet másképp nem rendelkezik – a 
víziközmű rendszer üzembe helyezésétől számított 
egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű 
rendszerbe beköttetni, ha 
a) a közműves ivóvízellátás vagy a közműves 
szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításához 
szükséges víziközmű rendszer a közterületen az 
ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és 
műszakilag rendelkezésre áll, és 
b) az ingatlan használata rendszeres emberi 
tartózkodáshoz kötődik. 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget már 
meglévő víziközmű rendszer esetében annak 
bővítésétől számított egy éven belül kell teljesíteni. 
(3) Ha a bekötés feltételei teljesültek, a víziközmű 
szolgáltató az ingatlan víziközmű rendszerbe történő 
bekötését nem tagadhatja meg. 
(4) Ha az ingatlan tulajdonosa az (1) és (2) 
bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a 
települési önkormányzat jegyzője hivatalból kötelezi 
az ingatlan beköttetésére. 
 

83.§ (1) A 2012. július 1-jén vagy azt követően a 
hatályos közüzemi szerződések e törvény 
rendelkezéseivel ellentétes rendelkezései nem 
alkalmazhatók. 
(3) Ha 2012. július 1-jén a közműves ivóvízellátás 
vagy a közműves szennyvízelvezetés és tisztítás 
biztosításához szükséges vizíközmű rendszer a 
közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető 
módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, az 
ingatlan tulajdonosa az 55. § szerinti kötelezettségét 
2013. július 1-jéig teljesíti.” 
 

Kérem az érintett tulajdonosokat, hogy a fenti határidőig 
kötelezettségüknek eleget tenni szíveskedjenek 
Piliscsév 2012. július 26. 
                               Baumstark Tiborné sk., Körjegyző 

 

Semmelweiss nap Piliscséven 
 

A Semmelweiss napalkalmából Kosztkáné Rokolya 
Bernadett polgármester asszony külön köszöntötte az 
egészségügyi dolgozókat: a háziorvost, 
gyermekorvost, a védőnőt, a gyógyszerészeket és az 
asszisztenseket. A Semmelweiss nap alkalmat adott 
arra, hogy ünnepélyesen kifejezze megbecsülését a 
hivatásterületen dolgozó szakemberek iránt és a 
település lakosainak nevében megköszönje az 
egészségügyi alapellátásban nyújtott áldozatos 
munkájukat. 

 
 

MEGKEZDŐDÖTT A VASÚTI PÁLYA FELÚJÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR–ESZTERGOM KÖZÖTT 
 

2012. június 16-ától megkezdődött a Pilisvörösvár-Esztergom közötti vasúti pályaszakasz felújítása. A beruházás 
elkészülte után, előre láthatólag 2013 közepére, tíz perccel rövidebb idő alatt juthatunk majd el Pilisvörösvárra!  
A felújítás időszaka sajnos kényelmetlenséggel is fog járni az utazó-közönség számára: közel egy éven át, 
Pilisvörösvár–Esztergom, valamint Esztergom-Nyergesújfalu között a vonatok helyett vonatpótló autóbuszokkal 
lehet utazni. Az autóbuszok négy viszonylaton közlekednek, a megállóhelyek a vasútállomások mellett vagy azok 
közelében találhatóak. A vonatpótló autóbuszokon a vasúti díjszabás érvényes. A vasúti bérletekkel Esztergom 
autóbusz állomás és Pilisvörösvár között a Volánbusz Zrt. 800. számú járatain is lehet utazni.  
(A vasúti menetjegyek ezeken a járatokon nem érvényesek).  
A menetjegy a vasúti jegypénztárakban, a pénztárral nem rendelkező megállóhelyek illetve a pénztár zárvatartása 
esetén a vonatpótló autóbuszon, vagy átszállás után a vonaton a jegyvizsgálónál vásárolható meg. A vonatpótló 
autóbuszon kerékpár nem szállítható. Kerekes székes utasok a MÁVDIREKT telefonszámán jelezhetik előzetesen 
utazási szándékukat. Az utazással kapcsolatos további információk a 06-40-494949-es helyi tarifával hívható 
telefonszámon és a www.mav-start.hu oldalon érhetők el. 



C S É V I   K I S B Í R Ó 
 

2 10. évfolyam 2. szám   

 

A vonatpótló autóbuszok az alábbi négy viszonylaton közlekednek a munkálatok ideje alatt (a megállóhelyek a 
vasútállomások mellett, vagy azok közelében találhatóak): 
 
 

 

PILISCSÉVEN felszállás a vonatpótló autóbuszra: a vasúti megállóhely melletti Volán-megállóhelyen. 
 

