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Fontos közlemények:
• A CIVIL KURÁZSI
kéthavonta megjelenő lap
• Példányszám 500 db
• E-mail:
civilkurazsi.szecső@gmail
.com

Két csapatunk megyei
bajnok lett!

• Támogatói ára: 200 Ft

Pályázati úton szeretnénk a
nyári hónapokban ingyenesen eljuttatni minden szecsői
lakosnak a Civil Kurázsi
című lapot. A pályázat elbírálása május végéig várható.

A MACKÓ túra résztvevői

Kerek évfordulót ünnepel az
örökké fiatal
Rákosi Györgyné
Ofella Mária
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KÖZÖTTÜNK

ÉLNEK…

TÁPIÓSZECSŐN

„A múltat nem
lehet elvenni
tőlünk,
de csak akkor a
miénk, ha
ismerjük!”

Rákosi Györgyné
Ofella Mária

ÉLNEK
SOKAN,
AKIK
VALAMILYEN
OKNÁL
F O G V A
K I T Ö R Ö L H E T E T L E N Ü L
H O Z Z Á T A R T O Z N A K
TÖRTÉNELMÜNKHÜZ.
ILYEN
EMBER
RÁKOSINÉ
MARIKA
NÉNI,AKI KEREK ÉVFORDULÓT ÜNNEPELT ÁPRILISBAN. ISTEN
ÉLTESSE NAGYON SOKÁIG!

Rákosi Györgyné Ofella Mária születésnapi köszöntője
Egy hölgytől nem illik megkérdezni a korát, de mi tudjuk, hogy 2011. április 29-én
kerek évfordulót ünnepel.
Az általános iskolát Tápiószecsőn végezte, majd a Nagykátai Damjanich János Gimnáziumban érettségizett. Az újonnan létesült Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézetben közel öt évtizeden keresztül labor asszisztensként dolgozott. Munkája elismeréseként az Egészségügyi Miniszter „Dicséretben” részesítette, valamint „Kiváló
Munkáért” kitüntető jelvény adományozott.
Marika 1950-ben kicsinyke leány volt, de már szerepelgetett az együttesben versmondóként, mivel édesapja a műsorok elé mindig írt kis versikéket, köszöntőket, melyet Ő adott elő.
1953-ban hetedik osztályosokból alakult az első gyermek tánccsoport, abban már Ő is
táncolt. Innentől kezdve a különböző csoportok (utánpótlás, felnőtt együttes) aktív,
meghatározó tagja lett.
A Röpülj Páva mozgalom hatására megalakult a 8 tagú Menyecskekoszorú, melynek
alapító tagja, akik közül öten még ma is részt vesznek az együttes munkájában.
1970-1995-ig Ő irányította ezt a kis közösséget, mint C kategóriás táncoktató.
Több évtizeden keresztül a gyermek együttes vezetőjeként biztosítja az utánpótlást.
Nagyon sok gyerekkel megismertette a néptánc alapjait.
A mai napig az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes aktív tagja.
A népi együttesben végzett tevékenységéért 1975. április 4-én a Kulturális Miniszter
eredményes munkájáért „Dicséretben részesítette.
Közösségi munkájáért 2004-ben a FŐNIX Újrakezdő Nők Országos Egyesületétől
Rákosiné Marika „NAGYASSZONY”-i kitüntetést 99.-ként vehetette át.
Az együttesben végzett kimagasló munkájáért 1999-ben az elsők között kapta meg az
„Ofella Sándor Emlékdijat”.
Óvodás kora óta részt vesz a szecsői öntevékeny mozgalomban, együtt él az együttessel. A fellépéseken nélkülözhetetlen táncol, énekel, műsorközlő – nem kell részére
szöveget írni – ismeri a nehézségeket, kudarcokat, örömöket, sikereket, árad belőle a
szó, a jellemzés a folklór erejétől felvérzett szívéből, az édesapjától örökölt megszállottságból.
További életéhez erőt, egészséget, családi boldogságot, az együttesben végzett
munkájához sok sikert, kitartást kívánok magam és az együttes minden tagja,
valamint az Őt tisztelő tápiószecsői lakosok nevében és szimbolikusan átnyújtjuk
a szeretet virágcsokrát.

