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    CSÉVI KISBÍRÓ 
Piliscsév község Önkormányzatának lapja  10. évfolyam  2012./1. szám 

piliscsev@piliscsev.hu 

 

Kedves Olvasóink!  
  10 éve jelent meg először a Csévi Kisbíró első próbaszáma. 

Az önkormányzat ingyenes, információs lapja eljut minden 
piliscsévi háztartásba: tíz éve tájékoztatja település lakosságát 

  évi 6, később 4 alkalommal a helyi tudnivalókról, eseményekről, 
intézményeink és civil szervezeteink munkájáról, rendezvényeiről.  

 
 
 

Piliscsév község Önkormányzata ezúton is kíván Önöknek 
 
 

szeretteik körében eltöltött, áldott, szép húsvéti ünnepeket! 
 

TÁJÉKOZTATÁS A 2012 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL 
 

Kedves Piliscséviek!  
 

A Képviselő-testület 1/2012.(II.11.) számú 
rendeletével elfogadta Önkormányzatunk 2012. 
évi költségvetését. Előkészítésében a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság részt vett, 
véleményezte, javaslataival kiegészítette a 
benyújtott tervezetet. 
A Képviselőtestületi jóváhagyás után a tisztelt 
lakosságot az alábbiakban tájékoztatom a várható 
bevételekről, kiadásokról, fejlesztési tervekről: 
 

Önkormányzatunk költségvetésének 2012.évi 
mérlege az alábbiak szerint alakult: 
Bevételi és kiadási főösszeg: 198.008 ezer Ft  
ebből: - személyi juttatás:   21.986 ezer Ft. 
- munkaadót terhelő befizetések:      6.087ezer Ft. 
 

Intézményeink 2012. évi működési kiadásait a 
Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyta jóvá: 
Általános Iskola:  68.700 ezer Ft 
Óvoda és Bölcsőde:  43.026 ezer Ft 
Védőnői szakfeladat:    4.301 ezer Ft 
Művelődési Ház i Ház    8.265 ezer Ft 
Könyvtár      1.179 ezer Ft 
Kábel-TV Stúdió:    1.245 ezer Ft 
Idősek Klubja:   14.524 ezer Ft 
 

Piliscsév- Leányvár Körjegyzőség  
2012. évi mérlegének főösszege:  49.046 ezer Ft 
Ebből Piliscsév bevételi és kiadási főösszege: 
    26.716 ezer Ft 
 

Piliscsév község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a jövő iránt érzett felelőssége tudatában 
alapvető fontosságúnak tartja a község 
működésének és fejlesztésének folyamatosságát. 
Ahhoz, hogy a település a következő években is 
kiszámítható, előre látható célok felé haladjon, az 
elfogadott gazdasági programmal jelöltük ki a 
településfejlesztési és kulturális célokat, illetve 

határoztuk meg a közép- és hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseinket. E célokat vettük figyelembe az 
idei költségvetés elkészítésénél is.  
Pályázati és saját forrásokból szeretnénk a ciklus 
végéig elérni, hogy azok az utcáink, amelyek még 
nem rendelkeznek szilárd útburkolattal, 
murvázott, vagy legalább mart aszfaltos felületi 
zárást kapjanak. A település járdáinak felújítását 
lehetőségeink szerint, pályázat útján tervezzük 
elvégezni.  
Nagy mértékben csökkenti kiadásainkat, hogy 
a Közmunka program keretén belül kapott 
lehetőséget maximálisan kihasználva látunk el 
a település közterületein és intézményeiben 
köztisztasági, kisebb karbantartási, 
faluszépítési feladatokat.  
Az idei évben a Képviselő Testület 
intézményeinkben a következő felújítási 
fejlesztéseket támogatta: 
Az Iskolában az emeleti tantermek és irodák 
festése, a tornaterem padlózatának cseréje. Az 
Óvoda-Bölcsőde nagykapujának cseréje, fűtési 
rendszerének felújítása. A Művelődési Ház és 
Könyvtár nagy- kis- és olvasó termének festése. 
A szlovák klub ajtajával szembeni bejárati ajtó 
cseréje. A színpad mögötti helyiség padlójának 
cseréje. A Stúdió részére új kamera vásárlása. Az 
Idősek Klubja szociális konyhájának felújítása: 
burkolatok, konyhabútor cseréje, festés. A 
Hivatal házasságkötő terme melletti vizesblokk 
felújítása. Az „ÁFÉSZ” ház vakolása (színezése). 
Sziréna felújítása. Béke utcai buszváró építése. A 
civil szervezeteink működését közel 4 millió 
forinttal támogatja önkormányzatunk.   
A korábbi évek takarékos, kiegyensúlyozott 
gazdálkodásának köszönhetően jelentős 
pénzmaradvány áll az önkormányzat 
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rendelkezésére, melynek segítségével az idei 
évben is igyekszünk elvégezni a legsürgősebb 
felújítási, karbantartási munkákat, valamint 
biztosítani tudjuk a belterületi utak felújítására 
benyújtott pályázathoz szükséges önerőt is. 
 

Intézményeinktől az idén is elvárjuk a takarékos 
gazdálkodást, a pályázati lehetőségek maximális 
kihasználását, az intézményi vagyon védelmét.  
Fenti terveink természetesen csak akkor 
valósulhatnak meg, ha bevételeink is a 

tervezett arányban folynak be, ha benyújtott 
pályázataink sikeresek lesznek. 
 

Bízunk benne, hogy céljaink megvalósításában 
partnerek lesznek településünk lakosai is. Ha 
velünk együtt vigyázzák közös értékeinket, óvják 
a kiültetett fákat, virágokat, környezetünket, 
büszkén mondhatjuk majd el, hogy a rendezett, 
tiszta Piliscsév a környék legszebb települése. 
 

Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester 

 
TŰZESETEK PILISCSÉVEN 

 

Az utóbbi időkben, az elmúlt félévben többször is meg kellett tapasztalnunk településünkön is a tűz 
pusztításának rettenetes következményeit. A legmegrázóbb a legelső tűzeset volt, amikor 2011.december 
12-ről 13-ra virradó éjjel, a Gyóni Géza utca 13. számú ház égett le, Klányi Mihály és családja fedél nélkül 
maradt. Önkormányzatunk gondoskodott elhelyezésükről, és nagy összefogás mutatkozott meg a faluban a 
jóérzésű, együttérző emberek részéről is. A DUNA Takarékszövetkezetnél a károsultak részére létrehozott, 
58600489-11168883 számú számlán már gyűlt össze egy jelentősebb összeg, és még mindig él a számla, 
lehet rá adományokat küldeni, de ahhoz, hogy vissza tudjanak költözni, még sok hiányzik. 
A Klányi család megrendítő esete óta is sokszor, és egyre gyakrabban kell riasztanunk a tűzoltókat a hol itt, 
hol ott fellobbanó tüzek megfékezésére. Mindez arra figyelmeztet bennünket, hogy fokozott figyelemmel 
kell óvintézkedéseket tennünk a tűzesetek elkerülésére. Egyetlen eldobott cigarettacsikk is óriási károkat 
okozhat. Kérjük, mindenki szigorúan tartsa be az országszerte érvényben lévő tűzgyújtási tilalmat!  
 