Vonatpótló autóbuszok indulása Piliscsévről ESZTERGOM vasútállomásra: 
5:46, »6:13, 7:20, 8:28, 9:28, »10:00, 10:28, 11:28, 12:28, 13:28, 14:28, »15:00, 
15:28, »16:00, 16:28, »17:00, 17:28, »18:00, 18:28, »19:00, 19:28,»20:00, 20:28, 
21:28, 22:28, 23:28, 0:28                       / a   » jelzetű vonatok csak munkanapokon közlekednek 
 

Vonatpótló autóbuszok indulása Piliscsévről PILISVÖRÖSVÁR vasútállomásra: 
3:50, 4:35, 5:18, »5:49, »6:07, 6:24, »6:55, 7:31, »7:59, 8:31, 9:31, 10:31, 11:31, 
12:31, »12:58, 13:31, 14:31, 15:31, 16:31, 17:31, 18:31, 19:31, 20:31, 21:31, 22:31 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Szeretettel köszöntjük Piliscsév legifjabb lakosait és szüleiket! 
 
 

       
 

Marian Tamás           Szászvári Szebasztián Mihály        Bakonyi Emma 
(szülei. Rozbora Tímea és            (Szászváriné Jurkovics Erika         (Bakonyi- Kovács Krisztina 
           Marian Victor Calin)…………               és  Szászvári Mihály)  és  Dr. Bakonyi Zoltán) 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

 

Bor Katalin          Fényes Barnabás          Gongola Levente 
(Juhász Katalin és Bor Antal)          (Kállai Tünde és Fényes Lóránt)    (Sztancsik Katalin és Gongola Rezső) 

 

 
 

Köszöntjük azokat a piliscsévi lakosokat, akik az idén tettek  
magyar állampolgársági esküt 
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Lukács Csongor Tamás Körmöczki Zoltán Géza, Körmöczki          Szász Ekaterina 
              Andrea Melinda, Körmöczki Krisztina  
 

 Volcskó Zsuzsanna            Pénzes Levente László, Orbai Annamária, 
               Pénzes Levente István, Pénzes Gergő László 

 
 

      AZ OROSZ-TEMETŐ FELÚJÍTÁSÁRÓL 
 

Az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége a tavaszon megkereste 
Önkormányzatunkat azzal a szándékával, hogy szeretné a Piliscsév 
központjában található, kissé elhanyagolt állapotú orosz katonai 
temetőt felújítani. 
A felújításra a Dudép KFT kivitelezésében került sor, a 
munkálatokat az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége 
finanszírozta. A temető eredeti állapotát állították vissza. 
Kijavították a kerítéslábazatot és lefestették a kerítést; a kisméretű 
obeliszkeket kicserélték; sírszegélyeket javították, a hiányzó 
helyeken pótolták; márvány, gránit táblákat helyeztek el az 
obeliszkeken; felcsiszolták a márvány felületeket, a nagyméretű 
obeliszk lefagyott burkolatát pótolták.  
A felújított emlékhelyet 2012. június 26–án adták át ünnepélyesen: 
Lyakhov Valerij az Oroszországi Föderáció ideiglenes 
magyarországi ügyvivője és Szemidetko Vladimir a Honvédelmi 
Minisztérium hadisír-gondozásáért felelős képviselője, és Kirill, a 
Moszkvai Patriarchátus magyarországi püspökségének a főtitkára. 
A felújított emlékhely sokáig őrzi majd a szovjet katonák emlékét. 
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In memoriam Bendur István
 
 
 

Végső búcsút vettünk a Csévi Kisbíró 
előző szerkesztőjétől, Bendur tanár 
úrtól. Elköltözött tőlünk, örökre 
„nspfénybe öltözött”, ahogy utolsó 
versei egyikében már kitűzte merre 
tart… el tőlünk. 
 
 

Nem volt könnyű sors az övé. Szerény 
anyagi körülmények közt élő özvegy édesanyja egyedül 
nevelte eszes, de gyakran és sok csínytevésben résztvevő 
fiát, és a sok tanulás és a jó bizonyítvány láttán - bármilyen 
nehéz körülmények közt éltek is - megteremtette számára a 
továbbtanulás lehetőségét. Gimnázium, főiskola, egyetem, 
s a jó képességű srácból tanárember lett, aki néhány év 
környékbeli településeken töltött pedagógusi munkája után 
tért haza szülőfalujába, hogy a csévi gyerekekbe táplálja a 
tudást, a haza és a szülőfalu szeretetének fontosságát. 
 

A Művelődési ház igazgatójaként gondja volt arra, hogy a 
különböző programok mellett a csévi szlovák kultúra is 
helyet kapjon a kultúrotthon rendezvényei sorában. 
Fontosnak tartotta csévi hagyományaink ápolását, a 
szlovák nyelv megmaradását. Kutatta szülőfalunk 
történetét, sok érdekes adatot talált a régi egyházi és 
levéltári anyagok között, melyeket a képújság oldalain 
közzétett. 
 

