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Civil Kurázsi
E-mail:
Civilkurazsiszecso@gmail.com
Támogatói ára: 200.– Ft
Megjelenik kéthavonta
500 példányban

Amikor megszületett a
Civil Kurázsi című,
újság, azzal az eltökélt
szándékkal indítottuk
útjára, hogy önmagát
bemutatva mesél a
szellemiségéről. Öröm
volt
megtapasztalni,
hogy a gondolat nem
hiábavalóan
fogant
meg azon a bizonyos
napon, mert néhány
héttel a megjelenése
után, a postaládában
egy kedves olvasói levelet találtam. Ezek a
sorok, melyek útravalóként a Civil Kurázsi
megszületése alkalmából betűvetésre ragadtatták az olvasót erősítenek meg abban, hogy
a lap mondanivalója
„célba talált.” Hamvas
Béla írásán keresztül –
megfogadva a jó szándékú tanácsot- igyekszünk a jövőben is ennek a szellemiségnek
megfelelni:
„ A boldogságot csak
az bírja el, aki elosztja.
A fény csak abban válik áldássá, aki másnak
is ad belőle.
Most, amikor elküldelek, az útra bocsájtó
hatalom így szólt:

NAPLEMENTE A HALASTÓNÁL TÁPIÓSZECSŐN

Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit,
Segíts, adj enni, adj
ruhát, mindenkire vigyázz úgy mint magadra és ne hagyd a
sötétségben elmerülni.
Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit
átélsz, osszad meg.
Az egész világ a tiéd.
Szabad vagy a kövektől az éterig .
Ismerd meg, hódítsd
meg, senki sem tiltja,
de jaj neked, ha magadnak tartod.

Elbocsájtalak téged is
mint mindenkit, felelős
vagy minden emberért
aki veled él, s el kell
számolnod minden fillérrel amit magadra költesz, minden örömmel
amit magadba zártál, s
minden pillanattal amit
magadnak tartottál meg.
Most eredj és élj, mert a
világ a tiéd!”

Tar Andrea
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A TTA tavaszi kiemelt sporteseményei

Röviden a programból:
13:45
Megnyitó
14:00 – 15:00
Alsó tagozatosok futamai (I- II. kcs.)
15:00 – 16:40
Felső tagozatosok
(III- IV. kcs), középiskolások, felnőttek
16:50
Eredményhirdetés

Végre eljön a tavasz, a természet új életre kel, és a napsütéses idő egyre
jobban kicsalogat minket a friss levegőre. Az egyre hosszabbodó nappalok
remek alkalmat nyújtanak, akár hétköznap is a szabadban végzett
testmozgásra, sétára, kocogásra, kerékpározásra. A rendszeres testmozgás
testünkre és lelkünkre gyakorolt jótékony hatását talán nem kell
különösebben magyarázni. Ahhoz, hogy elhatározásunkat (a rendszeres
mozgást) heteken, hónapokon keresztül töretlen lendülettel tudjuk
megvalósítani, nagy segítséget jelent az egyéni (reális) célok
megfogalmazása, melyhez alapítványunk tavaszi rendezvényeivel szeretne
hozzájárulni
Kiemelt tavaszi eseményeink:
5. TTA Mezei Futóbajnokság – 2011.március 25.
5. Sülysápi Futónap – 2011. május 8.
A Mezei Futóbajnokságon általános-és középiskolás diákokat várunk 1-3 km
közötti távokon, ahol egyéni és csapat szinten versenyeznek az egyes
tanintézmények, köztük a tápiószecsői Gróf Széchenyi István Általános Iskola
tanulói is. Idén újdonságként nyílt kategóriát is hirdetünk, ahol a vállalkozó
szellemű felnőttek is rajthoz állhatnak 3000m-es távon. Az esemény helyszínéül
hagyományosan az Azúr –Termál Kft tulajdonában lévő magánrepülőtér
szolgál.