Walter János
Az Ofella Sándor Népi Együttes vezetője

Civil kurázsi
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M Á J U S E L S Ő VA S Á R NA P J Á N S Z E R E T T E L
KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT!
ÉDESANYÁM
Mert pólyát adtál, ami gúzsba kötött,
s üvöltök némán, kétségek között,
mert hitet adtál, amiben nem hiszek,
mégis sziklányi hitet viszek.
Mert mosolyt adtál, látszik arcomon,
átsugárzik tán páncélomon?
Mert világot adtál, erdőt, mezőt,
utat rögöst, de emberhez vezetőt,
s mert nem hagytad, hogy erőtlen legyek,
céltalanul soha semmit se tegyek,
hit és kétségek között,
lelkembe mégis béke költözött.
H. Lőrincz Zsuzsanna

DRÁGA ANYU
Drága anyu, kedves
anyu,
Elhoznám a csillagokat néked.
Nagyon-nagyon örülök,
És tiszta szívből szeretlek én téged.

Virágokat s ajándékot
Adtam
teneked,
Örültél is , nevettél is
S jólesett ez énnékem.

Szerettelek mindig is,
Szeretlek én még most
is.
Amíg a földön élek,
Szeretlek én téged.
Kovács Cintia verse 1999-ből

MIÉRT JÓ MAGYARNAK LENNI?
ÍGY ÍRNAK ERRŐL ISKOLÁNK HATODIKOSAI:
„Nekem a magyar szó büszkeséget, örömöt, és biztonságot jelent…”
„Magyarország szép! És még szebbé lehet tenni. Engem boldoggá tesz, hogy a
magyarok történelméről tanulhatok,
hogy saját nyelvünk van. A magyar nyelvet meg lehet tanulni, de csak az beszélheti igazán, aki magyarnak született…”

„A magyar nők nagyon szépek!”
„Magyarország szép és biztonságos hely,
ahol tehetséges emberek élnek…”
„ Magyarország, szeretünk téged!...”

Áldd meg édesanyám
járását-kelését,
Áldd meg
könnyhullatását, áldd
meg szenvedését!
Áldd meg imádságát,
melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel
az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem,
legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm
az édesanyámat!
Dsida Jenő: Hálaadás
részlet
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KERESLEK
Kereslek utcák zsivalyában,
kereslek a fénylő napon,
kereslek templomok tornyában,
az esőverte ablakon.
Kereslek csendes kávéházban,
a hídon, amely átível
merészen Pestről Budára,
de utadra nem visz el.
Darukra kúszok fel magasra,
kereslek fenn a fellegen,
belefogtál egy égi rajzba?
Kezed vonását meglelem.
Asszonyok pilleívű száján
kereslek, és szobrok oszlopán.
Kereslek parkok fűruháján,
sűrű éjben s harmatos korán.
Párák völgyében köddé válok,
érzem felszippant majd a Nap.
Ébredő szélben csodát várok
megmutat tán a virradat.
Kereslek nyárfák levelében,
gabonatáblán torzs között.
Kereslek homok meredélyén,
hova parti fecske költözött.
Kereslek fűzfa vízre hajló,
fészket rejtő zeg-zugán.
Kutatlak, nem zárt be egy kagyló?
kereslek örvénykupolán.
Kereslek könyvben, versben,
dalban.
Kereslek kínzó gyötrelemben.
Megszegem szavam, amit adtam,
kereslek vágyó szerelemben.
Megállnom tört percre sem lehet,
lehajtva fejem szótlanul
megyek, míg az ember csak
mehet,
kereslek szakadatlanul.
H. Lőrincz Zsuzsanna

