
I

Ünnepeljünk együtt!

Falunap 2010

Ugye emlékeznek még a tavalyi
falunapra?  Arra  is,  hogy  mit
mondtak utána: „Ez volt minden
idők  egyik  legjobb  rendezvénye”
Valóban  így  volt.  Mindenki  jól
szórakozott,  remekül  érezte
magát, nem csak a pilinyiek, az
idelátogató sok száz vendég is. A
vélemények  között  azt  is
megfogalmazták:  „Ezt  a  rendez-
vényt  jövőre  nem  lehet  túl-
szárnyalni”. Elérkezett a jövő, itt
állunk az idei év falunapjának a
küszöbén, s a programot ismerve
azt mondhatjuk, még gazdagabb,
színesebb,  tartalmasabb  lesz,
mint az előző esztendő falunapja
volt. Hogy valóban jól sikerüljön,
ne  csak  a  pilinyiek,  hanem  az
idelátogató vendégek, közöttük a
két szlovák és az erdélyi testvér-
település küldöttei  is jól  érezzék
magukat, ahhoz egy nagy össze-
fogásra van szükség. 

A  testvértelepülésnek  az  is
célja,  hogy  a  lakosok  között  is
kialakuljon egy baráti kapcsolat.
Ennek ez lehet az egyik lépése.

Kirándulás

A  Litke-Piliny  Körjegyzőség
dolgozói  úgy  döntöttek,  hogy
július  1-jén,  a  köztisztviselők
napján dolgoznak, helyette július
8-9-én,  közösen  egy  kirándulá-
son  vettek  részt  Bodrogkeresz-
túron.

Július 10-én, szombaton reggel
a pilinyi önkormányzat dolgozói,
a  szlovákiai  Alsózellő  testvér-
településük  meghívására,  az
ottani falunapra utaztak.

Tűzoltó egyesület alakul

A  községünkben  Pipó  László
szervezésében,  önkéntes  tűzoltó
egyesület  alakul.  Azok,  akik
szeretnének  az  egyesület
munkájában részt venni, kérjük,
hogy  Pipó  Lászlónál  jelentkez-
zenek. 

Telefonszáma:  O6/20/  545-
3987. Bővebb információt is tőle
lehet kapni.

Nagycsalomján jártak

A község  önkormányzata  évek
óta baráti, jó kapcsolatot ápol a
szlovákiai  Nagycsalomja  testvér-
településsel.  Kölcsönösen  részt
vesznek egymás nagyobb rendez-
vényein.  A  közelmúltban
Lehoczki  Szabolcs  és  felesége,
Deák  Dénes,  Varga  Gyula,
Borzák  Albert  önkormányzati
képviselők  és  a  község  labda-
rúgó-csapata  részt  vett  a
nagycsalomjaiak  háromnapos
falunapi  rendezvényén.  Fellépett
a 6 éves Varga Dorina, aki nagy
sikert aratott. 

Stáció

Az  ötlet  a  község  polgár-
mesterétől,  Lehoczki  Szabolcstól
származik,  hogy  a  hegyen  lévő
templomhoz  vezető  út  mentén
stáció  épüljön.  Az  ötlettel
azonosult a helyi önkormányzat,
az egyházközség,  Kapás Attila  a
falu  papja.  A  falu  lelkipásztora
lapunknak elmondta, hogy a 14
stációképet Magyar Mihály erdő-
tarcsai  fafaragó  szinte  térítés-
mentesen elkészíti. A faanyagot a
helyi  egyházközség  vásárolta
meg.  Lehoczki  Szabolcs  polgár-
mester arról tájékoztatott minket,
hogy  a  téglát  és  az  egyéb
építőanyagot az önkormányzatuk
biztosítja.  A  stáció  képeinek
felállítását előkészítő munkálato-
kat  a  közhasznú  munkások
elvégzik.  A tervek szerint  Piliny-
ben szeptember végére elkészül a

hegyoldalon, a templomhoz veze-
tő út mentén a stáció, amelynek
felszentelésére szeretnék felkérni
Dr.  Beer  Miklós  váci
megyéspüspököt. 