Május 8-án a Sülysápi Szent István Általános Iskola és környéke ad otthont az
5. Sülysápi Futónapnak, ahol a korosztályos gyermek és felnőtt futamok mellett
egy igazi kihívásnak számító távval, félmaratonnal (21,1km) várjuk a
felkészültebb futókat. Az egész napos programban szerepel többek között
családi futás, gyermekváltók, játékos ügyességi versenyek, sétalovaglás és a
helyi kulturális és természeti értékek megismertetésére irányuló rövidebb
túravezetés.
Czirják György

A tápiószecsői hastánccsoportról....

A HASTÁNCOS CSOPORT

A mai "elférfiasodó" világban igazán nehéz Nőnek megmaradnunk!Kis csoportunk a hastánc tanulásával igyekszik egy kis nőiességet megtartani, és ezt a fellépéseink alkalmával átadni a közönségnek!Bár autodidakta módon tanulunk,
időnként profi tanárok Work shopjain fejlődünk, képezzük magunkat. Megmérettetésként hastáncgálákon is szerepeltünk már, ahol őszinte elismeréssel méltatták előadásainkat! Táncainkkal igyekszünk minden korosztály számára színvonalas műsort nyújtani. Próbáinkat a HK-ban tartjuk, és az igazgatóval Czakó
Máriával összehangolva nem csak Tápiószecsőn, de a Honvédség kötelékébe
tartozó más településeken is ismeretségre teszünk szert!
Hajnal Mariann
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VÖRÖSKERESZT TÁPIÓSZECSŐ
TÖRTÉNELMI

BETEKINTÉS

A VÖRÖSKERESZT TÁPIÓSZECSŐN 1987-TŐL
WWW.SZECSOVK.FREEWB.HU
1987-től Dr. Dávid Éva, mint elnök, Wagner Árpádné, mint titkár,
s Lesti Jánosné, mint gazdasági
vezető tevékenykedtek a szervezetnél. A véradásszervezés, a vöröskeresztes bélyegek eladása, s az

„GENERÁCIÓS NAP”
A
VÖRÖSKERESZTNÉL

elsősegélynyújtás, illetve ennek
oktatása maradt fő feladatukként.
A szervezet segítségére volt Farkas Gábor, aki az általános iskolában szerveződött 5-6 fős csoportokat készítette fel az elsősegélynyújtó versenyekre, ahol szép
eredményeket értek el a diákok,
sokszor megyei szinten. Fontosnak
tartjuk, hogy a gyermekek időben
elsajátíthassák az elsősegélynyújtás alapjait, hisz bármikor kerülhetnek olyan helyzetbe, ahol erre a
tudásukra kell támaszkodniuk,
hogy embertársaiknak megfelelő
segítséget nyújthassanak. A véradásokat évente 1 alkalommal ütemezték be, a honvédségnél és a
faluban egyaránt. A véradók száma elérte a 250 főt, ami a mostani
véradásokon résztvevők számának
ötszöröse volt. 1995 óta Wagner
Árpádné szervezte a véradásokat a
Magyar Vöröskereszt Monori
Szervezetének segítségével,s a
véradók számának növekedése

megkövetelte a többszöri véradásszervezést, így ezt évente 4 alkalommal szervezzük meg, sajnos
egyre csökkenő részvételi aránnyal
annak ellenére, hogy Magyarországon a betegellátáshoz évente
500.000 egység vérre van szükség.
A szervezet önkéntesei lassacskán
elkoptak, s Wagner Árpádné a Búzavirág Nyugdíjas Klubból előlépett önkéntesek segítségével igyekezett a Vöröskereszt égisze alatt a
következő programokat megtartani:
gyermeknap megünneplése az Idősek Napközi Otthonában, véradók
napjának megünneplése, a Vöröskereszt világnapjának megünneplése, valamint Farkas Gábor vezetésével elsősegély-nyújtás oktatása az
általános iskolában. 2007-től újabb
önkéntesek segítségével a szervezet
minden évben részt vett a Damjanich Művelődési Ház által megszervezett Civil Majálison, ahol több
ember figyelmét felkeltettük, s ennek köszönhetően az aktív önkéntesek száma mára eléri a 16 főt.
2009-től a szervezet elnökeként
Wagner Árpádnét, titkáraként Berla
Andreát, s gazdasági vezetőjeként
Berla Renátát választották meg az
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DUNANT,
a „VÖRÖSKERESZT
ATYJA”

