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FC HONLAPJÁN
(TAPIOSZECSOFC.HU)
• KORLÁTOZOTT PÉLDÁNYSZÁMBAN
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SLAMBUCKÉSZÍTÉS

GYERMEKKOROMBA

REPÍT

VISSZA,

AMIKOR

NAGYAPÁM

SLAMBUCOT.
PRÓBÁLJÁK KI ÖNÖK IS...JÓ IDŐNK VAN RÁ!!!
FORGATTA

MEG

BOGRÁCSBAN

A

Hozzávalók:
fél kg krumpli,
20 dkg lebbencstészta,
egy nagyobb hagyma,
20 dkg füstölt szalonna,
piros paprika,
só;
ha van: tenyérnyi szalonnabőr,
egy fél zöldpaprika és egy kisebb paradicsom.

BOGRÁCSGULYÁS

Elkészítés:
A szalonnát apró kockára vágjuk, kisütjük, a pörcöt kiszedjük. A kockára
vágott hagymát és a vékony csíkokra
vágott zöldpaprikát a zsiradékon megfonnyasztjuk, majd hozzátesszük a

„CSUPÁN”

HA
TAR

E M L É K E
33 -SZOR

VAN
KEDVÜK
ANDREA

,

tésztát, és szükség szerint kavargatva
aranybarnára pirítjuk. Beletesszük a
meghámozott, karikára vágott
krumplit, felhevítjük, megszórjuk a
pirospaprikával, gyorsan elkeverjük,
és azonnal felengedjük annyi vízzel,
hogy a krumplit épp csak ellepje.
Beletesszük a szalonnabőrt, paradicsomot, szükség szerint megsózzuk.
Felforralás után lassú tűzön főzzük,
míg a krumpli és a tészta megpuhul,
és az egész levet felissza.
Azon forrón ráhintjük a félretett tepertőt, és a bográcsban tálaljuk. Kínálhatunk hozzá paprikát, paradicsomot, hagymát.
Jó étvágyat kívánunk hozzá!!!

A P I PA C S
„Telt női hús a renyhe,
dús kazal.
Egy rőt pipacs, mint
bősz ripacs, szaval”
Dsida Jenő

TROPICANA KOKTÉL

gyümölcskoktél

A tikkasztó nyári melegben nem maradhatunk folyadékpótlás
nélkül, mivel a hőség
során a szervezet gyorsabban veszíti el tartalékait. A folyadékpótlásra folyamatosan van
szükségünk, ám hogy
ne legyen annyira
unalmas a tudatos fo-

lyadékpótlás, íme egy
finomság, ami vitamindús, kiválóan hűsít
és legalább 3 dl.
A recept:
Frissen facsart narancslébe két gombóc
vaníliafagyit ejtünk,
majd tejszínhabbal
díszítjük a tetején.
Csokis reszelékkel is

megszórhatjuk, ha már
nem számoljuk a kalóriákat!

Egészségükre!!!