A község központjában,  az iskola és a közösségi
ház  mellett,  közel  az  óvodához,  szép,  az  európai
szabványok  előírásainak  megfelelő,  szabadtéri
játszótér épült. A község apróságai boldogan vették
birtokukba  a  „gyermekparadicsomot”.  Lehoczki

Szabolcs polgármester azt mondta: jó érzés tölti el,
hogy a játszótér átadásával,  ami pályázati  pénzből
valósult  meg,  örömet  szereztek  a  község
gyermekeinek. 

Újszülöttek érkezése

Március  3-án  a  Juscsák
családban  nagy  volt  az  öröm,
megszületett  Lili  kislányuk.
Édesapja  Juscsák  Zsolt,  édes-
anyja Kovács Judit.

Palcsóéknál május 24-én örült
a  család  Zsombor  érkezésének.
Apja  Palcsó  Csaba,  édesanyja
Szabó Magdolna.

Fodor  –  Kelemen  Fanni.  Apja
Fodor  –  Kelemen  Péter,  anyja
Tőzsér Bernadett.

Oláh  Letícia  született
2010.07.31-én.  Apja  Oláh
Norbert, édesanyja Rácz Szabina

2010.08.02-án  született  Oláh
Zoltán, akinek apja Oláh Zoltán,
édesanyja Bencze Nikoletta.

Az  ifjú  állampolgároknak  jó

egészséget, hosszú, boldog életet
kívánunk. 

Akikért a harang szólt

A  legutóbbi  lapszámunk
megjelenése  óta  négy  állam-
polgárunktól  vettünk  végső
búcsút. 

Április 26-án, 91 éves korában
elhunyt  Tőzsér  Lászlóné,  szüle-
tett Bódi Margit.

Május 29-én, 80 éves korában
végleg itt hagyott minket Horváth
Albertné, született Deák Ilona.

Június  6-án  két  haláleset  is
volt  kisfalunkban.  Elhunyt
Horváth Lászlóné, leánykori neve
Kereszti  Erzsébet,  aki  1923.
november 25-én született.

A  másik  halottunk  Horváth
Pálné,  Varga  Erzsébet,  ő  1923.
október 2-án született.

Halottaink  emlékét  kegyelettel

megőrizzük.

Kimondták a boldogító 
igent

Tőzsér  Dominika  és  Danics
Norbert  2010.  07.24-én  úgy
döntöttek,  hogy  összekötik
életüket,  s  kimondják
egymásnak  a  boldogító  igent.
Május  22-én  volt  az  esküvője
Pityi  Attilának  és  Kecskés
Tímeának,  aki  a
házasságkötést  követően  a
Pityiné  Kecskés  Tímea  nevet
használja. 

Az idén érettségiztek:

Bartus Szandra

Jakab Zsófia

Lehoczki Ádám

Varga Gábor

Régi vágyunk teljesült

A  községben  elkezdődött  az
önkormányzat  kezelésében  lévő,
a  községet  a  22-es  közúttal
összekötő Tarjáni út felújítása. A
pilinyieknek  nagyon  régi  vágya
teljesült a rossz állapotban lévő,
kátyús  út  korszerűsítésével.
Befejeződik a Losonci út második
szakaszának a felújítása is. 

Játszótér pályázati Játszótér pályázati 
pénzbőlpénzből



Még tart

Még  tart  az  üdítőkupakok
gyűjtése, amit a postásnál lehet
leadni.  A  kupakok  leadásával
egy  beteg  kisfiúnak  nyújtunk
segítséget.  

Piliny a világhálón

Tedd  azt,  ami  kedves  a
szívednek, hasznos a közösség-
nek!”  –  Balogh  Barnabás  ezt
teszi.  A  településőr
gyermekkora  óta,  szinte
megszállottan  foglal-kozik  az
informatikával.  Most  feltette  a
világhálóra a Pilinyi Hírmondót,
amelyet  az  esemé-nyek
tükrében  szinte  naponta
megújít.  Neki  köszönhetően  a
világ  minden  zugába  eljut
Piliny községről az információ.

 www.pilinyihirmondo.try.h
u

A  temető  parkolója  Gyurkó
Lászlónak  köszönhetően
nagyobb  lett.  Földterületéből
egy  részt  átadott  az
önkormányzatnak,  s  így  a
parkolót  meg  lehetett
nagyobbítani.  Köszönjük
felaján-lását,  az  önzetlen
segítségét.