A faluszerte fel-fellobbanó tüzek után 2012. március 25-én településünkön ismét nagy kiterjedésű tűzeset 
volt: a Béke utcai házsor mögött, a ’káposztás’ földeken égett az elhanyagolt száraz növényzet, aminek 

következtében számos családi ház, és a felújított 
orvosi rendelőnk is veszélybe került. A tüzet 
szerencsére sikerült megfékezni, legalább száz ember 
megfeszített munkájának köszönhetően. Ezúton is 
köszönet a segítőknek!  
Hogy ez még egyszer ne következhessen be, 
felhívjuk az érintett ingatlantulajdonosok figyelmét, 
hogy a tulajdonukban álló nem művelt belterületi 
ingatlanukat tisztítsák meg a gaztól, szeméttől. 
Ennek megtörténtét ellenőrizni fogjuk. 
Az önkormányzat is segítséget adna az ingatlanok 
rendbe tételére oly módon, hogy a Béke úttal 
párhuzamos műveletlen telkek egy részét 
megműveltetné, a tulajdonosok hozzájárulásával. 
Természetesen a műveléshez való hozzájárulás a 

tulajdonos tulajdonjogát nem sérti. Aki úgy dönt, hogy az ingatlan rendbetételéhez ily módon 
hozzájárul, kérjük, a hivatalban ezt egy nyilatkozat aláírásával tegye meg. 
Együttműködésükben bízva:  

      Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester 
☯ 

SEGÍTSÉG A SEGÍTŐNEK 
 

2012. március 26-án –előzetes bejelentkezés alapján – 
felkereste Önkormányzatunkat és a tűzesetben kárt 
szenvedett Kányi családot egy küldöttség Kolontárról.  
Klányi Mihály a kolontári katasztrófa idején önkéntes 
segítőként dolgozott a mentésben. Miután Kolontáron  
tudomást szereztek – a sajtóból -a Klányi családot ért 
katasztrófáról, gyűjtést szerveztek részükre.  
A kolontáriak által összegyűjtött adományt hozta el 
küldöttségük, hogy ezzel is segítsék a családot, hogy 
minél hamarabb visszaköltözhessenek otthonukba.”  
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL LEGUTÓBB BEADOTT PÁLYÁZATOK 
 

PÁLYÁZAT ÚTFELÚJÍTÁSRA, ÉPÍTÉSRE 
 

Piliscsév község Önkormányzata pályázatot 
nyújtott be a Közép-dunántúli Operatív Program 
belterületi utak korszerűsítésére, felújítására. 
megerősítésére új utak kiépítésére kiírt 
pályázatára, melyre települési önkormányzatok 
pályázhattak. Az Európai Uniós forrásból 
rendelkezésre álló keretösszeg 1.500 millió Ft, 
amiből várhatóan 10 db pályázatot támogatnak. 
Miért előnyös számunkra ez a pályázati lehetőség? 
A támogatás 90 %-os, vagyis 10 % önerőt kell 
hozzátennie az Önkormányzatnak. A támogatás 
Állami tulajdonú közútra, vagy országos 
közúthálózatba tartozó, 1,2,3,4 vagy 5 számjeggyel 
jelölt utakra igényelhető. E pályázat keretében a 
feltételeknek megfelelő piliscsévi utak, amelyekre 
jogosultak voltunk pályázni: a Kesztölci utca  
(B-VI besorolású útból B-V jelű úttá tudjuk 
fejleszteni), illetve megépülhet a Dózsa György 
utca és a Béke utca (falu eleje) összekötő 
szakasza (B-V jelű utak). 
A pályázat sikeressége esetén a pályázati 
támogatásból a Kesztölci utcában megoldhatnánk 
azt áldatlan állapotot, amiben az utca lakossága 
közlekedni kénytelen. A Dózsa utcának pedig két 
irányú összeköttetése lesz a Béke utcával, így az ott 
lakók könnyebben kijuthatnak a faluból, és a Dózsa 
utca végén kialakított új telkek, építkezéseik 
jövőbeni forgalma sem a Dózsa utcát terheli majd. 
Hosszabb távon pedig a rendezési tervünknek 
megfelelően alakulhat ki a falut elkerülő út egy 
szakasza. 

 

Tisztelt Vállalkozók!  
 

Felhívom figyelmüket, hogy a 2011. évi helyi 
iparűzési adó bevallás benyújtásának határideje 
2012. május 31. A bevalláshoz nyomtatvány a 
www.piliscsev.hu honlapról letölthető.  
Kérem a bevallási határidők pontos betartását!  
   Baumstark Tiborné körjegyző 

AZ ÓVÓDA FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSÉRE 
 

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az 
Aranykapu - Zlatá Brána Napköziotthonos Óvoda 
kazánházának energetikai felújítására, mivel az 
óvodaépület régi típusú öntvény tagos kazánjai 
elöregedtek, többször javításra szorultak.  
Az újonnan kialakítandó rendszerben beépítésre 
kerülne 2 db kondenzációs fali kazán „kaszkád” 
rendszerben szerelve, külön-külön kazánköri 
szivattyúval, időjárásfüggő szabályozással, 
fokozatos teljesítmény kihasználással. A melegvíz 
termelő berendezés is megújulna, egy 300 literes 
tárolóval, ezzel is csökkentve az üzemeltetés 
költségeit. Az újonnan kiépítésre kerülő 
kazánrendszer szabályozása a külső hőmérséklet 
függvényében változik. A beruházás éves szinten 
30-40 %-os energiamegtakarítást eredményez.  
 
 

PÁLYÁZAT TESTVÉRTELEPÜLÉSI 
TALÁLKOZÓ MEGRENDEZÉSÉRE 

 

Önkormányzatunk idén is benyújtotta pályázatát 
Testvértelepülési találkozó megrendezésére.  
Az Európai Bizottság ’Európa a polgárokért’ című 
programja keretében megvalósuló testvértelepülési 
találkozók célja: hogy összehozzák a részt vevő 
települések polgárait, biztosítva, hogy az 
önkormányzati együttműködés mellett erős 
személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük, 
ismerjék meg egymás mindennapi életét, kulturális 
sokszínűségét, illetve tapasztalják meg az európai 
közös kulturális örökséget. 2012. Az Aktív Időskor 
éve, ennek jegyében szeretnénk nagyobb figyelmet 
fordítani pl. a testvértelepülési nyugdíjas 
szervezetekkel való kapcsolatokra. Őszi programot 
terveztünk, a szürethez, szüreti szokásokhoz 
kötnénk a rendezvényt. /A projektben legalább két 
részt vevő ország településeinek kell szerepelnie. A 
meghívottak minimum létszáma 25 fő. A támogatás 
mértéke a meghívottak létszámának függvénye./ 
 

           Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester 
 

 

KÖZMUNKAPROGRAM PILISCSÉVEN 
2012. április 1-jétől ismét megkezdődött a közfoglalkoztatás az Önkormányzatnál, ahol 19 fő 
foglakoztatására nyílik lehetőség. Az új jogszabályoknak megfelelően 6 órás munkaidőben 2 hónapig 
tudunk munkát biztosítani 16 főnek. A hosszú távú foglalkoztatás keretén belül 3 főt 3-4 hónapos 
időtartamra tudunk foglalkoztatni az Önkormányzat intézményeiben. A falu szépítése érdekében végeznek 
hasznos munkát: fűnyírás, virágültetés, önkormányzati tulajdonú árkok rendbetétele, játszóterek, parkok 
rendbetétele és természetbeni segélyként kiosztásra kerülő burgonya megtermelése. 
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A KÖRJEGYZŐ  BESZÁMOLÓJA  A  KÖRJEGYZŐSÉG TAPASZALATAIRÓL 
 

A körjegyzőség megalakítása, 2011. december 1-je óta eltelt időszakról szeretném tájékoztatni Önöket.  
A Körjegyzőség létrehozásában a szakmai munka racionalizálása is fontos szempont volt, de mindkét 
önkormányzatnál a döntés meghozatalánál sokat nyomott a latban az így elérhető többletbevétel is. 
A megállapodásban és egyéb kötelező dokumentumokban rögzített szervezeti felépítés, a munkakör 
átcsoportosítás jó döntés volt, de számos objektív és szubjektív tényező nehezítette. Objektív akadály a 
megalakulás időpontja, hiszen decemberben még egy hónapra költségvetést kellett elfogadnunk, 
elszámolva a 2011-es év 11 hónapjával. Szubjektív akadálya a személyi állomány: a leányvári hivatalban 
mindössze két fő ügyintéző maradt (két fő az esztergomi önkormányzat hivatalába ment el dolgozni). 
Irányításommal a leányvári hivatalban az ügyiratok kezelése, a gazdálkodás törvényessége, egyes szociális 
juttatások megállapítása szakmailag pozitív változást hozott, ennek ellenére vannak még hiányosságok.  
A piliscsévi hivatal köztisztviselői a hivatali munka minden területén segítenek a leányvári ügyek 
gördülékenyebbé tételében. A két polgármester „oroszlánrészt” vállal a feladatok megoldásában, (pl. 
testületi ülések előkészítés, előterjesztések megírása) és ez nagyon sajátos. 
Az átmeneti nehézségeken próbálunk segíteni közmunkások foglalkoztatásával is, ami ha nem is jelent 
teljes megoldást, de irányítással segítséget jelent számunkra. 
  Baumstark Tiborné, körjegyző 

 

INFORMÁCIÓK AZ ÖNKORMÁNYZAT LEGUTÓBB HOZOTT RENDELETEIBŐL: 
 

        A HÁZASSÁGKÖTÉS DÍJAZÁSÁRÓL  
 

2012. március 27-i együttes testületi ülésen a két 
település képviselő testületei önkormányzati 
rendeletet alkottak a házasságkötés hivatali 
helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő 
engedélyezésének szabályairól és díjazásáról.  
 