C I V IL K U R Á Z S I
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TERMÉSZETVÉDELEM ÉS
M A D Á RV É D E L E M A T Á P I Ó - V I D É K E N
A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Tápió-vidéki Helyi Csoportjának
Kóka községben van a bázisa. A csoport
magját a kókai munkacsoport alkotja,
amelyben 1983 óta végzünk természetvédelmi és madárvédelmi munkákat.
Jelenleg (2011) több mint 200 tagunk van
és a létszám folyamatosan növekszik.
A legfontosabb céljaink:
1. A helyi természeti értékek felmérése,
aktív munkával hosszú távú megőrzése.
2. Az MME tevékenységének bemutatása,
madárbarát gondolkodásmód népszerűsítése.
3. A lakosság bevonása a programokba,
akciókba.
3. Természettudatos szemléletmód kialakítása.
4. A csoport létszámának bővítése természetkedvelő, a természetvédelem érdekében
tenni akaró személyekkel.
5. Támogatók, szponzorok megnyerése a
célok megvalósítása érdekében.
6. Kapcsolattartás és együttműködés a térségben tevékenykedő természetvédelmi
szervezetekkel
Egész évben rengeteg érdekes és izgalmas
madaras és kirándulós programunk van,
amire minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A látványos rendezvényeink közül néhány példa:
1. Békamentés Farmoson (nagyszámú ásóbéka megmentése az autók gázolása elől a
Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és a Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítványnyal együttműködve.)
2. Madarak és Fák Napja (madár és fafajok
ismertetése, kirándulás, odútelep megtekintése)
3. Fülemülék éjszakája (könnyű esti séta az
egyik legszebb énekű madarunk élőhelyén
csodálatos madárdal közepette)
4. Gólya Road Show (látványos gólya gyűrűzés, daruskocsi segítségével a fészekbe
föl lehet menni és bárki bepillanthat a kisgólyák életébe)
5. Európai Madármegfigyelő Napok
(tápiószecsői halastónál rengeteg vízimadár
megfigyelése egy túra keretében)
6. Daruvonulás a Hortobágyon (több
10.000! daru megfigyelése az őszi vonulás
során)
7. Tatai Vadlúd Sokadalom (több 1000
vadlúd megfigyelése a tatai Öreg tavon)
Ezen kívül még sok-sok tartalmas, az egész

család számára kellemes kikapcsolódást
nyújtó programunk van,
amin bárki, bármikor részt vehet.
Minden rendezvényünk ingyenes.
A programok és kirándulások mellett több
mint 700 db. madárodúból álló telepet üzemeltetünk nagyrészt Kókán. Madárodúkkal
az odúban költő fajok fészkelését segítjük,
mert a természetes odúk száma már nagymértékben lecsökkent. Sokféle madárnak
biztosítunk lehetőséget a költésre az odúkban pl: széncinege, kékcinege, mezei veréb,
csuszka, házi rozsdafarkú, seregély, nyaktekercs, macskabagoly, füleskuvik.
Ritka, fokozottan védett madárfajok védelmi munkálatait is ellátjuk. A színpompás
gyurgyalag állományát költőhelyének, a
homok és löszfalak karbantartásával védjük.
Az igen ritka és különleges szalakóta sikeres költését mesterséges odúk kihelyezésével segítjük.
Ha tagként csatlakozik hozzánk, megajándékozzuk 2 db. madárodúval és egy értékes madáretetővel.
(Etetni csak télen szabad.)
A Tápió-vidék gazdag növény és állatvilága
minden napra tartogat látnivalót, ismerje
meg Ön is közelebbről a környék élővilágát! Jó társaságban, hasznosan töltheti a
szabadidejét.
Várjuk szeretettel minden programunkra!
További információk és aktuális programjaink a weboldalunkon elérhetőek: www.mme-koka.hu email: kapcsolat@mme-koka.hu

FÜLEMÜLE

„Fülemülék
éjszakája (könnyű
esti séta az egyik
legszebb énekű
madarunk élőhelyén
csodálatos
madárdal
közepette)”

A KÓKAI TERMÉSZETBNARÁT CSAPAT
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XV. Kerékpáros Tábor
Tápió-mente kulturális és tájvédelmi értékeinek megismeréséért
Nos egy újabb jó öreg tábornak a végére érkeztünk. Nem mondhatnám, hogy olyían volt számomra mint a többi, de mindenképpen az egyik
legjobb.
Őszintén szólva féltem az idén, hiszen nemcsak olyan ember volt, akit ismertem, vagy csak láttam. De nagy meglepetésemre nagyon jól éreztem
magam, és új barátokra is szert tettem. Öröm volt megismerni olyan nagyszerű egyéniségeket, akikkel nagyon jól ellehetett szórakozni. Előhozták
belőlem a kisgyereket, aki imád huncutkodni. Ilyen idősen számomra ez
nagy öröm volt, de ennek ellenére belekóstoltam kicsit a felnőtt élet nehézségeibe is.
Segíteni, odafigyelni, felelősséget vállalni dolgokért, ami nagy büszkeséggel töltött el.
Bár „majd főzök valami finomat” időszakom még nem jött el (lehet szerencsétekre), de remélem egyszer arra is sor kerül.