Amikor először nyílt lehetőség arra, hogy szlovák 
önkormányzat alakuljon Piliscséven, elsőnek jelentkezett 
jelöltnek. Megírta a szlovák önkormányzat programját, 
részt vett a célkitűzések és feladatok megfogalmazásában, 
hosszú évekig volt tagja az önkormányzatnak. Tőle 
származik a szlovák nyelvünk, hagyományaink megóvását 
ösztönző, máig oly sokszor elhangzó mondat: „mindent 
meg kell tennünk azért, hogy Csév, ’Csév’ maradjon”. 
Verseiben, a képújságban megjelenő szerkesztői 
üzenetekben mindig felhívta olvasói figyelmét e fontos 
kötelességre. A ’300 év a Pilisben’ című kötet egyik 
szerzője. Versei megjelentek a ’Pod Pilíšom – tam je náš 
svet’ című, pilisi költők verseit tartalmazó antológiában. 
Verseiből sugárzik a szülőfalu és annak lakói iránti 
szeretete. Cikkeiben példát mutatott arra, hogy hogyan 
őrizzük lelkünkben és ápoljuk tevékenyen az értékeket s 
hogyan örökítsük át az utódok számára is.  
Közéleti tevékenységéért, a település múltjának 
kutatásáért, a hagyományőrzésben kifejtett aktivitásáért és 
lokálpatriotizmusáért 2006-ban megkapta a kitüntető 
„Piliscsévért” díjat. Értékes embert vesztettünk el, mi 
cséviek. Nagyon fog hiányozni mindnyájunknak. 
 
 

 
 
 

Bendur István: Meditáció 
 
Megtaláltam magamnak a csillagot,  
Ahová hamarosan elköltözök.  
Előveszem lelkem aranyruháját,  
És már örökre napfénybe öltözök. 
 
Ha véget ér egyszer földi életem, 
Ne bánkódjatok értem, én sem teszem,  
Nehéz életem minden hordalékát  
Innen örökre jó messzire viszem. 
 
Köztetek maradok, míg gondoltok rám,  
Az én szívemből ti ki nem haltok soha,  
Tudom, az élet: bölcsesség elegye,  
De az ember a legtöbbször ostoba. 
 
Bután él, mindig elrontja a jót is,  
Tönkre tesz mindig mindent maga körül,  
Csorgatja nyálát semmi kincsek után,  
Másnak bajain mindig nagyon örül. 
 
A józan ésszel megbirkózni nehéz,  
Nem tudom, hogy mért jó hülyének lenni,  
Az élet rendjét miért jó felrúgni, 
És mindenkinek csak a rosszat tenni. 
 
Én nem tudtam a csorda közé állni, 
A bambák mondták, hogy ez nem normális,  
Tömegektől távol, sziklacsúcson  
Befogadott egy csöndes katedrális. 
 
A teljes élet munkálkodott bennem,  
Szerettem mindig társaimért élni,  
Most kínzó testtel ágyon heverészve  
Élet bontó testben kezdek félni. 
 
Félni attól, hogy széttörik a lelkem,  
Egyre szűkebb körökbe hullok vissza,  
A nagyvilágból semmi sem jut hozzám,  
Életemet a rák hörbölve issza. 
 
A lélekharang ott áll az út végén,  
Egyszer innen mindenki elköltözik,  
Kiválasztott csillag várja az égen,  
Ahol lelke fény-ruhába öltözik. 
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SZEPTEMBER 1-től A FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS IDEJE 
a tapasztalatok és visszajelzések figyelembevételével - a következőképpen VÁLTOZIK: 

 Időpontos betegek fogadása Akut betegek 
fogadása 

Időpontos betegek 
fogadása 

Hétfő 08:00-10:00 10:00-12:00  
Kedd  14:00-15:00 15:00-18:00 

Szerda 08:00-10:00 10:00-12:00  
Csütörtök 08:00-10:00 10:00-12:00  

Péntek 08:00-10:00 10:00-12:00  
 

A gördülékenyebb ellátás érdekében szeptembertől a rendelőben sorszám húzó rendszer fog működni. 
Sorszámot csak az akut rendelésre érkezőknek kell húzniuk.  

Felhívom a figyelmét mindenkinek, hogy az akut rendelés vége előtt fél órával már nem lehet új 
sorszámot húzni, a sorszám nélküli betegeket nem tudjuk fogadni. 

Kedden a délutáni rendelést azon lakosok számára alakítottuk ki, akik munkaidejük miatt a délelőtti rendelést 
nem tudják felkeresni. Kérem kedves nyugdíjas betegeimet, hogy ezt tiszteletben tartva kérjenek időpontot. 

                                              Megértésüket köszönöm: Dr. Goda Benedek 

 

Sok szeretettel vájuk Önöket 
2012. augusztus 20-án,  

hétfőn 13 órára 
az ESZPERANTÓ FORRÁSHOZ  

SZENT ISTVÁN NAPI 
„CIVIL PIKNIKRE”. 

Kenyérszentelés után  
mindenki vendégünk egy tál ételre. 

Rendezőség: az Eszperantó forrás 
 felújításában résztvevő civilek 

Szent Istvántól az új kenyérig: 
avagy mit ünneplünk augusztus 20-án? 

Augusztus 20-án I. István szentté avatásának 
napjára (1083. augusztus 20.) emlékezünk.  
1991 óta lett ismét hivatalos állami és egyházi 
ünnep, államalapító Szent István napjaként.  
A történelem során Szent István szerepe és 
augusztus 20-a, mint ünnep mindenki számára 
másként értelmezett és ideologizált ünneplést 
jelentett. 
 