Riasztóval felszerelve

Tavaly  ünnepélyes  keretek
között adták át a községben a
tűzoltószertárból  átalakított
polgárőr  pihenőt  és  garázst.
Most  Jakab  Ferenc
térítésmentesen  kiépítette  az
épületen a riasztóberendezést.

http://www.pilinyihirmondo.try.hu/
http://www.pilinyihirmondo.try.hu/


Az olvasó tisztelete

Egy  szolgáltatás  hatékonysága
nagymértékben  függ  annak
színvonalától,  amelynek  objektív
és  szubjektív  tényezője  van.  A
pilinyi községi könyvtár, amely a
Balassi  Bálint  Megyei  Könyvtár
mozgókönyvtára,  népszerű a kis
községben. Ami a hatékonyságuk
objektív  része,  az  maga  a
könyvtár,  amely a polgármesteri
hivatal  épületében,  a  falu
középpontjában, szép környezet-
ben  található;  a  barátságos
helyiség  a  szellemi  élet
„szentélye”.  A  szubjektív  oldal,
azaz a könyvtáros személye teli-
találat.  Jóllehet,  Juhász  Sándor
István  nem  könyvtárosnak
készült, azon túl, hogy szereti a
könyvet, megszállott látogatója az
antikváriumoknak,  sugárzik
belőle  a  szakma  szeretete,  az
elkötelezettség  a  könyvek  és  az
olvasók iránt. 

Hosszabb szünet után a község
önkormányzata két éve döntött a
mozgókönyvtár létesítése mellett.
A könyvtáruk 2008. május 28-án
nyílt meg. Még abban az évben az
épületet  felújították,  ezért  a
könyvtár  három  hónapig  zárva
volt.  A  fél  év  alatt  453-an
nyitották  rá  az  ajtót  a  könyv-
tárosra.  Tavaly  1045  könyvet
kölcsönöztek  ki.  A  beiratkozott
olvasók  száma  80  fő.  Az
állományuk két  részből  áll:  van
egy  közel  2000  kötetes  saját
tartós állományuk, a másik része
a  megyei  könyvtártól  való
folyamatos kölcsönzés. A könyv-
tár  vezetője  ismeri  az  olvasók
igényét. Összeállítja a listát, 150-
200  könyvet  Salgótarjánból  a
saját kocsijával szállít ki. Ő ezt a
megoldást  találja  a  legoptimá-
lisabbnak, a leghatékonyabbnak.
Az olvasók körében van speciális
igény, például valaki a szakdolgo-

zatához keres irodal-mat. Juhász
Sándor  István  nekik  is  eleget
tesz,  s  kihozza  a  szükséges
irodalmat  Salgó-tarjánból.  Hogy
a  hét  melyik  két  napján  legyen
nyitva a könyvtár, azt a vezetője
a  látogatók  véleménye  alapján
határozta  meg.  Így  lett  hétfő  és
péntek.  Vannak,  akik nem csak
kölcsönöznek,  beülnek  a
könyvtárba újságokat olvasni.

Az  olvasók  majdnem  hogy
100%-ban  betartják  a  három-
hetes  kölcsönzési  időt.  Késés
miatt felszólítás ritkán fordul elő.
A könyvtár vezetője azontúl, hogy
ismeri  az  olvasók  igényét,  „a
tétovázókkal  elbeszélget”,  majd
olvasnivalót ajánl nekik. Jó érzés
számára, amikor az ilyen személy
azzal  a  megjegyzéssel  hozza
vissza  a  könyvet:  „Köszönöm,
amit  ajánlott,  tetszett,  jó  volt  a
könyv”. 