„ilyenkor együtt
tudok lenni
Balázzsal és
Benivel, akiket
nagyon szeretek,
csak keveset
találkozunk, mivel
az egyik inkább
focizik, a másik
meg szerelmes”

Ez a tábor mindig az egyik legjobb rész a nyaramba, hiszen rengeteg helyet láthatok, strandolhatok, barnulhatok ,biciklizhetek, sportolhatok és
így tovább.
Persze kicsit hiányzik a család és a barátok, de így legalább nem kell tanulni, és az otthoni munkával foglalkozni. Ráadássul legalább ilyenkor
együtt tudok lenni Balázzsal és Benivel, akiket nagyon szeretek, csak keveset találkozunk, mivel az egyik inkább focizik, a másik meg szerelmes.
Na de összességében nagyon tetszett a tábor – jók voltak a programok, a
játékok és örülök, hogy ilyen jó barátnők lettünk Mercivel és Angelivel.
Ezen felül jó volt megismerni Fofit, Pufigolyót és a többieket is.
Remélem sok ilyen tábor lesz még és Én is itt lehetek Csuporkával és
az őszibari karkötővel együtt.
Barta Krisztina

C I V IL K U R Á Z S I
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Angeli voltam a költő,
REMÉLEM EZ NEM VOLT MEGLEPŐ

Volt egyszer egy Walter János.
Aki sohasem volt magányos,
Neve napja mindjárt közel,
De ne haladjunk ennyire el.
Volt neki egy tánccsoportja,
Akikkel Ő is gyakran ropta.
Egyszer aztán úgy határoz,
Meghódítja a világot.
Kis családját összefogta,
S így elindult kukutyinba,
Biciklivel legurultak,
S a tűző napon haladtak.
Csatlakozott hozzájuk Lili, Helga, Kika,
Ficsor, Ábel és Barbika,
Tekerte a bringát még Elek is, Merci is.
Kristófból pedig volt kettő is.
Amikor végre odaértek,
Unokái Balázs, Bence körbe vitte Őket,
Kísérőként felfogadták
Kriszti, Pisti testvéreket.
Sanyi néni mindig morgott,
De ubit azért gyakran lopott.
Kriszti néni a játékmester,
S ellátta a sebeinket.
Vali néni mindig ott volt,
S gyakran viselt kalapot.
Ági néni sürgött – forgott,
S egyszer csak meglátott egy állatot,
Nagy füle és hosszú ormánya
Hozzon szerencsét Jancsi bára!
Kukutyin 2011. jun. 26.

„Kis családját
összefogta,
S így elindult
kukutyinba,
Biciklivel
legurultak,
S a tűző napon
haladtak.”
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K É P E K A T Á T I K A S H O W P I L L A N A TA I B Ó L

„Fásultságunkban
nem szeretjük, ha
egy önzetlen
gesztus arra
figyelmeztet
minket, hogy
közösségi lényként
is élhetnénk.”