Ennek értelmében:   
a) a hivatali munkaidőn kívül, de hivatali 
helyiségben történő házasságkötés esetén a 
házasságkötés szolgáltatási díja nettó 10.000.- Ft.   
 

b) A hivatali helyiségen kívül, de munkaidőben 
20.000.- Ft a házasságkötési szolgáltatás díja.  
 

c) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül 
30.000.- Ft a díj.   
 

Mentesség nincs. Amennyiben a hivatali helyiségen 
kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt 
kerül sor, a házasulók a fent említett díjak 50%-át 
kötelesek megfizetni, de a rendkívüli körülményt 
(pl. mozgáskorlátozottság, egészségi állapot, kor)  
a kérelmükben megjelölni és igazolni kötelesek. 

 BÖLCSŐDEI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

2012. március 27-i Leányvár község képviselő-
testületével együttes ülésén Piliscsév Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot 
hozott a bölcsődében fizetendő étkezési és 
gondozási térítési díjakról (a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 29.§. (2) bekezdés e) pontjában, 
147 § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8 § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX.törvény 5.§ (1a) bekezdésében biztosított 
egyetértési jogkörében) melyben a következőket rendeli el: 
A bölcsődében a gyermekek gondozására, 
nevelésére, nappali felügyeletére, és a velük történő 
foglalkozásra egységesen napi 100.- Ft gondozási 
díjat állapít meg, amit a szülők kötelesek megfizetni 
a hónap minden munkanapjára, tekintet nélkül arra, 
mely napokon veszik igénybe a szolgáltatást. A 
rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba. 

 

             PILISCSÉV KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ  
          23/2011.(XII.15.) számú RENDELETE az alábbiakat határozza meg:  
 

16. § (2) A község közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosa köteles az ingatlannal határos 
közterületet karbantartani illetve tisztán tartani.  
(3) A (2) bekezdésben szereplő kötelezettség kiterjed:  
a) az ingatlan előtti járdaszakaszra (járda hiányában egy méter széles területsávra,) illetőleg ha a járda 
mellett zöldsáv is van az úttestig terjedő teljes területre,  
b) a járda és a közút közötti füves területen a fű rendszeres nyírására, és gyommentesítésére, tisztán 
tartására az ott lévő fák, bokrok ápolására,  
c) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartására,  
d) a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására.  
 

KÉRJÜK A KÖZSÉG LAKÓIT, HOGY A SAJÁT INGATLANUK ELŐTTI ÁRKOT  
2012. ÁPRILIS 30-IG TAKARÍTSÁK KI! 

 

A KIDOBOTT FÖLDET AZ ÖNKORMÁNYZAT ELSZÁLLÍTJA, 2012. MÁJUS 10-IG.  A HATÁRIDŐ UTÁN 
KIRAKOTT FÖLDET AZ INGATLAN TULAJDONOSÁNAK SAJÁT KÖLTSÉGÉN KELL ELSZÁLLÍTANIA! 
 

       Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester 
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ÉLELMISZER-ADOMÁNY OSZTÁS VOLT PILISCSÉVEN  
Újabb – soron kívüli - élelmiszer-adományt ajánlott fel a Magyar Élelmiszerbank Egyesület a piliscsévi 

rászorulók részére. Ennek köszönhetően 2012. március 27-29-én idős nyugdíjasok, több gyermeket nevelő 
családok, rendszeres segélyezettek részére osztotta ki az élelmiszert az önkormányzat: a művelődési házban 

lehetett átvenni, illetve a mozgásukban korlátozottak számára házhoz szállítottak.   
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az adományozónak és a kiosztásban segédkező önkénteseknek. 
       Kosztkáné Rokolya Bernadett, polgármester 

 
 

MEGKEZDŐDIK A PÁLYAFELÚJÍTÁS 
PILISVÖRÖSVÁR–ESZTERGOM KÖZÖTT 
Júniusban megkezdődik a Pilisvörösvár-
Esztergom közötti vasúti pályaszakasz felújítása. 
A beruházás elkészülte után – előre láthatólag 
2013 közepére - tíz perccel rövidebb idő alatt 
juthatunk majd el a vonattal Pilisvörösvárra!  
A felújítás időszaka sajnos kényelmetlenséggel is 
fog járni az utazó-közönség számára: június 16-
ától közel egy éven át, vonatpótló autóbuszok 
szállítják az utasokat Pilisvörösvárig.   
Az autósokat nem fogja akadályozni a munka.  
A vasúti átjáró felújításának idejére ideiglenes 
elkerülő úton vezetik majd át a síneken a 
forgalmat. Kiépítik a vasútállomási parkolót is.  

 

AZ OROSZ-TEMETŐ FELÚJÍTÁSÁRÓL 
Az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége 
megkereste Önkormányzatunkat azzal a 
szándékával, hogy elvégezteti a Piliscsév 
központjában található, kissé elhanyagolt állapotú 
orosz katonai temető felújítását. 
A felújítás során a temetőn változtatást nem 
végeznek, az eredeti állapot visszaállítása a céljuk. 
A következő munkálatokra kerül sor: kerítés és 
kerítéslábazat javítása, helyreállítása; kisméretű 
obeliszkek cseréje; sírszegélyek javítása, hiányzó 
helyeken pótlása; márvány, gránit táblák 
elhelyezése obeliszkeken; nagyméretű obeliszk 
lefagyott burkolatának pótlása, márvány felületek  
felcsiszolása; dísznövényzet elhelyezése 

 

„FÖLD NAPJA” akcióhoz csatlakozva Önkormányzatunk 2012. április 23-án tartja meg 
hagyományos szemétgyűjtési akcióját. A fő út mentén eldobált szemét összegyűjtésével 

csatlakozunk a programhoz. A szemétszedési akciónkra várunk minden lelkes, környezetéért tenni 
akaró piliscsévit! Akinek lehetősége van részt venni, azt várjuk 2012.04.23-án reggel 8 órakor az 

Önkormányzat Hivatala előtt. Mellényt és munkakesztyűt mindenkinek biztosítunk. 
 

FALUTÚRA: Újra túrázni hívjuk a természetjárást 
kedvelőket! Május 5-én (szombaton) az Apátkúti völgyet 
fedezzük fel közösen. Külön busszal utazunk 
Pilisszentlászlóra, onnan a völgyben végig lefele haladva és a 
patakot kerülgetve lesétálunk Visegrádra, majd újra buszra 
szállunk. Könnyű, és nagyon látványos túra. Hossza mindössze 
10 km, szintemelkedés pedig szinte nincs is benne. Nehézséget 
egyedül a patakátkelés okozhat, de száraz lábbal végigjárható. 
A különbuszra az Önkormányzat Hivatalában lehet 
jegyet váltani!  /Egy fotó a helyszínről, kedvcsinálónak  

 

A „SULIKUPA” TÚRASOROZATRÓL 
„Az immár harmadik évadban meghirdetett túrasorozatot azért találtam ki, hogy ezzel kimozdítsam a 
gyerekeket a TV és a számítógép elől. 2010-ben „Piliscsévi Sulikupa” címmel, még csak a Piliscsévi 
Általános iskolában hirdettem túrákat. 2011-ben már megpróbáltam bevonni a környező iskolákat is. Nem 
jártam sok sikerrel! 2012-ben is zömmel a piliscsévi diákok jelentkeztek. Ebben az évben 11 túrát szervezek 
a gyerekeknek. A nevezési díj egész évre 500 Ft. Ezért az év végén azok a diákok, akik legalább 7 túrát 
teljesítenek, névre szóló serleget kapnak. Mostanra már 2 túrán túl vagyunk. Első alkalommal a Kémény-
sziklát céloztuk meg. A 2. túrán a Nagy Somlyót másztuk meg. 3. túránk célja az Országos Kéktúra 
börzsönyi szakasza lesz: 3 nap alatt 38km-t teszünk meg. 4. túránk a Piliscsévi Falutúra, május 5-én. 
 Az év során ránk váró további túrák: 
5. túra: május 12. (Piliscsabai Negyvenesek teljesítménytúra). 6. túra: június 2. Rám szakadék  
7. túra: szeptember 22. Vaskapu turistaház (kiindulási és végpont Esztergom) 
8. túra: október 6. Fekete völgy (Börzsöny). Látványos, de nehéz túra! 
9. túra: október 27. Börzsöny, Szent Mihály hegy (Remete barlang) 
10. túra: november 10. 11. túra: december 1. Ezek útvonalát az addigi résztvevők igényeihez igazítom! 
Sok szeretettel várunk mindenkit túráinkon! Gyertek velünk, mert kirándulni jó! 
Ha nem mászol hegyekre, akkor nem látsz a távolba!”     Bohner Zoltán 
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FRISS STATISZTIKAI ADATOK PILISCSÉVRŐL 
 