Beszélgetésünk  során  egyszer
sem  mondta  ki,  hogy  szívvel,
lélekkel teszi azt, amit csinál, de
amilyen  átéléssel,  szeretettel,
felelősséggel  beszélt  a
munkájáról, érezni lehetett, hogy
amit  tesz,  elhivatottságból  teszi.
Nem véletlen,  hogy  Pilinyben az
emberek látogatói a könyvtárnak,
ebben nagy szerepe  van Juhász
Sándor Istvánnak, aki tiszteli az
olvasót. 

Bollók Sándor

1944

Messze földön nagy hidegben,
Orosz földön 44-ben,
golyózápor, fagyos halál.
Hullottak a magyar katonák.

Ott voltak a Don-kanyarban,
nyugszanak egy közös sírban.
Özvegyek, árvák, itt maradtak,
rájuk sokáig nem gondoltak.

Évtizedek jöttek, mentek,
ötven éve a szörnyű tettnek.
Végre a temető aljában,
huszonhét  név  van  a  beton
falában.

Nagyobb lett a parkolóNagyobb lett a parkoló

Nagyobb lett a parkolóNagyobb lett a parkoló



Piliny község veszélyeztetettség
szempontjából  az  IV.  csoportba
került  besorolásra,  mely  nem
tartalmazza  az  árvízvédelmi
veszélyeztetettséget  (bár  a
Komra-völgyi  víztározó  a  telepü-
lés  felett  található),  azonban  az
elmúlt  3  alkalom  megmutatta,
hogy  a  környező  hegyekből  le-
ömlő csapadék és a Piliny - patak
is  jelentős  veszélyt  jelent  a
településre.

A  település  az  elmúlt  idő-
szakban  3  alkalommal  került
veszélybe  (05.29.;  06.01-06.05.,
06.21.),  melynek  érdekében
folyamatos figyelőszolgálat került
felállításra.  A  védekezés  vala-
mennyi  fázisában  folyamatos
tájékoztatást  adtunk  a  kataszt-
rófavédelem és a Szécsényi HVB
(Helyi Védelmi Bizottság) felé.

Intézkedéseink között az árkok,
átereszek  folyamatos  tisztí-
tásának, új árkok megnyitásának
és  átereszek  felszedésének,  ho-
mokzsákok kihelyezésének elren-
delése  említhető  meg,  a
folyamatos védekezés irányítása,
szervezése mellett. Fontos feladat
lesz  a  vis  maior  pályázat  elbí-
rálását  követően  a  helyreállítási
munkálatok végrehajtása. 

A  védekezésben  kisebb-
nagyobb megszakításokkal 20-25
fő, az utolsó védekezésnél 154 fő
vett  részt.  Külön  köszönetet
szeretnénk  mondani  minden
önkéntes segítőnek, akik minden

értesítés  nélkül  jöttek,  és  részt

vettek a védekezési munkálatok-
ban!

Önkormányzatunk  a  védeke-
zésre a mai napig 592.650,- Ft-ot
fordított,  a  helyreállítás  várható
költsége:  2.111.900,-  Ft  lesz,
mely  tartalmazza  a  felszedett
átereszek  helyreállítását  (4  db),
valamint  a  Béke  úti  híd
helyreállítását  is.  Mindezen
feladatokra  a  költségek  90%-át
igényelhettük  meg,  így  a
fennmaradó  10%-ot  saját
költségvetésből  kell  biztosítani.
Fontos megemlíteni,  hogy a vis-
maior  pályázatban  csak  az
önkormányzati tulajdonban esett
károkat  térítik  meg,  így  a
magántulajdonban  esett  károk
érvényesítésére  nincs  lehetősé-
günk!

A  településen  ahol  szükséges
volt, a fertőtlenítés megtörtént, a
fertőtlenítőszereket  a  Vörös-
kereszttől  és  a  Megyei  Kataszt-
rófavédelmi  Igazgatóságtól  sze-
reztük be. Beszerzésre került egy
nagyteljesítményű szivattyú, me-
lyet  a  megtelt  pincék  és  kutak
ürítésére igény szerint a település
lakossága  igénybe  vehet,  az
igényeket  a  polgármesteri  hiva-
talban kell bejelenteni.