Álom hazámról
Egy szebb világról álmodtam az éjjel,
hol minden meseszép,
az emberek arcán mosoly van,
s lelkük boldogsággal teli.
Szívükben béke honol,
nem gyötri gond.
Szelíd szavak,
mély érzések,
remény, jó kedv
végtelen szeretet,
Ez az ami kell.
Virágos réteken jártam,
Magyar Földön,
édes hazámban,
hol még a levegő is másabb,
mert itthon vagyok,
s bárhová is repít majdan a sors,
ide mindig visszavágyom.
Madarak csiripeltek,
fákon rügyek fakadtak,
egy vers járt az agyamban,
„magyar vagyok”.
Zápor eső mosta,
e drága Földet,
Szivárvánnyal díszítve,
kéklő eget.
Nyugalom, járt át engem.
Felébredtem aztán,
csalódott voltam,
hogy nem volt való,
csak álom,
de az álmok néha valóra válnak,
s ha jó Istent kérjük, megadja majd.
Így remény telve, bizakodva,
vágtam bele az új napba.
Hazaszeretetem megerősödött bennem,
Mert magyar vagyok, magyarnak születtem,
Magyarország az én szülőföldem.
Semperger Nikolett

Sallai Ottó
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Régi-új edzőközpont 2011-ben
2011. március 1-től több, mint egy évtizedes pihenőt követően – újra benépesült a
Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ tápiószecsői laktanyájának sportpályája.
A Tápiószecső Football Club 2010. májusában kezdeményezte a Magyar Honvédségnél a pálya újbóli használatba vételét – utánpótlás korosztályai számára, edzések céljából. A Sági úti létesítményt ugyanis „kinőtte” az egyesület, a két füves pálya sajnos
tartósan nem bírja el kilenc csapatunk folyamatos felkészítését és versenyeztetését.
Hosszas egyeztetések, engedélyezések, és a hónapok alatt megtett adminisztratív intézkedések után hivatalosan 2010. november elsejétől vehetik igénybe ifjú sportolóink a
még mindig kifogástalan állapotban lévő sporttelepet. Egy novemberi hetet – amolyan
ismerkedés céljából - már „odabent” tölthettek a játékosok.
A téli időszakban beszerzett sport-, és pályaeszközök március elején kerültek kiszállításra, így jelenleg kifogástalan edzéskörülmények várják az ifjú labdarúgókat. Új kapuk, hálók, és edzést segítő eszközök nyújtanak segítséget a minél jobb felkészüléshez.
A jó állapotú 110x70 méteres füves labdarúgópálya és a salakos futópálya mellett
hamarosan elkészül a lábtenisz-, és koordinációs atlétikai pálya – ezen területek kialakítása folyamatban van.
A sporttelep folyamatos rendezést és karbantartást igényel, ezt egyesületünk, illetve a
laktanya közösen látja majd el. Emellett a sportolók és szüleik társadalmi munkában
teszik majd még komfortosabbá a sportlétesítményt. Az állandó öltözőhelységek is
várhatóan szülők bevonásával, a tavasz-nyár folyamán lesznek kialakítva.
Az U-13, U-16 fiú és Leány csapatok már jelenleg is használják a létesítményt U-7,
U-9 és U-11 labdarúgóink a tavaszias idő beálltával várhatóan április elején, közepén
költöznek be. A Rácz Róbert vezette kapusedzések helyszínéül is e pálya szolgál
majd, így egyesületünk teljes utánpótlás szakága élvezheti a benti felkészülés nyújtotta
előnyöket.
Köszönet illeti Takács Tibor parancsnok, és Szilágyi György parancsnokhelyettes
urak segítőkész hozzáállását, illetve a laktanya jelenlegi dolgozóinak közvetlen segítő
munkáját.
Külön szeretnénk kifejezni hálás köszönetünket Erdélyi Zsolt és Laczkó Lóránt
tápiósági lakosoknak, akik a pálya hengerezéséhez, illetve a kapuk, sporteszközök beszállításához nyújtottak óriási segítséget.
A mozgatható sorfal elkészítésében Tárnoki József és Török László, valamint a tápiószecsői Fémépítő 89 Kft. Voltak segítségünkre. Köszönjük!

Hajrá Szecső, Gyerünk Gyerekek!
TTA májusi programja!
A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány májusban az alábbi programokra várja sok szeretettel a a település lakóit.

5.Sülysápi Futónap – május 8.
Gyermeknapi Sokadalom – május 29.
Az események részletei megtalálhatók az alapítvány honlapján a
www.tapiomenti-tomegsport.hu oldalon.

A célkitűzések értelme
abban rejlik, hogy
kedvet csináljanak
neked azzá a
személlyé válni, aki
azokat majd el fogja
érni.
Jim Rohn
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VERSPLAKÁT
A Költészet Napja alkalmából 2011. április 11-én nagyon színvonalas munkákon keresztül szenteltek kiemelt
figyelmet az iskola pedagógusai és diákjai az irodalomnak.