Hankiss Elemér

2. HELYEZETT
ARASANDOC S A PA T
KULIK
R É K Á VA L A Z
ÉLEN

„ÁLOMHAJÓS”
ELSŐSEINK

MADAI

MÁRK
A
GYŐZTES
PRODUKCIÓ
TÁNCOSA,
AKI
M I C H A E L JAC K S O N M I X É V E L N Y E RT

C I V IL K U R Á Z S I
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SZÜLETETT TEHETSÉGEK -TÁTIKA
SHOW 2011. MÁJUS 21.
Az idei Tátika Show műsorát ismét nagy várakozás előzte meg, majd követte
végig a műsor ideje előtt és a végéig egyaránt. A beléptetés előtt kígyózó sorban
várakozók reményei foszlottak szét, amikor sajnálatos módon be kellett jelentenünk, hogy a teltházat nem áll módunkban tovább tágítani és a biztonsági előírások betartása érdekében nem tudunk több vendéget fogadni.
A négyórásra tervezett műsor, végül bő öt órán keresztül tartotta figyelme fogságában a nézőket, akik a levegőtlenség ellenére hősiesen végigtapsolták a különböző műsorszámokat.A Bacskai –duó műsorát a Contry bemutató követte, majd
a kapuera és zumbacsoport nyújtott élvezetes ízelítőt mozgáskultúrájukból. A
szecsői született tehetségek sorában „apróságaink”, a kis elsősök varázsoltak el
bennünket Álmaink Hajójára, az Álomhajó produkcióban. Varga Viktor alteregójaként Borosznok Dávid még a haját is feketére festette a műsor idejére. A
felsős lányok táncában elmerülve felvillant a gondolat, hogy miből is lesz a cserebogár(?), hiszen ezek a kislányok időnként kis hölgyekké alakultak át a
Beyonce produkcióban. Méltán győztes előadásokat díjazott a zsűrivel és a közönséggel közösen kialakított sorrend: Geőcze Anna és táncosai bebizonyították,
hogy a zene a „vérükben van” és jogosan vihették haza a 3. díj nyereményeit. A
második díjazott csapat, Kulik Réka vezetésével a pergő spanyol amazonok táncát elevenítették meg. Az első helyen végzett Madai Márk Jacko Mixe pedig
mindannyiunkat elvarázsolt.
A hangulatot tovább fokozta a tanárok és szülők közös Béby című esernyős lázadó produkciója. A „nem csak Tátika” elnevezésű blokkban Csiszár Anna és
Husza Fanni okozott meglepetést ( és engedjék meg nekem, hogy leírjam: számomra örök emlék a lánykámmal közös duó…)
Az est fényét emelte Dukai Regina és Czirják Attila igazgató úr cserfes véleményalkotása, amit ezennel ismételten szeretnénk megköszönni a többi zsűritagnak is. Dósa Anna, Nusi néni és Czakó Marika bíztató szavai sok kisgyermek
önbizalmát növelte akkor este, amit remélhetőleg sokáig magukkal visznek a
fellépő gyermekek.
Az estét a Non Stop együttes koronázta meg, és a visítozó rajongók zajától zengett a Helyőrségi Klub. A lányok talán már azóta mosakodtak és megváltak a
karjaikon emlékként tartogatott autogramoktól, de az elkészült közös fotók még
sokáig emlékeztetnek az átütő élményekre a facebook-on.
Köszönjük a résztvevő szervezők, és a támogatók minden áldozatos másodpercét, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre a Született Tehetségek műsora sem a
Lila akác közben, de a Helyőrségi Klubban sem.
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Gyerekek levelei Istenhez

Hittanórán mesélték, hogy mit csinálsz. Ki végzi a munkád, amikor szabadságra mész? Bill
Honnan tudtad, hogy Te vagy Isten?

Catherine

A jelmezbálon ördögnek fogok öltözni. Nem baj? Marine
Tényleg láthatatlan vagy, vagy ez csak egy trükk?
Ilyennek tervezted a zsiráfot vagy csak véletlenül alakult így?

Norma

Ahelyett, hogy hagyod, hogy az emberek meghaljanak, és mindig újakat
kelljen csinálni, miért nem tartod meg azokat, akik most vannak? Jane
Ki rajzolja a határokat az országok köré? Nan
Az állatok is Téged használnak, vagy van nekik valaki más? Nancy
Elmentem egy esküvőre, és csókolóztak a templomban. Ez O.K.? Neil
Nekem a Miatyánk a kedvencem. Egyből megírtad vagy sokat kellett törnöd
a fejed? Ha én írok valamit, mindig újra kell írnom. Lois
Az rendben van, hogy több vallást teremtettél, de nem zavarodsz néha
össze? Arnold
Coe Atya a barátod, vagy csak üzleti kapcsolatotok van?