A néphit e naphoz kötötte a gólyák útrakelését. E nap 
időjárásából következtettek a gyümölcstermésre: szép 
idő bő termést jelentett. 1038-ban István augusztus 
közepén halt meg. Uralkodása alatt augusztus 15-én 
ült törvénylátó napot, amely 1083-ban átkerült 20-ára 
(aznap avatták szentté Istvánt a fehérvári bazilikában). 
Nagy Lajos uralkodásától kezdve szerepel a 
naptárban augusztus 20, mint egyházi ünnep.  

A tizenkettedik századtól a Szent István képe 
összefonódott a Mária-tisztelettel. 
1686-ban XI. Ince pápa Buda elfoglalása után az a 
vár visszafoglalásának napját jelölte meg Szent 
István ünnepeként (ez szeptember 2-a), ám az egyház 
továbbra is aug. 16-án tartotta az ünnepet.  
Mária Terézia rendeletben vetette fel a naptárba az 
István-napot "nemzeti" ünnepként.   
1848-ig folyamatosan állami és egyházi ünnep is 
volt, ünneplését a szabadságharc bukása után 
megtiltották. Az első, 1860-ban tartott megemlékezés 
országos tüntetéssé terebélyesedett. Ettől kezdve a 
hatalom eltűrte Magyarországon augusztus 20. 
megünneplését. 1884 októberében több képviselő 
lázasan követelte Szent István napjának állami 
ünneppé nyilvánítását. Évekig tartó vita után a 
képviselőház 1891-ben augusztus 20-a mellett 
voksolt, ekkor az uralkodó, Ferenc József 
munkaszüneti nappá nyilvánította.   
A két világháború között az állami és egyházi 
tartalom összekeveredett, és alaposan átpolitizálódott. 
A korábbi tartalom kiegészült a Trianon előtti 
Magyarország visszaállítására való folyamatos 
emlékeztetéssel, aminek következtében augusztus 20-
a az irredenta mozgalmak központi emlékezési 
napjává vált. Különösen így volt ez 1938-ban, Szent 
István halálának 900. évfordulóján. Ekkor emlékét 
törvénybe foglalták, 20-át pedig nemzeti ünnepnek 
nyilvánították. 1945-ben ezt eltörölték, de a napot az 
egyházi ünnepek sorában 1947-ig nyilvánosan 
ünnepelhették. 
A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és 
nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható. Azonban 
teljes megszüntetését sem tartották ésszerű 
megoldásnak, így szellemileg és tartalmilag teljesen 
átalakították. Szent István ünnepéből az "új kenyér  
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ünnepe" lett, majd az új alkotmányt, mint új - 
szocialista - államalapítást, 1949. augusztus 20-ra 
időzítették. Innentől kezdve 1949-1989 között 
augusztus 20-a az alkotmány napja lett, 1950-ben 
pedig a napot az Elnöki Tanács a népköztársaság 
ünnepévé is nyilvánította.  
Az "új kenyér ünnepe" eredetileg nem augusztus 20-
án volt, és nem is 1947-48-ban találták ki.  
A középkori Magyarországon július 15-én tartották 
az új kenyér napját: ekkor vitték be a kenyeret a 
templomba, ahol megáldották, megszentelték, 
hálaimát mondtak az aratás befejezésére. 

Az a kenyér- és gabonaünnepként ismert Szent 
István-napi esemény, amikor nemzetiszínű szalaggal 
átkötött kenyérrel köszöntik a vendéget, Darányi 

Ignác egykori földművelésügyi miniszter nevéhez 
köthető. A 19. század végén kirobbant 
aratósztrájkok megfékezése érdekében szervezte 
országszerte az aratóünnepeket. Az első magyar 
kenyérünnepet 1937-ben Szegeden, Péter-Pál napján 
rendezték meg. A másodikat 1941-ben, a Bácska 
visszacsatolása alkalmából, Szabadkán. 
1989 óta a régi hagyományok szerint rendezik meg 
az augusztus 20-i állami és egyházi ünnepeket, ahol 
a régi és a kevésbé régi hagyományok és szokások 
keverednek. A Magyar Országgyűlés hosszas viták 
után 1991. március 5-én augusztus 20-át a Magyar 
Köztársaság hivatalos állami ünnepévé nyilvánította. 
                              /Forrás: http://www.mult-kor.hu/ 

 

Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében  

szeretettel várjuk Önöket 2012. augusztus 31-én 16 órára  

a BÁNYÁSZ-EMLÉKMŰHÖZ  

BÁNYÁSZ-NAPI  ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE!  

A Bányásznap kialakulásáról 
A bányásznapok ünneplésének kezdeti időszakára írásos anyag nem áll rendelkezésre, csak a 
XVIII. század elejéről van anyag a bányásznapra vonatkozólag, mely a bányászok iránti 
tisztelet és megbecsülés jeleként jött létre. A bányamunka nehéz és 
veszélyes volta megkövetelte a munkafolyamatok gondos, alapos 
előkészítését és végrehajtását. A veszélyek megelőzéséért és 
elhárításáért Istentől kértek segítséget, oltalmat.  
Ehhez választották közvetítő védőszentjüknek Szent Borbálát.  