A  település  elhelyezkedésénél
fogva nem a legveszélyeztetettebb
községek közé tartozik.

 Önkormányzatunk  a  veszé-
lyeztetettség  csökkentése,  illetve
megszüntetése  érde-kében  az

árkok és az átereszek folyamatos

takaríttatásáról,  kaszálásáról
gondoskodik,  úgy-szintén  a
patakmeder  karban-tartása,
tisztítása  is  folyamatos.
Mindezen  feladatok  ellátása
mellett  a  felszíni  csapadékvíz-
elvezetés a földárkok miatt nem
megoldott,  folyamatosan  meg-
telnek hordalékkal, sok esetben
a  víz  a  medret  is  kikezdi,
befolyik  az  árkok  mellett
kiépített  járda  alá.  Az  árkok,
illetve a patak kikotrása, illetve
mederlapozása  megoldást  je-
lenthetne  erre  a  problémára.
Amennyiben  lehetőségünk
nyílik  rá,  pályázati  pénz-
eszközök  bevonásával  e  fela-
datot  mielőbb  szeretnénk
megoldani. 

Katasztófavédelmi 
emlékérem

Kis  hazánkban  kevés  jegyző
mondhatja el magáról, hogy az
árvízvédelemben nyújtott mun-
kájáért  országos  elismerésben
részesült. Megyénkben, ha jó az
információnk, elsőként, a nagy
litkei  árvízi  védelemben  a
segítő,  szervező  és  tényleges
védekező  munkájáért  Bagó
József  Litke-Piliny  körjegyzője
(akkor  még  csak  Litke  község
jegyzője),  2007-ben kapta  meg
a  Katasztrófa-védelemért
Emlékérmet és Emléklapot. 

Védekezés az ár ellenVédekezés az ár ellen



SSPORTÉLETPORTÉLET

Megalakult a Piliny 
Sportegyesület!

A  megalakuláskor  megválasz-
tották a jelenlévők a vezetőséget
(elnök, alelnök, elnökségi tagok),
továbbá  az  ellenőrző  bizottságot
és  a  fegyelmi  bizottságot  is.  Az
egyesületi  elnök  Varga  László
lett,  helyettese  Márton  Gusztáv.
Az  elnökség  tagjai:  Kovács
Gergely,  Varga  Dénes,  Tőzsér
Róbert  és  Lehoczki  Erik.  Az
ellenőrző  bizottságot  Lehoczki
Szabolcs,  Kiss  Mátyás,  Varga
Gyula  alkotják.  Deák  Dénes,
Szigeti  Gábor,  Imrik  Bálint  a
fegyelmi  bizottságot  képviselik.
Az  alapszabályt  elfogadták  a
megjelentek,  és  a  balassa-
gyarmati cégbírósághoz beadásra
került.  Június  végén  megjött  a
végzés,  miszerint  a  cégbíróság
elfogadta  kérelmüket,  hogy  köz-
hasznú egyesület legyenek. 

Beszélgetés Varga 
Lászlóval

-  Hogy  jött  az  ötlet,  hogy
jelölteted magad elnöknek?

A  sportegyesület  megalakulá-
sát,  természetesen,  megelőzték
bizonyos  háttérbeszélgetések,
olyanokkal,  akik  már  régóta
szerették  volna,  hogy  a  faluban
újra beinduljon a sportélet, de az
önkormányzat  részéről  is  meg-
kerestek  ebben  a  témában.
Akkoriban  sokat  gondolkodtam
azon, hogy egyáltalán fontos-e az
nekem, hogy én legyek az elnök,
de mivel  az  alakuló ülésen más
jelölt  neve  nem  merült  fel,  így
magától  megoldódott  a  dilem-
mám.

-  Kik  segítették,  segítik  a
munkádat?

Ez a történet egy kicsit hasonló
az  én  elnökjelöltségemhez.  Az
alakuló  ülés  előtt  nem
egyeztettünk  az  elnökségi  tagok
jelölésével kapcsolatban, ezért az
öt  jelölt  közül  szinte  mindenki
meglepődött,  amikor  a  jelöltek
személye  nyilvánosságra  került.
Rövid gondolkodás után vállalták
a  jelölést,  amit  a  közgyűlés

egyhangúan  elfogadott,  hason-
lóan  történt  a  bizottsági  tagok
megszavazása is. 