Donny

Te tudsz a dolgokról, mielőtt feltalálják őket? Charles
Komolyan gondoltad, hogy csak azt szabad tenni másokkal, amit magunknak is szeretnénk? Ha igen, akkor megvigasztalom a kisöcsémet. Darla
Amikor az első embert készítetted, az is úgy működött, mint mi?

Forrás: Internet

Tom

Nagypapa azt mondja, hogy Te már akkor is voltál, amikor ő kisfiú volt.
Milyen régi vagy?
Jack

C I V IL K U R Á Z S I

Gyerekek levelei Istenhez
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(folytatás)

Köszönöm a kistestvért de én egy kiskutyáért imádkoztam. Joyce
Hogyhogy az utóbbi időben nem találtál fel egy új állatot se? Csak a régiek
vannak.
Johny
Kérlek, tegyél még egy ünnepet Karácsony és Húsvét közé.

Ginny

A nyaralás alatt végig esett. Apa nagyon mérges volt, és olyan dolgokat mondott Rólad, amit nem szabad. Remélem nem fogod bántani.
A barátod (nem mondom meg, ki vagyok)
Kérlek küldj nekem egy pónilovat. Eddig még sose kértem semmit. Utánanézhetsz.
Bruce
Kedves Isten úr!
Jobb lenne, ha az emberek nem jönnének szét olyan könnyen. Rajtam három

Márai Sándor:
Füves könyv :
Az egyezkedésről;
Arról, hogy a szívünkkel is kell élni

„Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életütemünket egyeztessük a természet nagy és örök ritmusával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága, az éjszaka áramai, mindez alakítja személyes sorsunkat, keddi vagy szerdai életrendünket is: az ember hallja,
nagyon messziről, az intéseket és figyelmeztetéseket, a világmindenség óvó-igazító zörejeit…
Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és meleggel: soha nem
ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés és pusztulás teljes rendjébe. Csak
azok botlanak meg az életben, akik valahogyan belülről süketek a világ hangjai iránt. De egyszerre kell élni szívünkkel is, azzal a másik életütemmel, mely titkosabb, leplezettebb, nehezebben megismerhető, mint a világ áramlásának rendje. Akinek szíve, készséges ütemmel, nyolcvanat ver, ne akarjon maratoni versenyfutók módjára élni. Állandóan hallani kell testünk és
jellemünk titkos morzejeleit, e finom és erélyes üzeneteket, melyek megszabják életed igaz
mértékét. Kinek érzékeit eltompította a becsvágy, a szenvedély, nem hallja többé e hangokat.
Az ilyen ember teste, lelke és a világ üteme ellen él; emberhez nem méltó módon él, tehát embertelenül bűnhődik.”
Márai Sándor: Füves könyv részlet
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5.SÜLY SÁPI FUTÓNAP
2011. MÁJUS 8.
ARANYAKAT

ÉRT A MÁJUSI ESŐ A

FUTÓNAPON

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre
Hűvös, esős időben rendezte a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány hagyományos tavaszi eseményét a Sülysápi Futónapot, ahol a kellemetlen
időjárás ellenére 20 diákunk állt rajthoz a különböző távokon. A Futónapon iskolánk diákjai összesen 5 arany 2 ezüst éremmel gazdagodtak.
EREDMÉNYEK
I. hely Vidák László (8.B)
Nagy Martin (5.C)
Kovács Richárd (7.C)
Gyermek II. váltó csapat
(Nagy Martin,Mihályi Máté, Pap Renáta, Simoncsik Vivien)
Serdülő Váltó csapat
(Germányi Martina, Nagy Gábor, Vidák Krisztina, Varga Tamás)
II. hely Germányi Martina (8.B)
Korponai Kornél (7.A)
További résztvevők: Nagy Dóra (7.B), Paksi Vivien (6.A), Csiszér Benjamin (7.B), Szigeti Ágota (7.C)
Horváth Annamária (7.B), Magócs Nikolett (7.A), Mészáros Lilána (7.C),
Kulik Réka (4.A) Szemerei Réka (3.C)
10,7km-t teljesítők
Vidák László (8.B) 41:11
Kovács Richárd (7.C) 50:54
Germányi Martina (8.B) 55:08
Mészáros Liliána (7.C) 1:00:00
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KISKUTYÁK –AJÁNDÉKBA!