A szén volt hazánkban az ipari-társadalmi fejlődés alappillére. A XIX-XX. 
században alakult ki Magyarországon a mélyművelésű szénbányászat. 
Ezidőtájt, az európai államokban már hagyományossá vált a bányásznap, 
melyet decemberben, a Borbála napját követő vasárnap ünnepeltek meg. 
1951-ben jelölte ki a Bányász Szakszervezet javaslata alapján a kormány 
az addigi Borbála napi ünnepség helyett szeptember első vasárnapját 
bányásznapi ünneppé, méghozzá a következő esemény emlékezetére: 
1919-ben a tatabányai bányaigazgatóság vissza akarta állítani a 12 órás 
munkaidőt, ami nagy elégedetlenséget váltott ki.  
A rossz hangulatot csak fokozta három bányász letartóztatása.  
A bányatelep munkásai tiltakozásul szeptember 6-án az igazgatóság 
épülete elé vonultak. Az elmérgesedett helyzetben a csendőrök vezetője 
kiadta a tűzparancsot, a tömeg közé lövetett. Hét bányász meghalt, 
sokan megsebesültek. Ennek emlékét őrzi 1951 óta a minden évben a 
szeptember első hetének végén ünnepelt bányásznap, mely most már 
egyházi szertartás nélküli társadalmi népünnepéllyé változott. 

Helytörténeti érdekesség:   
A piliscsévi plébánia padlásán Gondi Béla gondnok megtalálta  
Szent Borbála szobrát /a fenti képen látható/, melyet a Bányász Önsegélyző Egylet tagjai 
vásároltak a templom számára az 1929-1938 közötti időszakban (egy egyleti beszámoló 
tanúsága szerint). Kicsit kopott, felújításra szorul, de érdemes lenne felújítani. 
Megérdemelné, hogy megőrizzük a település hagyományaihoz méltón, ott, ahová a hajdani 
bányászok szánták, a templomban.  
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Szent Borbáláról, a bányászok védőszentjéről 
a bányászok, kohászok, tüzérek, tűzszerészek, ágyú- és harangöntők védőszentje és vértanú a 
keresztény kultúrában, a tizennégy segítőszent egyike. Tisztelete a 7. századtól terjedt el és 
ma is erős. Mivel legendája a villámlással kötődik össze, kultusza különösen az olyan 
szakmákkal forrott össze, amelyek a robbanással, tűzzel állnak valamilyen kapcsolatban. A 
keresztény kultúrkörben, Magyarországon is, gazdag néphagyománykincs kapcsolódik össze 
nevével. Neve a pogány jelentésű Barbarus név nőnemű változata. A 3. században született, 
306 körül halt meg, Nikomédiában. Az életéről szóló legendák több változatban terjedtek el, 
több ponton ellentmondanak egymásnak. 

Közös motívum, hogy apja pogány volt és hogy megóvja, egy toronyban nevelte. Mégsem 
tudta teljesen elzárni a világtól. A toronynak volt ugyan két ablaka, de Borbála apja 
távollétében rávette az építőket, hogy vágjanak a falba egy harmadikat is, apjának adott 
későbbi magyarázata szerint azért, mert a Szentháromság világosította meg a lelkét 
(attribútuma a három ablakos torony vagy annak makettje). Ezen át becsempészett magához 
egy papot, aki megkeresztelte. Ez akkor a Római Birodalomban bűnnek számított. Amikor ezt 
apja megtudta, a pappal együtt megszökött. Egy sziklahasadékban rejtőztek el, Dioscurus 
azonban rájuk talált, mert egy pásztor elárulta őket. Az apa megkorbácsolta a leányát, majd 
átadta a római hatóságoknak. Azok kegyetlenül megkínozták, orcáját tüzes fáklyával verték, 
de nem tudták megtörni, Borbála hű maradt a hitéhez. Újabb és újabb csodák történtek vele. 
Éjszaka fénnyel telt meg a sötét börtön, sebei minden reggelre begyógyultak és a fáklyák, 
amelyekkel kínozni akarták, kialudtak, mielőtt hozzáérhettek volna a testéhez. Ruhátlanul 
kipellengérezték a város piacán, de a földből felszálló köd és az égből leszálló felhő ruhaként 
elfedte testét. Végül lefejezésre ítélték, és az elvetemült apa fejezte le saját kezűleg (†306). 
Az ő büntetése sem maradt el, szörnyű tette színhelyén villám sújtotta halálra. 

 

CSÉVI NAPOK 
2012. SZEPTEMBER 20-21. 