 

Az Önök érdeklődésére is számot tarthatnak a Központi Statisztikai Hivatal által 
rendelkezésünkre bocsátott, a lakosság családi állapotára és életkor szerinti összetételére 

vonatkozó, 2011.12.31-i állapotot tükröző összesítő táblázatok, így közreadjuk őket. 
  Összesen Férfi Nő 
Állandó lakosság összesen        2 419         1 194          1 225  
Hajadon / Nőtlen        1 035            572             463  
Házas           897            449             448  
Özvegy           229              39             190  
Elvált           228            117             111  

 

PILISCSÉV Állandó lakosság Lakónépesség 
Kor Születési év Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő 

0 éves 2011           20         12             8            20           12 ..   8 
1 éves 2010           17           9             8            18           10      8 
2 éves 2009           19           9           10            17                 8      9 
3 éves 2008           16         12             4            15               10      5 
4 éves 2007           20         10           10            21               10    11 
5 éves 2006           25         14           11            22               13      9 
6 éves 2005           18         10             8            17                 9      8 
7 éves 2004           18           7           11            17                 6    11 
8 éves 2003           22         11           11            22               11    11 
9 éves 2002           23         10           13            23                 9    14 

10 éves 2001           16           9             7            15                 9      6 
11 éves 2000           21         12             9            24               14    10 
12 éves 1999           28         14           14            29               13    16 
13 éves 1998           17         11             6            18               11      7 
14 éves 1997           27         14           13            25               14    11 
15 éves 1996           31         21           10            25               17      8 
16 éves 1995           38         14           24            39               13    26 
17 éves 1994           37         11           26            34               10    24 
18 éves 1993           31         13            18            26               11    15 
19 éves 1992           29         13           16            31               15    16 
20 éves 1991           41         24           17            38               23    15 
21 éves 1990           28         16           12            27               15    12 
22 éves 1989           34         21           13            31               19    12 
23 éves 1988           41         19           22            43               22    21 
24 éves 1987           34         19           15            31               18    13 
25 éves 1986           40         20           20            41               21    20 
26 éves 1985           35         18           17            28               12    16 
27 éves 1984           24         10           14            21               10    11 
28 éves 1983           28         17           11            28               17    11 
29 éves 1982           26         14           12            27               14    13 
30 éves 1981           35         18           17            34               18    16 
31 éves 1980           34         25             9            34               24    10 
32 éves 1979           30         18           12            26               16    10 
33 éves 1978           36         18           18            36               20    16 
34 éves 1977           50         28           22            53               29    24 
35 éves 1976           55         23           32            55               25    30 
36 éves 1975           54         25           29            59               28    31 
37 éves 1974           51         26           25            48               27    21 
38 éves 1973           40         24           16            42               27    15 
39 éves 1972           42         20           22            42               21    21 
40 éves 1971           41         24           17            41               24    17 
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PILISCSÉV Állandó lakosság Lakónépesség 
Kor Születési év Összesen Férfi Nő Összesen Férfi Nő 

41 éves 1970           31         20           11            31               20    11 
42 éves 1969           36         21           15            35               20    15 
43 éves 1968           42         20           22            46               21    25    
44 éves 1967           47         22           25            45               22    23 
45 éves 1966           38         18           20            37               19    18 
46 éves 1965           26            16            27               11    16 
47 éves 1964           30           13         17            30               13    17 
48 éves 1963           26           14         12            25               14    11 
49 éves 1962           26           16             25               15    10 
50 éves 1961           31           15           16            33               17    16 
51 éves 1960           43           27           16            43               26    17 
52 éves 1959           40           21           19            40               21    19 
53 éves 1958           41           20            21           40               19    21 
54 éves 1957           25           12           13            26               13    13 
55 éves 1956           31           13           18            32               14    18 
56 éves 1955           48           23           25            48               23    25 
57 éves 1954           36           19           17            35               19    16 
58 éves 1953           39           22           17            39               22    17 
59 éves 1952           26             9           17            28                 9    19 
60 éves 1951           34           16           18            35               17    18 
61 éves 1950           31           14           17            31               13    18 
62 éves 1949           30           13           17            34               15    19 
63 éves 1948           23           10           13            24               10    14 
64 éves 1947           30           15           15            32               15    17 
65 éves 1946           22           10           12            23               10    13 
66 éves 1945           23           12           11            23               12    11 
67 éves 1944           30           12           18            29               12    17 
68 éves 1943           30           16           14            30               15    15 
69 éves 1942           20             9           11            20                 9    11 
70 éves 1941           20             6           14            20                 6    14 
71 éves 1940           23           10           13            23               11    12 
72 éves 1939           26           12           14            26               12    14 
73 éves 1938             9             3             6            10                 3      7 
74 éves 1937           12             4             8            11                 4      7 
75 éves 1936           15             4           11            15                 4    11 
76 éves 1935           15             2           13            15                 2    13 
77 éves 1934           13             5             8            13                 5      8 
78 éves 1933           13             2           11            13                 2    11 
79 éves 1932           10             3             7            11                 3      8 
80 éves 1931           13             7             6            13                 6      7 
81 éves 1930             6             -             6              6                -        6 
82 éves 1929             6             -             6              6                -        6 
83 éves 1928             7             3             4              7                 3      4 
84 éves 1927             8             4             4              7                 4      3 
85 éves 1926             4             -             4              3                -        3 
86 éves 1925             4             -             4              4                -        4 
87 éves 1924             2             1             1              2                 2      -  
88 éves 1923             3             1             2              3                 1      2 
89 éves 1922             1             1             -              1                 1      -  
90 éves 1921             1             1             -              1                 1      -  
91 éves 1920             1             -             1              1                -        1 
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ANYAKÖNYVI HÍREK - Szeretettel köszöntjük Piliscsév legifjabb lakosait  
      és évfordulós idősebbjeinket! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dukát Emília          Fodor Nóra Szófia             Lajosházi Dóra  
  (szülei:  Dukát István és  (szülei:  Fodor László és    
(szülei: Lajosházi Péter Gyula 

    Szabó Borbála)               Farkas Anna)  
  és Kökény 
Renáta) 

 

 
  Kosztkáné Rokolya 
                 Bernadett  
            polgármester 
            a szépkorúak  
                 jubileumi 
            köszöntéséről  
                        szóló 
      255/2008.(X.21.) 
      Kormányrendelet 

   2.§(4) bekezdésére 
             figyelemmel 

      Kiss Ádám                  köszöntötte  
(szülei: Kiss Ferenc és Ifjú Erzsébet)        90. születésnapja  alkalmából  Jurkovics  Mihályt 
 

 

90 éves születésnapját ünnepelte Piliscsév egyik legidősebb embere, Jurkovics Mihály, ahogy a cséviek 
ismerik ’Sici bácsi’.  
1922. március 11-én született piliscsévi parasztházuk gangján. Az elemi iskola elvégzése után 
tehénpásztorkodott, majd a kőbányában mészoltóként dolgozott, végül a szénbányához került.  
A II. világháborúban harcolt Temesvárnál, a háború végeztével gyalogszerrel jött haza Piliscsévre és nem 
sokkal utána megnősült.  
Két gyermeke született, Györgyi és Béla. Fiatal korától nagy mókamester, szívesen beszélget és viccelődik 
az emberekkel. 1977-től nyugdíjas, de azóta is tevékenyen telnek napjai, kertészkedik, rendben tartja kis 
házát, őrzi a hagyományokat. Korbácsfonó tudományát még a Magyar Televízió is megörökítette. 
Mostanában amikor csak teheti, dédunokájával játszik.  
A cséviek és azok, akik a Szászvári utca felé sétálnak, biztosan jól ismerik, mert mindenkihez van egy jó 
szava, vicces történeteivel szívesen szórakoztatja az arra járókat. Kívánunk neki mi is jó erőt, egészséget, 
éljen meg sok további békés-boldog esztendőt szerettei körében! 
 