Az  eddigi  tapasztalatok  után
elmondhatom,  hogy  minden
elnökségi tag segíti a munkámat.
Az alelnökkel, Márton Gusztávval
rendszeresen  egyeztetek,  sok
tanácsot  ad.  Dénes  öcsémen
keresztül  szereztük  be  a
kapufákat,  ami  egyébként  jelen-
tős  kiadást  jelentett  volna  az
egyesületnek. Tőzsér Róbert segít
a  szponzorálásban,  a  két  fiatal,
Kovács  Gergő  és  Lehoczki  Erik
leginkább az  operatív  munkából
veszi ki a részét. Gergő a csapat
körüli  teendőkben,  Erik  az
egyesület  működésében,  szpon-
zorok  felkutatásában,  a  hon-
lapunk színvonalas működtetésé-
ben jeleskedik.  

A  felügyelő  bizottsági  tagok
(Lehoczki Szabolcs, Varga Gyula,
Kiss Mátyás) munkája még csak
most  kezdődik,  hiszen  a  közel-
múltban  jegyezték  be  az
egyesületünket a cégbíróságon.

A  fegyelmi  bizottsági  tagok
(Deák  Dénes,  Szigeti  Gábor,
Imrik  Bálint)  a  bajnokság  bein-
dulása  után  (augusztus  köze-
pétől)  aktivizálódnak.  Remél-
hetőleg  nem  kell  gyakran
összeülniük, mert a társaságban
a  fair-play  szellem  uralkodik,
másrészt  a sárga és piros lapos
büntetések  pénzbüntetéssel  is
járhatnak, amit az MLSZ felé kell
az egyesületnek befizetni. 

- Mik a terveid a közeljövőben a
csapattal?

Mielőtt a terveimről beszélnék,
az  eddigi  eredményeinkről  is
ejtenék  néhány  szót.  Nagyon
fontosnak tartom, hogy a játékos
keret  már  a  helyi  fiatalokból
rendelkezésre  áll,  őket  kellene
még  2-3  tehetséges  „idegen-
légióssal”  kiegészíteni.  A
jelöltjeink  már  megvannak.  Az
Arany  Ászoktól  kaptunk  egy
garnitúra  minőségi  sportfelsze-
relést,  és rendelkezünk még két
garnitúra  (gyakorló)  szereléssel
is.  Az  induláshoz  szükséges
anyagi  feltétel,  köszönhetően  a
falu polgárainak anyagi  áldozat-
vállalásának is, rendelkezésre áll.

A  terveink  között  szerepel  a
pilinyi sportpálya felújítása, ez az
esős idő miatt elhúzódik, emiatt
az  első  szezonban  a  szécsény-
felfalusi pályán lesznek a „hazai”
mérkőzéseink.  Itt  szeretném

megköszönni  Szécsényfelfalu
önkormányzatának  ehhez  a
pozitív  hozzáállását,  hiszen
ingyen  rendelkezésünkre  bo-
csátják a pályát és az öltözőt.

Terveink között szerepel, hogy
pályázat  útján  nálunk  is
felépüljön  egy  öltöző.  Szeret-
nénk  a  pálya  köré  elválasztó
teret és kispadokat, ülőhelyeket
kialakítani,  ehhez  az  anyagok
és  az  eszközök  rendelkezé-
sünkre  állnak.  Jelenleg
problémát  jelent,  hogy  bár  az
induláshoz  igen,  az  egyesület
működtetéséhez (pl.: játékveze-
tők  kifizetése,  útiköltségek,
stb.) még nincs meg a megfelelő
pénzkeretünk.  Az  önkormány-
zat  szűkös  anyagi  lehetőségei-
hez  képest  segít,  de  fontos
feladatunk  további  szponzorok
felkutatása.  A  következő  évtől
már  tudunk  pályázni  NCA
(Nemzeti  Civil  Alap)  progra-
mokra,  ezért  remélhetően  a
jövőben  ez  nagyban  segíteni
fogja a működésünket.