A költészet születése - 7. c

VERSPLAKÁT-munkák születtek a felső tagozatos diákok keze alatt az ötletgazda Dusek Gabriella irodalom
tanárnő és a művészeti elemeket bemutató Dósa Judit
rajzos kollégája jóvoltából. A választott verssorok hűen
tükrözik egy-egy osztály érzelemvilágát, amit kreatív
köntösben tálalnak az érdeklődők felé.
Az eredeti kezdeményezés hatására született alkotások
tekinthetők május 15-ig a Damjanich Művelődéi Házban.

2011. JÚNIUS 5.
P E DA G Ó G U S NA P R A
A pedagógusok világa

Raggamby András: Búcsúzás
Édes tanár néni
El kell mostan válnunk!
Egy-két nap és már nem ide,
Más osztályba járunk!

A 7. B „kockái”

Hálásan köszönünk
Minden jót és szépet,
Nem feledjük a sok kedves
Iskolás emléket.
Azokat se, akik
Velünk foglalkoztak,
S értünk annyi fáradságos
Áldozatot hoztak. . .

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK
A PEDAGÓGUSAINKAT!

Édes tanár néni!
Fél szívünk itt marad,
Mert az, aki jóságot vet,
Szeretetet arat!

Civil kurázsi
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Leánycsapat: győzelem után jöhet a válogatott!
Vasárnap( április 17-én) délelőtt Leánycsapatunk Ceglédbercelen, a helyi U-13-mas fiúcsapat ellen játszotta aktuális bajnoki mérkőzését. Nos, a hazaiak csekély ellenállásának köszönhetően a lányok
húszgólos győzelmet értek el a bajnokság sereghajtója ellen.
Ceglédbercel SE - Tápiószecső FC leány 0:20 (0:10)
S ami talán az eredményes hétvégi szereplésnél is örömtelibb: előzetes egyeztetés és ajánlás után öt
játékosunkat hívta meg tesztelésre Hevesi Tamás, a magyar U-17 korosztályos válogatott szövetségi
edzője. A program szerint hétfőn délelőtt találkozott a magyar válogatott leendő kerete, majd Telkiben, az MLSZ technikai centrumában az éppen itt edzőtáborozó Azerbajdzsán korosztályos női válogatottja elleni mérkőzésen mérhette fel lányaink tudását a szakmai stáb. A kiválasztó jellegű esemény
a vendégek elleni 3x30 perces mérkőzéssel zárult, ahol valamennyi labdarúgónk pályára lépett. A tét
az őszi EB-selejtezőkre készülő magyar válogatott bővebb, 25-ös keretébe való bekerülés volt. (A női
U-17-es magyar válogatott Svédország, Bulgária és Horvátország ellen kezdi meg küzdelmét 2011.
októberében az Európa bajnokságra való kijutás reményében.)
Örömmel jelentjük, hogy négy hölgy labdarúgónk jutott tovább a hétfői megmérettetés után. Horváth
Dóra, Fodor Cintia Paksi Krisztina és Lázár Alexandra is pályára lépett a vendégek ellen, sőt, kapusunk végigjátszotta a találkozót, a mezőnyjátékosok egy-egy félidőt kaptak edzőjüktől. A mérkőzés
végül 3:2-es azeri sikerrel zárult, ám a szövetségi kapitány valamennyiüket visszahívta a május 9-10én tartandó kétnapos telki összetartásra. Ekkor már a válogatott játékának kialakítása lesz a fő cél.
Mint ahogy Hevesi Tamás, a mérkőzést követő személyre szabott értékelésében elmondta, a hétfői keret kialakítása pusztán egy részeredmény, az "ajtó kifelé és befelé egyaránt nyitva áll mindenki előtt".
A májusi két napot követően alakul majd ki válogatottunk végleges kerete.
Mindazonáltal büszkeséggel tölt el bennünket, a Tápiószecső FC közösségét játékosaink meggyőző
teljesítménye. Gratulálunk a lányoknak, egyben sok sikert kívánunk a következő válogatottbeli
megmérettetéshez!