 

PILISCSÉV KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
SZÜRETI MULATSÁGOT ÉS BÁLT SZERVEZ, 

MELYRE TISZTELETTEL MEGHÍVJA A TELEPÜLÉS LAKOSSÁGÁT 
 

PROGRAMOK: 
Szeptember 21-én, pénteken: 

15 órától Hagyományőrző szüreti rendezvény és kiállításmegnyitó a Falumúzeumban 
Szeptember 22-én, szombaton: 

15 órakor „TOBORZÓ” - Zenés, lovaskocsis, népviseletes szüreti felvonulás.   
   (Arra kérnénk mindenkit, a felvonuláshoz öltözzünk minél többen 
   népviseletbe, hogy minél szebb, színesebb legyen a szüreti forgatag!  
   4 fő helyszín : Béke utca – Szőlősor sarok,  Jubileum tér,   
       a volt ÁFÉSZ-ház előtti tér és Rákóczi utca- Árpád utca sarok) 

16 órától „VIRGONCKODÓ” Lili és Lali bohóccal. Programok és játékok gyermekeknek 
   a Pincesoron, a pihenőhelynél 

17 órától GÁLAMŰSOR helyi és meghívott vendégekkel   
   a pincefalui pihenőhelyen felállított rendezvénysátorban   
   (Fellépők: Asszonykórus, Nyugdíjas Kórus, Trnka néptáncegyüttes,  
   Kisbojtár táncegyüttes Párkányból, Kolibri STE, Zumba-bemutató 

19 órától SZÜRETI MULATSÁG 
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI 
A 2012. július 2-7 közötti héten nyári napközis tábort 
tartott a művelődési házban az általános iskolás korú 
piliscsévi gyerekeknek Csapucha Katalin, a művelődési 
ház vezetője és Szaló Judit tanár néni. 
A nagy melegben a legnépszerűbb program a pancsolás 
volt: a művelődési ház udvarán felállított medencében 
lubickoltak a gyerekek. Egy pavilonnal próbáltuk 
lehetőség szerint árnyékolni a medencénket, de enyhülést 
inkább csak az épület falai között lehetett találni. Aki 
megunta a pancsolást, az „kézműveskedett”: készítettünk 
gyöngy-ékszereket, fonalgrafikákat, varrtunk rongylabdát, 
hajtogattunk origrami figurákat, sütöttünk lángost, 
palacsintát. Lehetett társasjátékot játszani, kártyázni, 
labdázni is. A tomboló kánikulai hőség ellenére is jól 
éreztük magunkat együtt a héten. 
 
 

Kedves Olvasók!  
Könyvtárunkban újra a megszokott időben várja 

Önöket a könyvtáros Bendur Istvánné, Irénke:  
hétfőn 17:30-20:00 és szerdán 16:00.19:30-ig 

vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. 
 

 

IDŐSEK KLUBJA HÍREI 
Tisztelt Piliscséviek! Értesítjük Önöket, hogy 
a Dorog s Térsége Szociális Alapellátó 
Szolgálat piliscsévi intézményében változás 
történt.  
2012.06.1-jétől a telephelyvezető  
Tőke Melinda lett, már bizonyára többen 
ismerik. Júniustól az intézmény alkalmazottja 
lett Répánszki Csabáné, Marika is.  
Ijjas Ferencné, Lívia éa Urbanicsné Gali Éva 
továbbra is nagy odaadással és lelkesedéssel 
végzik az intézmény napi feladatait. 
A dolgozói létszám így 4 főre módosult. 
Intézményünk továbbra is 4 féle 
alapszolgáltatást biztosít a lakosság számára:  

• Nappali ellátást,  
• étkeztetést, 
• házi segítségnyújtást és  
• házi jelzőrendszeres segítségnyújtást. 

Bármely szolgáltatásra igényt tartanak, 
forduljanak hozzánk bizalommal! Sok 
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
                         Tőke Melinda telephelyvezető 

 

 A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 
Végső búcsút vettünk Klubunk vezetőjétől. A klubfoglalkozáson ideiglenesen vezetőül választottuk 
Demeter Attila Klubtársunkat, aki a Klub ’Őszirózsa’ dalkörénekis vezetője. A hamarosan napirendre 
kerülő ötévenkénti, rendes vezető-választásig tölti be tisztségét. 
 

 

A SZLOVÁK BARÁTI KÖR élménybeszámolója a Studenka forrásnál töltött baráti délutánról 
 
„A Szlovák Baráti Kör idei 
programjában szerepelt egy 
kirándulás megszervezése a 
cséviek által közkedvelt, gyönyörű 
természeti környezetben fekvő 
kegyhelyhez, a Studenkához. 
Az elmúlt napokban a Baráti Kör 
és a Beszeda-klub tagjai, a nagy 
meleg ellenére is mintegy 
harmincan nekivágtak a túrának. A 
néha kissé meredeknek tűnő 
emelkedő sem vette el 
jókedvünket.  
Pihegve, kimelegedve értünk a fák 
hűvösébe ránk váró kegyhelyhez, 
ahol egy kis felfrissülés után 
szlovákul és magyarul 
imádkoztunk és énekeltünk, majd 
meghallgattuk a napokban elhunyt 
Bendur István versét, melyet a Studenka történetetét övező legendáról írt. 
A rövid „program” után baráti beszélgetés alakult ki, egykori csévi szokásokról, régi történetekről. 
Felidéztünk egykori eseményeket, meg-megtűzdelve szép szlovák dalok éneklésével. A kirándulást 
Hudeczné Karolka pincéjében egy-egy frissítő elfogyasztása után fejeztük be azzal az elhatározással, hogy az 
ősz folyamán ismét együtt kirándulunk.” 
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A PINCEFALU EGYESÜLET HÍREI 
 