Erdei kopó apukától, labrador–
vizsla anyukától született 6 hetes
kiskutyákat várják gazdájukat!!!
A kutyákat ajándékba adjuk, folyamatosan elvihetők!

Érdeklődni lehet:
Telefonon: 30 7400285 számon, vagy email-on:
anditari5@gmail.com

N Y Á R E S T I Á H I TA T

Lépkedj vigyázva, kedves!
Míg mély varázsa tart
e percnek, ülj le mellém.
A csöndet ne zavard.
Az Ur mennydörög olykor,
máskor a suhogó
tölgyek holdfénybe rezgő
szavával suttogó,
máskor csókokba csattan
termő parancsa, majd
költők szájával szólal,
mikor a rím kihajt.

Most, hogy ily enyhületben,
mivel sem küzködőn
ülök a tiszta csendben,
a tiszta küszöbön:

egy kis tücsköt választott
s e cirpelésen át
beszél. Figyelj, figyelj csak!
Én értem a szavát.
1934
Dsida Jenő

(1907-1938)
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Hogyan kaphat konzuli segítséget a Hungaroringen
ha egy EU tagállamból, Norvégiából vagy Svájcból érkezett?
Mikor és hol?
2011. július 28. és 31. között, reggel 10
órától délután 17 óráig kaphat konzuli
segítséget a Hungaroring főbejáratánál,
a MOL üzemanyagtöltő állomással
szemben (az ideiglenes rendőrállomás
területén belül).
Elveszett vagy ellopták személyi igazolványát vagy útlevelét?
Ha valamilyen okmányát elveszítette, keresse fel a rendőrséget. Ha okmányai nincsenek ott, a bejelentését
azonnal megteheti. Ha nincs Önnél
más személyi igazolvány vagy útlevél, új útiokmányért kell folyamodnia, melynek ügyintézése akár több
napot is igénybe vehet. További információért

hívja

nagykövetségét

vagy látogassa meg a konzuli képviselőket a Hungaroringen.

egy érvényes személyazonosító okmányra.
Ha elveszíti hitelkártyáit…
Azonnal tiltsa le azokat telefonon
vagy Interneten keresztül!
MasterCard: www.mastercard.com
Visa: www.visaeurpoe.com
Szüksége van orvosi segítségre?
A Hungaroringen több elsősegélypont is található. Ha további orvosi
segítségre lenne szüksége, javasolt
kapcsolatba lépni biztosítójával, ott
részletes tanácsokat kaphat. Ne felejtse otthon az EU Egészségbiztosítási Kártyáját!
Kábítószerek
A kábítószerek tiltottak Magyarországon. Kisebb mennyiségekért is
hosszú börtönbüntetés járhat. Nagykövetsége nem tudja Önt kisegíteni a

Elfogyott a pénze?
Elfogyott a pénze vagy ellopták Öntől?
Sajnáljuk, de nagykövetsége nem tud
pénzt adni, hogy kisegítse! Ellenben
nagykövetségének konzuli képviselője
segítséget tud nyújtani a barátaival
vagy a családjával való kapcsolatfelvételhez, hogy általuk például a Western
Union nemzetközi pénzátutalási cégen
keresztül segítséghez juthasson.