HORVÁTH DÓRA
PAKSI KRISZTINA
LÁZÁR ALEXANDRA
FODOR CINTIA
HEVESI TAMÁS
a válogatáson
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MESE AZ ERDŐRŐL

„Még gallyas,
vágatlan, sudár alak
mind: hántatlan
dorong.
Fényes gyümölcsük
helyén hallgatag,
zömök varjú
borong.

Vannak néhányan, akik olyan szerencsések, hogy vidéki gyermekként természetes közegüknek érzik
a községben az erdő közelségét. Aztán vannak olyanok is, akik a nagyvárosi szmog, és hangzavar
elől menekülnek ki a vidék csendességébe és ezzel együtt kapják az élményt, amit a Tápiószecsőt
körülvevő zöld növényzet nyújt számukra. Közéjük tartozom én is.
Az allergiát hozó tavaszi szezon ellenére, minden évben vártam a májust, amikor a szomszédságunkban az akácos ontani kezdte bódító illatát. Duruzsoló méhek hada szorgoskodott a fürtösödő
akácos virágjai között. A nagyvárosi villamos zaját, autók türkölését felváltva, hajnalonként madárének zengett, sárga-, és feketerigók füttye terült el kertünk udvarán. Volt olyan hajnal, amikor
Rómeó és Júlia világába röpített a gondolat: Fülemüle, vagy pacsirta-e, a kinti dáridó okozója?
És akkor eljött az idei tavasz.
Kitekintve az ablakon, fényárban úszik köröttünk minden, az erdő helyén fatuskók jelzik a valamikori „zöld” létezését. Eltévedt madár jár csak a közelünkben, az állatok az egyre távolodó erdő
mélyére húzódtak. Motoros fűrész hangja nyomán a büszke erdő ágai a földön hevernek. Utánajártam, mi történik körülöttünk. Segítségemre volt a „dolgok” megértésében Mihályi Ferenc erdész,
aki évtizedek óta az erdő jó barátja és ismerője. A szakmai magyarázat segíti befogadóbbá tenni a
történteket:

Görcsösen fogja
ijedt gyökerük
az elmálló talajt.
Nedvük sebesen
kering, tüdejük
még zörren, még
sohajt.
Rügyre gondolnak
mormolva e fák…”
József Attila: FÁK

A Tápió mentén természetvédelmi terület húzódik, őshonos tölgyekkel, kőrisekkel, fűzfélékkel,
égerekkel. A Gárdonyi Géza utcát kísérő akácos egy mesterséges erdő, melynek elsődleges rendeltetése a faanyag nyerés. Ez az erdő elérte az optimális vágásérettségi kort, ami ennél a fafajnál 3035 év, tölgyeseknél 80-100 év, nyárasoknál 20-25 év. Ez idő után tartott erdő fái tőkorhadtakká,
vagy bélkorhadtakká válhatnak, ezért és erdőgazdálkodási szempontok miatt a fákat ekkor kell
kitermelni. Az idős akácfa már nem tud felújulni, ha jó minőségű sarjat szeretnénk, időben le kell
vágni. A túl sokáig tartott erdő összességében nagyobb fatömeget, de kisebb értékű faválasztékokat adna. A jövő évben, már élvezhetjük az erdő nyújtotta előnyöket, hiszen az egy éves erdő is
erdő már, egészen ujjnyi vastagságú fáival. Jelenleg, a tarvágással párhuzamosan a vágásletakarítás, gallyfák gyűjtése, égetése történik. Ez a terület nem lesz kituskózva, gyökérszaggató géppel
segítik a sarjaztatást. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 1,5 méterenként kefesűrűn jön fel a sarj. A tuskóról jövő sarjat le kell tapostatni, így a gyökérsarj lesz a jövő erdeje. A második évben korongos
fűrésszel megritkítják, mint ahogy a gazdasszonyok a répát egyelik…1 hektáron hozzávetőlegesen
5-10 ezer csemete, majd többszöri ritkítást követően 500-600 db fa várható, A fiatal akácerdő már
a harmadik évben virágzik és a 8- 10. évben már méhészkedésre alkalmas virágot hoz. Az erdőtörvény szerint jelenleg maximum 10 hektárnyi területről lehet egyidejűleg kivágni a fákat. A környéken lévő véghasználat hozzávetőlegesen 6 hektárt érint.
A szakmai magyarázat segíti a megértést, bár a laikus embernek, aki eddig „csak” élvezte az erdő
nyújtotta örömöket, annak bizony fáj a szíve. És fájdogálhat is még legalább három évig, amikor is
újra virágillat bódítja a májusi éjszakán. Viszont vigasztalhat a tudat, hogy ha egyszer végre újra
nő az erdő, itt marad velünk az elkövetkezendő harminc éven át…