2012. július 18-án a Pincefalu Egyesület néhány tagjának kezdeményezésére tanácskozást tartottak a 
piliscsévi pincés-gazdák a pincefalu villamosítása kapcsán. Több mint száz fő jelent meg a művelődési 
házban a meghirdetett ülésen, ahol érvek és ellenérvek hangzottak el a villamosítás mellett és ellen egyaránt. 
Végül mégis a villamosítás pártolói kerültek többségbe, nagyon nagy számbéli fölénnyel, így a villamosítás 
pártolóinak szándéka valósul majd meg. Reméljük feleslegeseknek és túlzónak bizonyulnak azok az 
aggályok, melyeket a vitában a maradók megfogalmaztak. Természetesen a települési helyi védettséget 
élvező Pincefalu védettségét szem előtt tartva, a szigorú önkormányzati rendeletnek megfelelően fog 
elkészülni a kivetelezés (vagyis nem lesznek légkábelek, hanem a föld alatt mennek majd a vezetékek, illetve 
a homlokzatokon és utcai frontokon semmiféle elektromos felszerelés, sem villanyóra, parabola antenna, sem 
fényreklám nem helyezhető majd el. 
A villamosítás is egy hosszadalmas folyamat lesz, mert először társulásként is meg kellett alakulniuk, mely a 
közmű fejlesztés ügyét képviseli és végigviszi a hosszadalmas folyamatot a tervezéstől a lebonyolításig. 
 
A PILISCSABAI TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET (PI-TE) ŐSZI PROGRAMJAIBÓL: 
 

2012-re meghirdetett Sulikupa 2012 elnevezésű túrasorozata, melyen 4-99 éves korig bárki részt vehet, 
tovább folytatódik. A 2012-re tervezett 11 gyalogtúra közül a következő,   
a 7. túra lesz szeptember 22-én. Esztergomi kiindulási és megérkezési végponttal a Vaskapui turistaházhoz 
kirándulnak a résztvevők.  
A 8. túra október 6-án egy látványos, de nehéz túra lesz a Börzsönybe, a Fekete völgyet járják be.  
Október 27-én szintén a Börzsöny lesz a helyszín, cél a szent Mihály hegyi Remete barlang. 
 
Új turistautak a Pilisben 
A Piliscsabai Természetjáró Egyesület két, egymáshoz kapcsolódó új turistautat létesített Piliscsév 
környékén. A piros és a sárga háromszög - jelzések a Csévi-barlang fölé, a Basina sziklákhoz vezetnek. Egy 
rövid, 6,5 kilométeres túrával végigjárhatjuk az utakat.  
Mint talán mindenki tudja, a falun áthalad az Országos Kéktúra útvonala, melyet gyönyörű kirándulóhelyek 
öveznek. Ezek most bővültek két jelzett úttal.  A templomtól indulva a piros és a kék sáv jelzéseken 
induljunk Klastrompuszta felé, 300 méter múlva a kék leágazik, de mi kövessük tovább a pirosat még 500 
méteren keresztül, míg elérjük a pincefalu pihenőt. A pincefalu pihenőjétől indul a pirosháromszög, egy 
darabig a piros körrel együtt. A pincék előtt haladva nem fordulunk a forrás felé, hanem tovább megyünk az 
erdő széléig,  ahol balra követjük a jelzéseket, 180 méter emelkedés után elérjük a Basina-tetőt. Bár nem túl 
magas, mégis fantasztikus panoráma tárul elénk. Aki kíváncsi a barlangra is, könnyen megtalálhatja, bár oda 
nem vezet jelzett út. A sziklaszirten, ahol a két új jelzett út véget ér, ereszkedjünk le a szikla bal oldalához. A 
barlangnak két nagy bejárata van.  A hossza körülbelül húsz méter, a két bejárat között nyolc méter a 
szintkülönbség. Nappal akár lámpa nélkül is végigjárható. Kis pihenő után lefelé válasszuk a sárga 
háromszög-jelzést, csodaszép völgyben vezet le a szépen felújított Eszperantó-forráshoz. Innen a piros kört 
követve visszaérünk a piros háromszögre, és a két jelzés visszavezet a pincefalu pihenőjéig. Ezután a már 
megismert úton jutunk vissza a templomhoz. 
    /Bohner Zoltán Turista Magazin • 2011. októberi számában megjelent írása alapján/ 
 

 
PILISCSÉV SE HÍREI 
 
A Piliscsév SE 2012.05.26.-án tisztújító közgyűlést tartott. Napi rendi témája többek között Hudecz István 
elnök lemondása volt. Magánéletbeli és munkahelyi változások miatt nem tudta a megbízatást tovább 
vállalni. Nem volt könnyű feladat megtalálni az utódját. Egy kis meglepetés is van az új választásban, 
ugyanis a közgyűlés egyhangúlag egy hölgyet választott meg az egyesület a Piliscsév SE elnökének: Dudás 
Andrea tanárnőt, az általános iskola tornatanárát. Az elnökségi tagokat is megválasztották: Dimitrov László, 
Kosztka Gábor, Verebes Dezső, Velmovszki Zsolt, Chrompota Attila és Morecz Tibor kaptak bizalmat. 
Az egyesület továbbá keres szertárost, aki társadalmi munkában végezné feladatát, amivel nagyban hozzá 
tudna járulni az edzők és elnökségi tagok munkájához. 
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Csapatok helyezése a 2011-2012-es szezonban 
 