Fontosnak tartom elmondani,
hogy  Tőzsér  Ferenc  személyé-
ben  egy  „D”  licences,  rutinos
edzővel  rendelkezünk.  Az  első
időszak a csapatépítés időszaka
lesz.  Most  kell  lerakni  az
alapjait  egy  olyan  csapatnak,
amelynek  a  tagjai  a  későb-
biekben  még  nagyon  szép
eredményeket  érhetnek  el  a
megyei  harmadosztályú
bajnokságban.

-  Megfordult-e  a  fejedben,
hogy  játékosként  is  kivedd  a
részed?

Varga  László:  Egész  eddigi
életemben  fontos  szerepet
játszott  a  labdarúgás,  egy-
szerűen imádom ezt a sportot,
a focit még annak idején a PSE-
ben kezdtem. Korábban három
csapatban  is  megfordultam
nagypályán,  a  megye  mind-
három  osztályában.  Az  elmúlt
évtizedeket az ízületeim, főleg a
bokám nagyon megérezték, hol
itt  fáj,  hol  ott  szúr.  Az
igazolásomat  természetesen
meg  fogom  csináltatni,  de  én
már csak kiegészítő emberként
szerepelek, ha egyáltalán szük-
ség  lesz  arra,  hogy  pályára
lépjek  és  maximum 30  percet
vállalok.



Nagycsalomjai 
labdarúgótorna

2010.  június  26-án
Nagycsalomjára  volt  hivatalos  a
csapat.  A  nemzetközi  tornán  3
szlovák  és  3  magyar  település
vett  részt.  Két  darab  hármas
csoportba  osztották  be  a
csapatokat.  Mi  a  szlovák
Ipolykeszi (megyei I. osztály) és a
magyar  Ipolyszöggel  (megyei  II.
osztály) kerültünk egy csoportba.
Az első mérkőzést a két ipolysági
egyesület  játszotta.  Ezen  a
mérkőzésen  1-0-ra  nyertek  a
„kesziek”.

Ezután  mi  játszottunk  egy
mérkőzést a szlovák csapattal. A
végeredmény 3-0, de a játék képe
alapján  döntetlent  érdemeltünk
volna. A másik, szintén döntetlen
„szagú”  meccsen,  2-0  arányban
maradtunk  alul  a  nálunk  jóval
rutinosabb  Ipolyszög  ellen.  Így
csoport utolsóként, de nem torna

utolsóként  végeztünk.  Ilyen
eredményekkel  is  az  5.  helyet
szereztük meg. 

A csapat tagjai voltak:
Varga  Kristóf  (kapus)  –  Lőrik

Szabolcs,  Vámos  László,  Szabó
Gábor,  Márton   Péter,  Varga
Gábor  (védők)  –  Varga  László,
Tőzsér  Ferenc,  Bartus  Tamás,
Bartus  Balázs,  Varga  Bence,
Kovács  Gergely,  Imre  Zoltán
(középpályások)  –
Szigeti  András,
Rajkó  Ádám,
Szigeti  Gábor,
Lehoczki  Erik
(támadók).

Nyilatkozatok a
torna után:

Tőzsér  Ferenc,
játékos-edző: A
népes  nemzetközi
mezőnyben  az
ötödik  helyet
szereztük meg.

Varga  László,
elnök: Negatívan
semmiféleképpen
nem  lehet  felfogni  ezt  a  tornát,

hiszen  egy
teljesen  új
csapattal
mentünk  ki,
és  a  sokkal
rutinosabb,
magasabb
osztályban
szereplő
csapatoktól
kaptunk  ki,
nem  nagy
arányban.  

Korábban játszott 
mérkőzések:

Ipolytarnóc SE Piliny SE 3 - 2
(1 - 1)

Gólszerzők: Szigeti A., Rajkó Á.

Ságújfalu SE U19-Piliny SE 2 -
4 (1 - 0)

Gólszerzők:  Kovács  G,  (2),
Lehoczki E., Bartus B.