utalt pénz felvételéhez szüksége lesz

A

Western Union-nak mind Budapesten,
mind a Hungaroringen vannak irodái.
További információért, látogasson el a
www.westernunion.com címre. Az át-

börtönből, vagy különleges bánásmódot igényelni Önnek.
Éjszakai klubok és taxik
Minden évben kapunk jelentést
túristákról, akik nem figyeltek
oda a bárok, szórakozóhelyek és
taxik áraira. Mindig kérjen árlapot mielőtt bármit rendelne és
mindig

egy

ismert

taxis-

vállalattól hívjon autót!
Fontos számok: Segélyhívó 112;
Mentők 104; Tűzoltóság 105;
Rendőrség 107.
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RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A 2011. évi Forma 1-es versennyel
kapcsolatban
2011. július 28. és július 31. között kerül
megrendezésre a Forma 1 Magyar Nagydíj
a Hungaroringen, melynek rendőri biztosítását a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
hajtja végre.
A biztosításban az elmúlt évekhez hasonló
létszámú rendőri erő vesz részt.
A magyar rendőrök munkáját lengyel,
román és osztrák rendőrök is segítik majd.
Az ő feladatuk elsősorban a külföldi vendégek problémáinak kezelésében való segítségnyújtás, tájékozódásuk könnyítése,
okmányaik és járműveik ellenőrzése. A
tapasztalat alapján a külföldről érkező
látogatók örömmel fogadják saját nemzetük rendőreit és bizalommal fordulnak
hozzájuk.Az idei évben több konzulátus
képviselője is jelen lesz a Hungaroringen.
A lengyel, német és svéd konzul az EU
tagállamai, valamint Svájc konzulátusi
feladatait látják el a verseny ideje alatt.
Segítik az állampolgárok ügyintézését,
jelentősen könnyítik a kommunikációt.
A sportrendezvényre nagy számban érkeznek hazai és külföldi látogatók egyaránt.
Ez a település és a környék forgalmát erősen terheli. Éppen ezért kérjük a mogyoródi lakosokat, hogy gépkocsival csak akkor
induljanak el lakásukból, ha az feltétlenül
szükséges, illetve a szokásosnál nagyobb
türelemmel és toleranciával közlekedjenek. A versenypálya körüli és az oda vezető utakon a verseny minden napján megállási tilalom lesz érvényben.
A szabálytalanul parkoló járműveket a
rendőrség elszállíttatja, azokat csak a szabálysértési bírság, illetve a szállítási költség kifizetése után kaphatják vissza a tulajdonosok.
A rendezvény ideje alatt a következő, főbb
forgalmirend-változásokra
számíthatnak:Szilasligeten, a József Attila úton
egészen a 3-as számú főútig kétirányú
forgalom lesz érvényben, de a délutáni
órákban (elsősorban szombaton és vasárnap) előfordulhat, hogy csak a versenypálya felől kifelé közlekedhetnek járműveikkel.Mogyoródon, a Gödöllői úton és a
Dózsa György úton – amíg a forgalom
engedi – szintén két irányú lesz a forgalom, viszont a Mázsa tértől a Dózsa
György út irányába a délelőtti órákban
csak a versenypálya felé, délután pedig