 
Meghitt, kedves eseményt ünnepelt az 
Asszonykórus. Kórusunk egyik 
meghatározó tagja Zoltán Istvánné, Manci 
néni 2012. január 23- án töltötte be  
80. életévét. Szinte hihetetlen, hogy 42 éve tagja 
a kórusnak! Emellett aktív tagja az Egyházi 
kórusnak is. Kívánunk még sok szép énekes évet 
erőben,  jó egészségben neki és 



     C S É V I   K I S B Í R Ó      
 

 10. évfolyam 1. szám  9

családjának! 
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AKIRE BÜSZKÉK VAGYUNK 
 

„Mindig büszke öröm tölt el, ha hallom, hogy egy-egy csévi fiatal milyen jó eredménnyel végzi 
tanulmányait, akár a középiskolában, de még inkább főiskolán, vagy egyetemen. 
Sok ilyen fiatal eredményeit láttam, amikor tanulmányaik alapján képviselőtestületünk ösztöndíjban 
részesítette őket. Hiszem és bízom benne, hogy ezek a fiatalok megállják helyüket az életben és ők is 
büszkén vállalják majd, hogy eredményeik eléréséhez egy pilisi kis falu közössége is hozzájárult. 
Az elmúlt hetekben a büszkeségen túl a meghatottság torokszorító érzése töltött el, amikor az alábbi 
szövegű doktori oklevelet olvastam: 

„Pintér-Jurkovics Mária  
mielőttünk, az irodalomtudományokban (szláv irodalmak szakterületen) való képzettségéről és tudásáról  

cum laude/ dícséretes minősítéssel kétséget kizáróan bizonyságot tett,  
ezért Őt méltónak ítélvén e megtisztelő tudományos fokozatra doktornak (PhD) nyilvánítjuk, és a törvény 
erejével ránk ruházott hatalomnál fogva a mai naptól kezdődően a doktori cím viselésére feljogosítjuk.” 

 

Talán nem mindenki ismeri a szerény, halk szavú Jurkovics Marikát, aki a fent idézett oklevél tulajdonosa. 
Itthon, Piliscséven végezte általános iskolai tanulmányait, majd a budapesti Szlovák Gimnáziumban 
érettségizett, 1994-ben. Innen, országos középiskolai tanulmányi verseny III. helyezettjeként felvételi 
vizsga nélkül, egyenes út vezetett az ELTE Bölcsészettudományi Karára, ahol 1999-ben szlovák nyelv és 
irodalom szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. A doktori fokozat megszerzéséhez „A kultúra 
változásai a pilisi szlovák településeken (Piliscsév, Kesztölc)” címmel végzett kutatásokat, illetve írta 
doktori disszertációját. Az egyetem elvégzése után egykori iskolájában, a budapesti Szlovák 
Gimnáziumban tanított 2005-ig. Egykori tanárai hívására jött haza Piliscsévre tanítani. A csévi gyerekekkel 
igyekezett megismertetni őseik nyelvét, a régi, szép szlovák csévi dalokat, hagyományokat, szlovák szokásainkat. 
2005-ben a szlovák nyelv és kultúra területén végzett tevékenységéért Nemzetiségi Ifjúsági Dij-ban 
részesült. Tanít, tanulmányokat ír, szlovák önkormányzatunk elnökhelyettese. Közben házasságot kötött és 
jelenleg kisfával, Marcellel van otthon GYES-en, de már számolja a hónapokat, hogy mikor térhet vissza a 
régi alma materbe, hogy a szlovák nyelvre, annak szépségeire tanítsa újra a csévi gyerekeket. Teszi 
mindezt nagy szeretettel, hozzáértéssel és főleg szerénységgel! Szorgalma, sikerei és szülőfaluja iránti 
szeretete legyen példa minden csévi fiatal számára! Büszkék vagyunk Rád Marika!” 

Nagy Mária 
 

Tisztelt Lakosság!  
2012.03.01-től megváltozott a felnőtt háziorvosi rendelés rendelési ideje! 

 akut betegek ellátása előjegyzett betegek ellátása 
Hétfőn 08:00-10:00 10:00-12:00 
Kedden 12:00-14:00 14:00-16:00 
Szerdán 08:00-10:00 10:00-12:00 
Csütörtökön 12:00-14:00 14:00-16:00 
Pénteken 08:00-10:00 10:00-12:00 

Felhívom kedves betegeim figyelmét, hogy a 15:30 után érkező betegeket már nem 
tudjuk fogadni. Előjegyzés a 06 33 472-295 telefonszámon, legkésőbb a bejelentkezés 

napját megelőző utolsó munkanapon. 
Sürgős esetekben naponta 08:00-16:00-ig a 06 20 577-2607 telefonszámot lehet hívni! 

 

Kedves Piliscséviek! Kérjük, hogy támogassák idén is a „PILISCSÉVÉRT KÖZALAPÍTVÁNY”-t! 
Szeretnénk, ha ebben az évben is hozzájárulhatnánk községünk intézményei, civil szervezetei 

színvonalas munkájának elősegítéséhez. Ehhez kérjük az Önök segítségét is.  
A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az adózó személyi 

jövedelemadójának 1%-át egy nyilatkozatban megjelölt kedvezményezett javára utalja át.  
Kérjük, hogy a 2011. évi adóbevallásuk elkészítésénél jelöljék meg 

kedvezményezettként alapítványunkat! 
A „PILISCSÉVÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” adószáma: 19150299-1-11  

Ezzel oly módon támogathatnak bennünket, hogy Önöknek nem jelent kiadást, hiszen  
az egyébként is befizetett adójukból utalják át alapítványunknak.  

Támogatásukat előre is köszönjük! A „Piliscsévért” Közalapítvány Kuratóriuma nevében 
       Maduda Dénesné elnök 
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FELÉBRED CSIPKERÓZSIKA–ÁLMÁBÓL AZ ESZPERANTÓ FORRÁS 
 

Sokan szóvá tették már a hajdan közkedvelt kiránduló- és sétahely, a pincesor feletti Eszperantó-forrás 
elhanyagolt, lepusztult állapotát, mely méltatlan ahhoz a hajdan „felkapott” pihenőhelyhez, amit valamikor, 
néhány évtizeddel ezelőtt jelentett a falunak. 
Voltak olyanok, akik nem csak szóltak, de tettek is azért, hogy a pihenőhely régi pompáját visszaállítsák.  
Az Eszperantó forrás helyreállítása – lelkes önkénteseknek köszönhetően, lassan, de biztosan 
halad. Az eszperantisták és más lelkes önkéntesek, helyiek és nem helyiek együtt dolgoztak ezért a célért. 
 

MINDEN PILISCSÉVI LAKOST SZERETETTEL VÁRNAK 2012. ÁPRILIS 14-ÉN, SZOMBATON 
DÉLELŐTT 11 ÓRÁRA, A FELÚJÍTOTT FORRÁS  ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA,  
MELYEN RÉSZT VESZ A MAGYAR ESZPERANTÓ SZÖVETSÉG ELNÖKE IS!! 

Az eszperantisták és a csévi lelkes önkéntesek mellett alkalmi önkéntesek is besegítettek: az esztergomi 
Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, Óvoda és Általános Iskola 10. d osztályos tanulói 2012. március 
31-én végeztek az Eszperantó-forrásnál önkéntes munkát. A kellemetlen, szeles idő ellenére sokat 
haladtak: lépcsőt vájtak a meredek partoldalba. Köszönjük nekik a lelkes munkát és szeretettel várjuk őket 
vissza – kicsit kellemesebb időben, nem csak dolgozni, pihenni is. 