Karancsság  SE-  Piliny  SE 6-1
(1 - 1)

Ságújfalu SE -  Piliny SE 2-10
(1- 5)

Ipolytarnóc SE- Piliny SE 3 - 2
(1 - 1)

Varsány SE - Piliny Se 11 - 1 
(2 - 0)

Felsőtold SE – Piliny SE 7-0 
(1- 0)

Indulás a bajnokságba

Július  3-án  sikeresen
benevezett  a  csapat  a  Nógrád
Megyei  Labdarúgó  Szövetség
(NMLSZ) által kiírt megye III- as
bajnokságba.

A  játékosok  átigazolási
időszaka 2010. július 2-től 2010.
július  31-ig  tartott.  Ez  alatt  az
idő alatt sikerült mindenkinek az
átigazolása,  és  a  sportorvosi
vizsgálatra is sor került.

A  bajnokság  2010.
augusztus  21-én  rajtol.  Első
ellenfelünk Ságújfalu csapata
lesz.

A  csoportban  szereplő
csapatok:  Ságújfalu  SE,
Vizslás  AC,  Mátra-Szele  SE,
Nógrádmegyer SE, Egyház SE,
Piliny SE.

Piliny SE labdarúgói: Bartus
Tamás,  Bartus Balázs,  Varga
Bence,  Varga  Kristóf,  Varga
Gyula,  Varga  Gábor,  Kovács
Gergely,  Szigeti  Gábor,
Kecskés  Imre,  Rajkó  Ádám,

Imre Zoltán, Márton Péter, Lehoczki
Erik,  Szigeti  András,  Szabó  Gábor,
Lászlók Csaba, Szentes Gábor.

Játékos-edző: Tőzsér Ferenc



Mezgarnitúrák

Eddig sikerült szert tennünk 3
mezgarnitúrára.

Edzőmérkőzésekre:  Sárga-kék
színű, hosszú ujjú mez, amelyet
a szécsényi VSE-től kaptunk

Mérkőzésekre:  Sárga  -  fekete
rövid  ujjas  mez,  ezt  a  Dreher
Sörgyárak  Zrt.-  vel  kötött
szerződés értelmében kaptuk.

Fekete  –fehér rövid  ujjas mez,
melyet  a  régi  szécsényfelfalusi
focicsapat adományozott.

Ezen kívül szeretnénk még egy
piros  -  fekete  mezgarnitúrára  is
szert tenni, hiszen ezek a csapat
igazi színei.



 

Pálya alkalmatlansága

A pilinyi labdarúgó pálya nem készül el a bajnoki
nyitányra,  így  hát  kénytelenek  vagyunk  máshol
játszani  a  hazai  mérkőzéseinket.  Varga  László
sportelnök  nemrégiben  megállapodott
Szécsényfelfalu polgármesterével, Kuris Zoltánnal,
hogy amíg nem áll játékra készen a pilinyi pálya,
addig szabadon használhatjuk a „felfalusi” pályát
és öltözőt.

Az ideiglenes „hazai” pályának a munkálatai már
elkezdődtek. A gyep állapota a vártnál sokkal jobb
(12  éve  nem  használt  felület),  a  játéktér  egy

térfelénél  kell  kisebb  javításokat  végezni,  hogy
ideális legyen a talaj, továbbá az egyik kapufát kell
meghegeszteni.

A  csapattal  kapcsolatos  további  friss  hírekért,
információkért látogasson el honlapunkra, vagy írjon e-
mailt.

Honlap: http://pilinyse.lapunk.hu

E-mail: pilinyse@gmail.com

 Támogatóink, akik sportszerrel vagy más hasznos
dologgal  járultak  hozzá  az  egyesület
újjászületéséhez:

Dreher Sörgyárak Zrt.

Amnesia Söröző, Piliny

Piliny Község Önkormányzata

Lehoczki Biztonsági Szolgálat Kft.

Szécsényfelfalu Község Önkormányzata

Fehérakác Erdő Birtokossági Társulás, Piliny

Ipoly Patyolat Ruhatisztító Kft.

mailto:pilinyse@gmail.com
http://pilinyse.lapunk.hu/
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