csak onnan kifelé haladhat a forgalom. (A
versenypályára való gyors kijutást buszjáratok segítik!) A fenti utakra becsatlakozó utcákban forgalomszervezés nincs! A Kerek
tó és a Hungaroring főbejárata közötti
úton délelőtt egy irányba - csak a főbejárat felé -, délután pedig szintén egy irányba, a Kerek tó felé lehet majd közlekedni.
Az
M3-as
autópálya
19.200
m/
szelvényében lévő ideiglenes kihajtótól a
Kerek tóhoz csak egy irányba, befelé lehet
közlekedni. Pénteken, szombaton és vasárnap - a futamokat követően – az autópálya
felhajtó felé Budapest irányába és az ideiglenes kihajtón keresztül – M3 autópálya
Gödöllő csomóponton keresztül -M31közlekedhetnek Budapest felé. Az előzetes
tervek szerint az M31-es autóút a Forma 1
Magyar Nagydíj előtt átadásra kerül. Az
Autós Mozi camping és a Szilasligeti buszforduló között a forgalom mindvégig kétirányú lesz, viszont a Hungaroring főbejárata és a Szilasligeti buszforduló között, a
főbejárat felé (7-es és 6-os kapu felé) egy
irányba haladhatnak gépjárműveikkel
délután 15.00 óráig, ezt követően pedig a
főbejárat irányába lesz egyirányú a forgalom. A versenyt követően a Super Gold
belső parkolóból a 7-es kapu és a
Hungaroring főbejárata között egy irányban (főbejárat felé) közlekedhetnek, valamint a 6/A kapun keresztül KerepesSzilasligeten át a 3-as főút irányába. A
Mogyoród HÉV átjárótól a versenypálya
felé, a 2-es kapuig a délelőtti órákban, a
délután pedig kifelé szintén egy irányú
lesz a forgalom. A versenyt követően a 8-as
és 7-es kapu közötti Gratis 1 parkolóból Csömörön keresztül haladhatnak a főváros irányába. A forgalom folyamatosságát minden
érintett útszakaszon rendőri irányítással,
tájékoztató táblákkal segíti a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság. Javasoljuk, hogy
gépkocsijukkal a kijelölt, őrzött parkolókban
álljanak le, a bűncselekmények megelőzése
céljából azokat minden esetben zárják be, az
utastérben értékes tárgyakat, iratokat ne
hagyjanak.2011. július 28. és július 31. között (hétfő reggelig) a versenypálya közelében ideiglenes rendőrőrs üzemel, melynek
elérhetőségeit a www.police.hu oldalon a
későbbiekben tesszük közzé. Ugyanitt tájékozódhatnak majd az egyes konzulátusok
képviselőinek elérhetőségeiről.
A versennyel, jegyvásárlással kapcsolatban
további információk a www.forma1club.hu
és a www.gptiketshop.com oldalakon érhetők el.

„Az autóversenyzés

nem
sportszerűségen
alapszik, hanem
győztesek
taktikázásán.”
Sidney Sheldon

Július 1-jén léphet hatályba az új
sporttörvény
Július 1-jén léphet hatályba a sportot érintő társaságiadókedvezményről szóló törvény, amelynek általános vitája hétfőn kezdődik a parlamentben - nyilatkozta csütörtökön Bánki
Erik, az Országgyűlés Sport- és Turizmusbizottságának elnöke a Digi Sport televízió Reggeli Start című műsorában.
„Az európai bürokráciát tekintve rövid és gyors egyeztetésen vagyunk túl,
tulajdonképpen mindenben megegyeztünk, két dolog azonban még vitatott
közöttünk: a proficsapatok esetén a működési költség, illetve a létesítményfejlesztés támogatásának mértéke - fogalmazott a FIDESZES politikus. Mi
több támogatást szeretnénk adni, mint amit most az unió enged, ezért ebben a
kérdésben még folynak az egyeztetések.” Bánki hozzátette, a hatályba lépés
idejétől függetlenül a kluboknak érdemes már most számolniuk ezzel a lehetőséggel, illetve megkezdhetik a tárgyalásokat, mert a törvényjavaslat lényegi
elemei nem fognak változni. „Minden egyesületnek azt javaslom, hogy keresse meg a parlament honlapján az indítvány szövegét és kezdje meg a megbeszéléseket azokkal a társaságokkal, akik szívesen támogatnák adójukból a
klubokat” - fogalmazott Bánki.
A sport- és turizmusbizottság elnöke azt mondta, az öt látvány-csapatsportág
közül a labdarúgás a legnépszerűbb, ezért biztos, hogy a futball kapja majd a
legtöbb felajánlást. Bánki szerint az amatőrkluboknál lesz a leglátványosabb
és a leggyorsabb a változás, mert a magyar sportági szövetség (MLSZ) tervei
szerint ez a támogatás fedezi majd az amatőrcsapatok versenyeztetési költségeit, a játékvezetői és a nevezési díjak 90 százalékát.
Forrás: http://sportgeza.hu
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Július-augusztusi szám
Felelős szerkesztő: Tar Andrea
Megjelenik kéthavonta: A Tápiószecső FC honlapján
2011. július
Cikkek leadása: páros hónap 20-ig, a
civilkurazsi.szecso@gmail.com oldalon