Bendur István visszaemlékezése Piliscsév Eszprantó-forrásáról: 

„A Pincefalutól észak-keletre sétálva, közvetlenül a Csévi-barlang alatt húzódó völgyben található 
falunk egyik igen értékes nevezetessége: az Eszperantó forrás. (Hasonló elnevezéssel rendelkezik 
két kis bükki forrás is, egy Nagybakónál és egy másik a Hámori-tó fölött. Mindkettő később kapta 
nevét, mint a községünké.  
A csévinek a múlt század végi Pesti Frigyes földrajzinév-  
gyűjtő szerint eredetileg "Elletísszká sztudenka" volt a 
neve, de a 20-as évek végén a környék bányászaiból 
alakult illegális kommunisták kirándulás ürügyén 
szemináriumi helyüknek ezt a forrást választották.  
Fedő-tevékenységül az akkori divatos eszperantó nyelv 
tanulását választották. Lassacskán ez a név ragadt meg 
falunk köztudatában.   
Mindig is kellemes kirándulóhelynek számított ez a szép 
fekvésű völgy elapadhatatlan vizével, állatitatóival, 
hóvirág-lepte sziklás lankáival. Mi hajdan, gyerekekként szinte hetente jártuk e vadregényes tájat. 
A családok is gyakran megfordultak errefelé, ahol bőven termő gombás erdei tisztásokra is lehetett 
akadni. A hatvanas években Piliscsév egyik legkedveltebb kirándulóhelye volt az Eszperantó-forrás. 
Hajdani népszerűségét bizonyítja, hogy Kukola Mihály, falunk hentese hétvégenként lacikonyhát 
működtetett a forrással szembeni kis, erre a célra kiépített magaslaton. Esőházak, gondosan 
lekaszált fű, parkosított területek várták mindazokat, akiknek nem volt pincéje, de szívesen 
töltötték el családjukkal együtt szabadidejüket a Pincesor környékén víkendezve. 

Az 1966 júniusában a Budapesten 
konferenciájukat tartó magyarországi 
eszperantisták emblémát és emléktáblát 
avattak a szövetség nevében Piliscséven.  
(  A ’80-as években készült képen jól látható 
az eszperantó emlékfal. A szerk.)    

 

Sajnos, mára - az évtizeddel ezelőtti tarvágás, 
a bányászat miatti alagcsövezés és a vandálok 
tevékenysége következtében - mindez 
elenyészett. A négy évtizeddel ezelőtti 
eseményre is már csak kevesek emlékeznek.  

Kedves Piliscséviek! Támogassuk az eszperantisták kezdeményezését, fedezzük fel újra 
Eszperantó-forrásunkat és környékét!” És jobban vigyázzunk rá, őrizzük meg gyermekeinknek!
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Szeretettel várjuk Önöket  
 

a TATAI ESZPERANTÓ EGYESÜLET 

MŰVÉSZETI KÖRE  
 

kiállításának megnyitójára. 
 

2012. április 14-én,  
szombaton 15 órára  

a Kálmánfi Béla Művelődési Házba  
 

A kiállítást megnyitja:  
ROCHLITZ GYÖRGY  

a Bányász Képzőművész Kör 
vezetője.   

A kiállítók a tavalyi évben 
Kesztölcön tartott 

alkotótáborukban festett képeiket 
mutatják be,  

melyek közül többet  
a piliscsévi pincesor ihletett. 

A tatai Eszperantó Csoport idén 50 éves.  
10 fővel alakult meg a csoport, az országos Vasutas 
Eszperantó Egyesület Csoportjaként. A taglétszám 
évről-évre nőtt, ezért 2008-ban egyesületté alakultak, 
201 fővel. 

Az eszperantista képzőművészek csoportja 1994-ben 
alakult meg. A csoport tagsága ráépül a tatabányai 
Bányász Képzőművész csoportra, mely 65 éve működik 
folyamatosan. A képzőművész csoport hetenkénti 
összejövetelén tanulják együtt az eszperantó nyelvet. 
A festők eszperantista csoportja 12 fővel alakult meg, 
jelenleg 26 főből áll. Közös táborozásokat és 
kiállításokat szerveznek. Mint Eszperantista 
Képzőművész Csoport Európában egyedül állók! 
Sok eszperantista képzőművész van a világon, de 
csoportként csak ők működnek. Külföldön 
kiállításaik voltak: Németországban, Szlovákiában, 
Hollandiában két alkalommal is. Utoljára Francia 
országban állítottak ki igen nagy sikerrel.  
A Bányász Képzőművész Kőr vezetője. Rochlitz 
György. Az eszperantista Képzőművész Kör vezetője 
és szervezője: Ködmönné Janka Erzsébet. 

A piliscséviekkel a kapcsolatot Trnka Józsefen keresztül találták (aki csolnoki lakos és a Tata és Környéke 
Eszperantó Egyesület alelnöke). Minden tavasszal eljönnek Piliscsévre az 1926-ban kialakított Eszperantó 
forrást rendbe tenni, mivel nem akarják veszni hagyhatni elődeik lelkes munkáját, tehát folytatják. 
Látogatásaik alkalmával mindig elgyönyörködtek a festésre kínálkozó tájban, és Trnka József 
közvetítésével 2011-ben festő-tábort szerveztek Kesztölcre. Egy napra kirándultak festeni Piliscsévre, a 
pincesorra is, mert mindenkit izgatott a táj szépsége. 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁNK HÍREI  - FARSANGI BÁL AZ ISKOLÁBAN 2012 
 

   2012. február 17-én idén is megrendeztük iskolánk hagyományos farsangi bálját. 
   Kora délután izgatott jelmezesek lepték el a termeket, szebbnél-szebb királylányok, hercegnők, és ötletes, 
mulatságos figurák kerültek elő a kabátok alól. A 8. osztályosok „hagyományőrző” műsorral készültek, a 
fiúk lányruhát, a lányok fiúgúnyát öltöttek, énekkel és tánccal nevettették meg a közönséget.    A jókedvű 
diszkózást a tombolahúzás idejére megszakítottuk. Volt, aki örülhetett, másnak csak az izgalom maradt: 
nyerni vagy nem nyerni? Rekordszámú torta került kisorsolásra, ezúton is köszönjük a felajánló szülőknek 
a hozzájárulást! Reméljük, sikeresen elbúcsúztattuk az idei telet, jövőre újra találkozunk! 
                                                                      Dudás Andrea, Diák Önkormányzat vezető pedagógus 

 
Véget ért úszótanfolyami programunk a Dorogi Uszodában 

 
Iskolánk tantestülete fontosnak tartja tanulóink rendszeres testmozgásra és egészséges életmódra nevelését. 
Ennek érdekében az iskolai lehetőségeken túl, igyekeztünk és igyekszünk kihasználni a különböző 
sportegyesületek, ill. civil szervezetek kínálta lehetőségeket is. 
Mindig külön örömet jelentett számunkra, ha az iskolai testnevelést úszásoktatással színesíthettük.  
A dorogi Uszoda által felkínált „Úszás, mint alapsportág népszerűsítése a dorogi kistérségben”, a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.2.11/10/1 által támogatott programban lehetőséget 
láttunk, és örömmel csatlakoztunk. Annál is inkább, mivel az Új Hullám Úszóiskolával nem ez az első 
találkozásunk, hiszen a korábbi években is szerveztünk úszásoktatást a dorogi uszodába. 
Az úszás speciális technikai feltételeket igénylő sportág, ezért nem áll rendelkezésre minden településen, 
viszont igény van rá a tanulók körében. A szülőknek nagy segítséget jelentett, hogy őket terhelő anyagi és 
időráfordítás nélkül gyermekük remek program részese lehetett, ezért is fogadták örömmel a lehetőséget. 
A csoportok 20 héten keresztül igen lelkesen várták az órákat. Oktatóikat megszerették, játékosan tanultak 
tőlük. Önfegyelemre, kitartásra nevelte őket a rendszeres edzés, az addig esetleg  csintalan tanulókkal sem 
volt semmi probléma. Mozgáskoordinációjuk lényegesen fejlődött, ügyesebbek, gyorsabbak, 
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magabiztosabbak lettek. A betegségekkel szembeni ellenálló képességük is növekedett, a megbetegedések 
száma iskolánkban elhanyagolhatónak mondható. 
A program részeként 4 elméleti órán is részt vettek a tanulók, melyeket szintén nagyon hasznosnak 
értékelünk, hiszen ezáltal bővült sport- és olimpiatörténeti, ill.  sportágismereti tudásuk is. 
Bízunk benne, hogy a tanulók úszás iránti lelkesedése továbbra is megmarad, s közülük néhányan továbbra 
is rendszeres látogatói lesznek az uszodának. 
Az Új Hullám Úszóiskola oktatói mellett köszönet illeti Dudás Andrea testnevelőt is, aki a 20 hetes 
tanfolyamon heti 2 alkalommal kísérte és felügyelte a csoportokat. 