Mihályi Ferenc Tar Andrea
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Gyermekek a szeretetről / szerelemről
Inspiráló és vicces nézőpontok a szeretetről
Egy tudományos felmérés részeként kutatók megkérdeztek néhány 4 és 8 év
közti gyermeket arról, hogy szerintük mi a szeretet. A kérdésekre adott válaszok mélysége és komolysága sok esetben a kérdezőket is meglepte.
"Amikor szeret valaki, akkor máshogy mondja ki a neved. Valahol érzed, hogy
az ő szájában biztonságban van a neved. " Zsolti - 4 éves
"A szeretet az, amikor egy lány bekölnizi magát, a fiú pedig borotválkozó arcszesszel bekeni magát, aztán elindulnak, hogy szagolgassák egymást."
Karesz - 5 éves

"A szeretet az, amikor az étteremben odaadod másnak a sült krumplidat, anélkül, hogy te kérnél az övéből."
Kriszti - 6 éves
"Szeretet az, ami megnevettet, amikor fáradt vagy. " Teri - 4 éves
"A szeretet az, amikor anyu kávét főz apának, de belekortyol mielőtt odaadná
neki, csak a biztonság kedvéért, hogy ellenőrizze, hogy biztosan finom-e."
Dani - 7 éves

"A szeretet az, ami Karácsonykor a szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomagolását, akkor lehet meghallani. " Robi - 7 éves

"Ha jobban szeretnél szeretni, akkor egy olyan baráttal kezd, akit utálsz. "
Nikolett - 6 éves

"A szeretet olyan, mint amikor egy kicsi öreg néni és egy kicsi öreg bácsi
még mindig barátok, még azután is, miután jól megismerték egymást. "
Tomi - 6 éves

"A mamim jobban szeret engem mindenkinél. Senki más nem ad nekem esti
puszit mielőtt elalszom. "
Klári - 6 éves

VAN EGY TÖRTÉNETE?
Várjuk a tanulságos, vagy gondolatébresztő írásaikat ,amelyeket közreadhatunk
az újság oldalain. Szerkesztőségi cím a hátoldalon.

Forrás: Internet
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Pest Megyei Mezei Futóbajnokság
Gödöllő, 2011. márc.30.
Két csapatunk megyei
bajnok lett!
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Gödöllő adott otthont a Pest megye
legjobb mezei futóit nevező tanintézmények versenyének, ahol a
körzeti sikerek után iskolánk 3 korcsoportban 6 csapatot indított. A
megyei döntőn 40 fővel vettünk
részt. Az eseményen Bárány Ronin
szenzációs futással egyéni ezüst
érmet nyert, valamint két csapat
arany és egy csapat bronz érmet
hozhattak haza diákjaink. Ezzel
iskolánk a megyei bajnokság egyik
legjobb teljesítményt nyújtó tanintézménye lett.

Dobogósok:
II.kcs. Fiú Egyéni: 2. hely Bárány
Ronin
III.kcs. Fiú Csapat: 1. hely Nagy
Martin, Váczi Martin, Kelemen János,
Minkó Normann, Szakastván, Janik
Bence
IV. kcs. Fiú Csapat 1. hely Kovács
Richárd, Rostás Gábor, Korponai
Kornél, Nagy Gábor Török Tamás
IV. kcs. Lány Cspat: 3. hely
Germányi Martina, Mészáros Alexandra, Mészáros Liliána Magócs Nikoletta, Török Helga, Dósa Nikolett, Vidák Krisztina, Hajós Eszter