A Felnőtt csapat játékos edzője Párkányi Norbert. Ebben a szezonban is a megyei másodosztályban 
szerepelt csapatunk. Sajnos ebben az osztályban kell legtöbbet utazni játékosainknak. Tavalyi szezon végén a 
9. helyen végzett a csapat. Most azonban a dobogóért küzdenek sok fiatal épült be a csapatba, és remekül 
beilleszkedtek. A tavaszi felkészülés sajnos nem igazán sikerült. Jobb feltételek közt előrébb is végezhetett 
volna a fiatal csapatunk. Tavasszal az első fordulók sajnos nem úgy alakultak, ahogy elterveztük, de egy 
nagyon jó hajrával (11 mérkőzés veretlenül ) megszerezték a bronzérmet a srácok! 

A bajnokság gólkirályi címét is egy tehetséges piliscsévi játékos, 
Mészáros Dávid szerezte meg  

 

Az U19 csapat vezető edzője Kosztolányi Tamás. Az U19-es (Ifjúsági) 
korosztályos csapatból az idei bajnokságtól kezdve 2 játékos a felnőtt keretbe 
került, 5-en pedig Dorogra igazoltak. Az eligazolt játékosok között volt a 
tavalyi kapusunk is, így gyakorlatilag egy a tavaly még a serdülő csapatban 
védőként szereplő játékos állt ősszel a kapuba. Az edzésekre kevesen jártak, 
ugyanaz a 4-5 ember, ezért ők általában a felnőtt csapattal edzettek.  
A téli átigazolási időszak alatt két játékost sikerült igazolnunk, egy kapust és 
egy mezőnyjátékost, mindketten játszottak már korábban Piliscsévi színekben.  
A 16 csapatos bajnokságban végül a 8. helyen végeztünk, pedig jobb 
hozzáállással ennek a csapatnak a dobogóért kellett volna küzdeni.  
Sokan vannak ebben a csapatban olyanok, akiknek ez volt az első szezonja 
ebben a korosztályban. Így idén szereztek egy kis tapasztalatot és jövőre 
azon leszünk, hogy előrébb végezzünk a bajnokságban.  
 
Az U12 az előkészítő csapat, a 2000-2002-es korosztály   
Vezető edzője Verebes Dezső. A megye által szervezett U-
12-es bajnokságban szerepelnek, felemás eredményekkel. 
Mérkőzéseken a csapat hullámzó teljesítményt nyújtott, 
voltak meglepetésszerű győzelmek, és nem várt vereségek 
is. Az edzés látogatottságának emelése a cél, így jobb 
eredményt érhetnének el. Sajnos néha - az itt is 
tapasztalható gyermekhiány miatt - létszámhiányosan 
játszották le mérkőzéseiket. 

 
 Bozsik /ovisok vezetőedzője Chrompota Attila. A legfiatalabb 

korosztályos gyerekekkel, a 2006-2002 között született kis 
focistákkal a munka szeptemberben indult. Sajnos elmondható, hogy 
egyre kevesebb gyerek kerül hozzánk. Ennek egyik oka talán a 
demográfiai számokból adódik. A másik ok az elkényelmesedés 
lehet. Legalább a lehetőséget kellene a kissrácoknak megadni, hogy 
megtapasztalják, milyen is az mikor korosztályos társaikkal együtt, 

játékosan megismerkedhetnek a labdarúgás alapjaival. Természetesen nem biztos, hogy ez mindenkire 
ugyanolyan hatással lesz, de többször kéne próbálkozni, végül megszereti minden apróság ezt a szép sportot. 
Türelem és kitartás kell hozzá, és nemcsak a gyerekek részéről. Örömteli, hogy Leányvárról továbbra is 
sokan járnak át hozzánk.  
 

A három korosztályos csapatunkkal /7, 9, 11 évesekkel/ az őszi hónapok mindegyikében egy-egy Bozsik 
tornán vettünk részt. Az elsőnek mi voltunk a házigazdái, majd októberben Csolnokon, novemberben pedig 
Sárisápon fociztak a fiúk. Tavasszal két torna került lebonyolításra Dorogon, egy pedig újra nálunk. 
Legfiatalabbjaink ügyességét bizonyítja, hogy rengeteg oklevelet szereztek, és szinte vereség nélkül zárták a 
mérkőzéseket. Azonban itt is szembetűnő volt, hogy míg eddig több cserével tudtunk pályára lépni, most 
korosztályonként csak egy-két gyerekkel voltunk többen a kezdőcsapatoknál. Nyár végén újra elkezdjük a 
„munkát”, addig is mindenkinek köszönöm az eddigi segítségét, és jó pihenést kívánok a gyerekeknek, és 
lehetőség szerint a szülőknek is. A Piliscsév SE vezetősége köszöni szépen a szurkolók, a szülők és a 
támogatók segítségét. A jövő szezonban is várjuk az önzetlen segítségüket. Hajrá Csév!!!    

    Piliscsév SE vezetősége 