Maduda Ildikó tagintézmény-vezető 
 
 

Néhány vélemény az úszás-oktatásban résztvevő gyermekek tollából: 
 

„Nagyon szerettem járni a dorogi uszodába, mert 
sok minden megtanultam, csak kár, hogy ilyen 
hamar el kell búcsúzni. Oktatóink kedvesek voltak, 
anyukám több oktatáson is ott volt és biztatott. Azt 
hittem, hogy nem fog sikerülni, de Attila bácsi 
megtanította még a mély vízben való úszást is. 
Először féltem, de aztán megszoktam. Nagyon jó 
visszaemlékezni a jó pillanatokra. Nagy 
kívánságom teljesülne, ha újra járhatnék ide 
úszni.”        (Lampert Péter 3. o.) 
 
 

„A dorogi uszodába jártunk úszótanfolyamra. Én 
már egy kicsit tudtam úszni. A kismedencében 
kezdtük tanulni a láb- és kartempókat. Amikor 
már jól ment, Dávid bácsi mondta, hogy 
legközelebb már a mély vízbe menjek. Ettől 
nagyon megijedtem, de amikor elkezdtem úszni a 
mély vízben, annyira megtetszett, hogy ezután 
csak itt akartam úszni. Sajnos már befejeződött a 
tanfolyam, március 23-án úszóversenyen mutatjuk 
be, hogy mit tanultunk.” (Bohner Eszter 3. o.) 
 
 

„Nagyon szeretek úszni. Szerencsére ebben a 
tanévben is volt lehetőségünk a dorogi uszodába 
járni. Elég sokan jártunk, két csoportban 
csütörtöki és pénteki napokon. Külön busszal 
utaztunk, Andi néni kísért bennünket. Nagyon jó 
volt, hogy a szüleinknek nem kellett érte fizetni.  

Az uszodában Dávid bácsi és Viktor bácsi 
foglalkozott velünk. Az ügyesebbeket a mély 
vízben a többieket pedig a kis vízben oktatták. A 
mély vizesek a hát- és gyorsúszást, a kis vizesek 
pedig a kar- és lábtempókat gyakorolták. 
Úszódeszkát is használhattunk. Minden óra végén 
volt lehetőségünk szabadfoglalkozásra, amikor 
jókat játszottunk. A szülők is bepillantást 
nyerhettek az oktatásba, mert elkísérhettek 
bennünket. Nagyon jól éreztem magam minden 
órán. Remélem jövőre is járhatok úszni! 
Köszönöm az iskolának és az uszodának” 
                                   (Mesterházi Csaba 4. o.) 
 

 
„Iskolánk térítésmentes úszótanfolyamot hirdetett. 
Nagyon örültünk neki, mert a kislányaink (elsős 
és harmadikos lányok) nagyon szeretik a vizet, de 
az úszástechnikájuk elég hiányos volt.  
Az órákon a sok játék mellett többféle 
úszástechnikát tanultak meg. Már tudnak gyors-, 
hát-, mellúszásban úszni és nem ijednek meg a 
mély víztől sem. Persze ki-ki a saját szintjén. 
A gyerekek nagyon örültek a lehetőségnek, 
sajnálják, hogy „ilyen hamar” véget ért. Újabb 
élményekkel és tudással lettek gazdagabbak. 
Köszönjük!”       (Bohnerné Pataki Zsófia szülő) 

 
 

Tisztelt Lakosság! 
A Piliscsévi Általános Iskola tanulói – környezeti nevelési programunk 

keretében – többféle szelektív hulladékgyűjtést végeznek. 
Egész tanévben folyamatosan gyűjtjük, 

A TISZTA, NEM TÖMÖRÍTETT, KUPAKKAL ELLÁTOTT  
MŰANYAG FLAKONOKAT.  

Kérjük, hogy a flakonokat egy műanyag zsákba összegyűjtve, az iskola nyitva 
tartási ideje alatt juttassák el hozzánk. 

 

2012. április 17-én, kedden VAS- és PAPÍRGYŰJTÉST végeznek 
tanulóink, ekkor is várjuk az ilyen jellegű feleslegessé vált anyagokat. 

Támogatásukat előre is köszönjük: 
         Maduda Ildikó, tagintézmény-vezető 
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ÓVODÁSOK FARSANGI BÁLJA 2012 
 

Legkisebbjeink farsangi mulatságát 2012. 02.18-án tartottuk a Piliscsévi Általános Iskolában. A 
rendezvényre nagyon sok kisgyerek öltött magára jelmezt és mindannyiunk örömére sok szülő is. Egy 
vidám és kellemes délutánt töltöttünk el együtt. 
 Az idei bál teljes bevételét jótékonysági célra fordítjuk, egy somokozó sószobát szeretnék kialakítani az 
óvodában.  Bár gyönyörű településen élünk, a környezet, a levegő szennyezése térségünket sem kímélte, 
így nálunk is egyre több az asztmás, allergiás, légúti betegségben szenvedő gyermek. Ezért nagy örömmel 
fogadtuk a sószoba megépítésének ötletét. A rendezvény tiszta bevétele 251.220,- Ft lett (egyenlőre ennyi), 
amit szeretnénk mindenkinek megköszönni! 
Eddigi támogatóink: Piliscsévi Polgármesteri Hivatal, Piliscsévi Általános Iskola (helyiség biztosítása), 
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat, Piliscsévi Idősek Klubja, Dimavill Kft, Dimitrov Gábor, Gürez Metin, 
Harangvirág Virágbolt, Hubacsek Márton, Hudecz Erika, Vojczek Szilvia, Hudecz Kő-virág, Dr. Goda 
Benedek, Dubiczki Péter, Piliscsévi Szent Ferenc Gyógyszertár, Gongola Tamás, Kosztkáné Rokolya 
Bernadett, Juhász Katalin, Balogh Mihály és családja, Mosonyi Zsolt és családja, Jurkovics Mihályné, 
Jurkovics Sándorné, Veres család, Korpai János, Kunyik János, Mészáros Gábor és családja, Mosonyi 
család, Point Marketing Kft, Skuta Gábor, Sinkovits pékség, Szivek Zoltán, Torda család, Veszprémi 
Állatkert, Bánki Tóhotel.  
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves szülőnek, akik süteményekkel, személyi 
segítséggel, vagy zsákbamacskával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez. Külön köszönet a szülői 
munkaközösség tagjainak, az óvoda dolgozóinak az előkészületekben és a helyszínen nyújtott munkájukért. 
A sószoba előre láthatólag március végén, április elején fog elkészülni, így ez idő után vehetik birtokba 
csemetéink. Aki még tud és szeretne anyagilag hozzájárulni, az megteheti a tagintézmény vezetőjénél. 

 
 

Balogh-Szászvári Anikó, a szülői munkaközösség elnöke 
 
 

  Szeretettel várjuk Önöket 
Tavaszköszöntő műsoros délutánunkra 

2012. április 15-én vasárnap 16 órára  
a Művelődési Házba. 

 

   A piliscsévi óvoda és bölcsőde gyermekei 
 

„KATICÁINK” PILISCSABÁN 
 
 

A Klotildligeti Óvoda „Szlovák hetének” vendégei és aktív szereplői voltunk a napokban. Müllner Éva 
vezető óvónéni meghívására elmentünk a középsős Katica csoportosainkkal, hogy ízelítőt adjunk szlovák 
dalainkból, körjátékainkból, s mindezt az 
élményt a szép csévi népviseletünkkel is 
színesítettük. Az óvónénik, dadusnénik 
beöltözésével megmutathattuk, milyen 
ruhákat hordtak a lányok-asszonyok, az 
ünneplős és a mindennapi viseletet is. 
Nagyon élvezték gyermekeink a 
vonatozást, szereplést, hangos 
tapsviharral köszönték meg a csabai 
óvodások a műsorunkat.  
 

Zárásként kérésükre együtt roptuk a 
Zajačik zadupkaj…c. nyuszis 
táncocskánkat, melyet ők is hamar 
megszerettek. Egy kis megvendégelés 
után még játékra is jutott idő az óvoda 
udvarán.  
Köszönjük a kedves szülők-nagyszülők 
segítségét, akik levittek minket a vonathoz, vitték a népviseletünket, elkísértek minket, és velünk töltötték 
ezt az élménydús délelőttöt. 
          Marika óvó néni 
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI    
 

 

2012. április 6-án (nagypénteken) 
10 órától 11.30-ig 

 TOJÁSFESTŐ JÁTSZÓHÁZba  
várjuk a Művelődési Házba  

a nagylányokat, kislányokat, testvéreiket ☺! 
Húsvéti tojásokat díszítûnk, kûlönféle 

hagyományos és modernebb 
technikákkal. 