A dobogós csapataink teljesítményükkel bejutottak az április 13-án megrendezésre kerülő
országos döntőbe.
Testnevelők, felkészítők:
Fábosné Józsa Zsuzsanna, Keresztesné Lengyel Erzsébet, Bognár Tamás,
Tábori Zoltán, Szathmári Márton, Papp István, Czirják György
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Mackó túra
2011. április 2-án, szombaton volt ez a túra: Sülysáptól Mendéig gyalogoltunk (26 km).
Reggel korán kellett kelni, mert a 7:10-es vonattal mentünk Sülysápra. A
Művelődési Háznál beneveztünk, majd elindultunk. Amint kiértünk a községből, rögtön egy hatalmas löszfalat lehetett megpillantani. A legelején volt
némi dimbes-dombos, buckás rész, de utána elérkeztünk egy szántóföldre,
amin keresztülmentünk. Nekem ez a rész nagyon tetszett, olyan volt, mintha
a sivatagban lennénk, távol a civilizációtól.
Volt ott egy vadászles, amire szinte mindenki felmászott, hogy körülnézhessen. Már korgott a gyomrunk, és lassacskán el is érkeztünk egy állomáshoz,
ahol jóllakhattunk.
Elindulunk, és akkor megpillantjuk az Úritól legdélebbre fekvő halastavat.
Elgyalogoltunk mellette, és utána beérkeztünk egy erdős, mezős részre.
Hosszú volt ez a rész. A következő cél a csárda volt, ami egy út mentén volt.
Leültünk egy asztalhoz, és egy bő fél órát ott töltöttünk a csárdánál. Volt ott
egy állatsimogató, ott szórakoztunk egy picit, de menni kellett tovább.
Ezután jött a felső-farkasdi halastó, ahol lefotóztak minket. Ahogy megyünk
ezen a gáton, Lukács tanár úr mondja, hogy le lehet gurulni, jót tesz a csontoknak. Mindenki többször legurult, még a tanár úr is. A tó partján horgászok voltak, ezért csöndben kellett maradni. Nagyon tetszett nekem ez a rész
is, keskeny úton mentünk, és voltak olyan helyek, ahol bele lehetett esni a
tóba.
Megint erdős részhez értünk, ami egy tisztásba folyt. Onnan földúton mentünk, és elérkeztünk Felsőfarkasdra, ami tulajdonképp egy hosszú út volt, a
két oldalán pedig házak. Ekkor kaptunk még egy kis kajaszünetet, de sietni
kellett, mert jött a vadőr, és okos ebe, Zsömi. Egyszer csak némi várással
beértem az előttem lévő csapatot, ami megint ketté vált, az utolsó állomásnál. Itt megkérdeztük hány km van még hátra, a válasz pedig 3 volt. Nekem
nagyon gyorsan lement ez a 3 km. Végül elérkeztünk Mendére, pontosabban
a mendei vasútállomásra. Kaptunk egy kitűzőt, matricát, és olvasni való szórólapot, illetve emléklapot.
Nekem annyira fájt a combom,hogy nem tudtam emelni, és alig tudtam a
vonatra is felszállni. Mendéről Sülysápra mentünk vonattal, és ott következett a várva várt fagyizás. Nagyon finom volt, és jól is esett, ezután indultunk vissza vonattal Szecsőre.
Nagyon jó volt ez a kis kiruccanás a TV és a számítógép fogságából.
Jövőre is megyünk, ugye?
Papp Ádám Máté 5.b

A képet Tarnavölgyi László készítette a tapiokultura.hu számára

„Amit a cél elérésével
kapunk, közel sem
olyan fontos, mint
amivé válunk, amíg
azt elérjük.”
Zig Ziglar

ZSŰRITAGOK
KÖZÖTT:
DUKAI REGINA

Május– Június havi szerzőink:
Sallai Ottó, 6.b, TTA, Szathmári Márton, Mihályi Ferenc, Walter János
Papp Ádám Máté, Kovács Cintia, H. Lőrincz Zsuzsanna, Keresztesné Lengyel Erzsébet,Tar Andrea
A lap felelős szerkesztője: Tar Andrea
Megjelenik 500 példányban, kéthavonta
Támogató: Tápiószecső Football Club
Hirdetésfelvétel, cikkleadás páros hó 20-ig folyamatosan az alábbi e-mail címen:
civilkurazsi.szecso@gmail.com
2011. január