HOZZÁTOK MAGATOKKAL a 
DÍSZÍTÉSRE SZÁNT TOJÁSOKAT: 
(keményre főzve, vagy kifújva, de 

semmiképp ne nyersen!!!, és lehetőleg 
tojástartóban, hogy ne sérûljenek meg.)  

A díszítéshez anyagokat és eszközöket a 
Műv. Ház biztosít. A részvétel díjtalan! 

 

  
 

 

TÁRCZY GABRIELLA  
 

képzőművész (leányvári alkotó) 
képeinek kiállítása  

2012. április 12-ig  
még megtekinthető  

a Művelődési Házban.  
Egyben megtekinthetik a művésznő 

által készített hideg-zománc 
ékszereket is, melyek közül 

vásárolhatnak is! 
 

Tudjátok-e, hogy  
csûtörtökönként 10-12 óra között  

a Művelődési Házban 
BABA-MAMA KLUB  

működik?  
Ha szeretnél gyermekeddel kicsit 

kimozdulni, beszélgetni, akkor feltétlenûl 
gyere el egy kis barátkozásra 

és játékra!!! 

BABA- és GYERMEKRUHA 
BÖRZE a Művelődési Házban 

2012. április 21-én (szombaton) 9-12 ig 
 

Ha nálatok is csak foglalják a helyet 
feleslegessé vált, még használható 

ruhadarabok, játékszerek, ne dobjátok ki! 
MÁSNAK ÉPP EZEKRE LEHET 

SZÜKSÉGE!!! Inkább ADD EL, vagy 
CSERÉLD, esetleg AJÁNDÉKOZD EL!  
A részvétel díjtalan. (Amit terjedelménél 
fogva nem tudsz elhozni, pl. babakocsi, 

etetőszék, bébikomp stb., arról hozz 
fényképet mutatóba!) Érdeklődni lehet 
Csapucha Katalinnál (06/30-731 8546) és 

Kosztka Gábornénál (06/30-4425312) 
 
 

KÖNYVTÁRUNK HÍREI 
 

EGYÉVES lett a FÉNYKLUB! 
 

Ezoterikus klubunk foglalkozásait 
minden hónap első szerdáján tartjuk 

a könyvtárban, 18 órai kezdettel. 
(Legközelebbi alkalom 2012. május 2-a) 
Mindenkit szeretettel várunk a klubestekre. 

Klubvezető: Déri Zsuzsánna újságíró, 
terapeuta 

 
Március 21-én nagysikerű író- olvasó 
találkozót tartottunk az ifjú olvasók 

számára két híres magyar 
gyermekregény-író részvételével.  

 

NÓGRÁDI GÁBOR ÉS FIA GERGELY 
 

hangulatos előadása mellé 70 ezer forint értékű 
könyvadománnyal lepte meg ifjú olvasóinkat. 
Ugyanilyen összegben a könyvtár is vásárolt 
gyermekkiadványokat, amelyek a 
legkisebbektől a kamaszokig nagyon 
szórakoztató művek. Várják kölcsönzőiket! 

Bendur Istvánné könyvtáros 
 

Hagyományos/hangulatos TAVASZVÁRÓ / TÉLTEMETŐ programunkra, a telet jelképező  
„MORÉNA” elégetésére, az idén 2012. március 24-én került sor.  

A Falumúzeum udvarán gyülekeztünk. A Magyar Televízió Szegedi Körzeti Televíziójának stábja is 
részt vett a rendezvényen, hát így még szebbek igyekeztünk lenni – még többen öltöztek 

népviseletbe. Levittük „Morénát” a patakpartra, ahol az iskolások közreműködésével ünnepélyesen 
meggyújtottuk (kicsit még halogatta a távozást, csak hosszas habozás után lobbant lángra) és 
bedobtuk a vízbe. Télűző praktikánk úgy tűnik sikeres volt, mert végre tényleg itt a tavasz! ☺ 
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A Csévi TV kedves nézőitől elnézést kérünk az utóbbi 
hetek műsor-kimaradásaiért.  
Az áramszünetek következtében meghibásodott a filmek 
indítását és vetítését szabályozó készülék, emiatt volt a 
fennakadás a filmek vetítésében. Sikerült a készüléket 
újra működőképessé tenni, így a továbbiakban megint 
zavartalanul nézhetik a műsorainkat, a szokásos vetítési 
időpontokban. 
Ha esetleg lemaradtak egy-egy filmről, vagy éppen saját 
példányt szeretnének belőle, DVD másolatok 
megrendelhetők, régebbi adásainkból is.   
    Tisztelettel: Csapucha Katalin 
 

A NYUGDÍJAS KLUB HÍREI 
 

A márciusi sikeres nőnapi ünnepségünk után, most, április 2-i foglalkozásunkon igen hangulatos férfi napot 
tartottunk. Közel hatvanan jöttünk össze, megbeszéltünk az elmúlt időszak eseményeit. Felidéztük a pesti 

színházlátogatásunk nagyszerű élményét, eldöntöttük, hogy 
rendbe hozzuk a Bányász-emlékművet, melyet mi ’fogadtunk 
örökbe’ /gondozását mi vállaltuk fel. Április 21-én 9.30-kor 
piknikezni megyünk a pincefaluba, nyárson sültek mellett 
borozgatva töltjük el a napot. Május 12-ére komáromi fürdést 
szervezünk, amelynek a klubtagokra eső költségét, 
támogatással, a vezetőség 2000 Ft-ban állapította meg. 
A férfi nap igen színvonalas műsorát klubunk énekkara 
biztosította, majd stílusos ajándékkal tiszteltük meg az 
ünnepelteket. Végül szerény vendéglátás után dalolászva 
ünnepeltük a tavasz beköszöntését. 

Bendur István Klubelnök 
 

A PINCEFALU EGYESÜLET HÍREI 
 

Az egyesület február 11-én rendezte meg a nagy népszerűségnek örvendő pincés gazdák hagyományos  
Farsangi Batyus Bálját. A fergeteges, kitűnő hangulatról a nagyrészt pincetulajdonosokból összeállt 
Pincefalu Zenekar gondoskodott, Kosztka Róbert vezetésével, akik már második alkalommal mutatkoztak 
be az egyesület rendezvényein. Az egyesület vezetősége ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik a 
rendezvényt anyagiakkal vagy tombola ajándékok felajánlásával támogatták. 

*** 

Pincefalu Egyesület Helyi Borversenyt hirdetett a Piliscsévi boros gazdák és egyesületi tagok részére.  
A bormintákat 2012. március 7-én kellett leadni Dimitrov László Ady E. utcai pincéjébe. 

*** 

A Pincefalu Egyesület 2012. április 14-én (szombaton) 8 órai kezdettel Takarítási Napot szervez a 
Pincefalu közterületein és a pincékhez vezető út mentén. Kérjük a pincetulajdonosokat, hogy a takarítási 
akcióban minél többen vegyenek részt, hiszen a rendes környezet fenntartása nemcsak az egyesületi tagok 
érdeke, hanem mindannyiunk kötelessége. 
Gyülekezés a pihenőhelynél lévő esőbeálló pavilonnál. Megfelelő szerszámokat (balta, karos metszőolló, 
gereblye, villa, ásó, lapát, talicska stb.) mindenki hozzon magával.  
Esős idő esetén a takarítási nap 2012. április 21-én (szombaton) 8 órától lesz megtartva. 
 

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
 

VÉRADÓNAPOT  
 

SZERVEZ  PILISCSÉVEN 
 

2012. ÁPRILIS. 23. HÉTFŐN  
14.00-TŐL 17.00 ÓRÁIG.  

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT,  
AKI SZÍVESEN SEGÍT MÁSOKON! 

 

A Piliscsévi Sport Egyesület szeretné 
megköszönni mindazoknak,  

akik adójuk 1%-val támogatták  
az egyesületet a 2011-es évben.  

Kérjük Önöket, hogy a továbbiakban is 
támogassák a Piliscsévi Sport Egyesületet. 

Adószámunk: 18611454-2-11 
Köszönjük: Hudecz István PSE elnöke 

 
 

 

A Csévi TV adásainak 
kezdési időpontjai 
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