önkéntesek. Az új vezetés új ötleteket, lelkesedést, új reményeket hozott. A Vöröskereszt rendezvényei,
programjai alapvetően a segítségnyújtásról, adományok gyűjtéséről,
segélyezésről, szociális segítségnyújtásról szólnak, ennek ellenére
kezdetekben igyekeztünk olyan
programokat szervezni, ahol a szórakoztatásé volt a főszerep, így erősítve a lakosság belénk vetett bizalmát,
hisz az ezt megelőző években a Tápiószecsői Vöröskereszt neve lassan
a feledésbe merült, nevét hallván
sokan csak a véradásokra asszociáltak. Ezek közé a programjaink közé
sorolnám a Generációs napot, melyen vetélkedőkkel vártuk a látogatókat, melyeket úgy állítottunk öszsze, hogy elősegítsék napjaink egyik
legfőbb problémájának, a generációk közt húzódó szakadék mélyülésének megállítását, visszafordítását.
2009 óta részt veszünk a Tápiómenti
Tömegsport és a Helyőrségi Klub
által szervezett gyereknapon, valamint a Damjanich Művelődési Ház
egészség-napján is segítettünk a
gyerekek szórakoztatásában.
Ugyancsak 2009 óta minden év decemberében Mikulás-napot tartunk a
rászoruló gyermekeknek, közel 70
Mikulás-csomagot kiosztva, valamint adományokat gyűjtünk a Mikulásgyár részére, ahonnan olyan gyermekeknek juttatják el az összegyűjtött ajándékokat, akiknek más nem
kerülhet a karácsonyfa alá. 2010.
áprilisában megrendeztük az első
Szűrővizsgálati napot Tápiószecsőn,
melyen várakozáson felül 240 fő
jelent meg. 2010 októberében adományokat gyűjtöttünk a vörösiszapkatasztrófa áldozatainak megsegíté-

sére, melyet az önkormányzat munkatársai szállítottak el Devecserre és
Kolontárra, ezzel hozzájárulván ahhoz, hogy a szerencsétlenül járt emberek minél előbb új életet kezdhessenek.
2010. novemberében Wagner Árpádné lemondott elnöki tisztségéről,
melyet 2011 januárjától Szalókiné
Palotai Julianna lát el. 2011-ben terveink szerint megrendezzük a II.
Szűrővizsgálati napot, a mikulásnapot , a Mikulásgyárat, valamint
örömmel teszünk eleget más szervezetek felkéréseinek. Az idei évben
is 4 véradást ütemezünk be, melynek kinevezett szervezője Lenkes
Lászlóné, valamint adományokat
gyűjtünk esetleges katasztrófák idején. Igyekszünk a Vöröskereszt eszméihez hűek lenni, küldetését a kapacitásunkhoz és a falu polgárainak
érdeklődéséhez mérten véghezvinni.
Szervezetünk non-profit, programjainkat az önkormányzat, valamint
vállalkozók, magánszemélyek, s az
önkénteseink tárgyi- és pénzadományaiból finanszírozzuk. Nem szeretném sorolásba venni azokat, akik az
évek során valamilyen formában –
akár pénzzel, tárgyakkal, akár helységgel, vagy szabadidejükkel- támogattak minket, de ezúton szeretném
nagyrabecsülésemet és hálámat kifejezni nekik, hisz nélkülük nem
tudnánk programjainkat megszervezni, másoknak örömet szerezni.
Köszönjük!
Segíts, hogy segíthessünk!
Kérdése, észrevétele, javaslata lenne
szervezetünk felé? Ha igen, kérem
látogasson el honlapunkra
(www.szecsovk.freewb.hu), és
mondja el a fórumon, vagy írjon
a v o r o s k e r e s z t .tapioszecso@indamail.hu e-mail
címre!
Berla Andrea
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Diákolimpia II.kcs. Teremlabdarúgó Bajnokság
Tápiószentmárton
2011. február 02.
Körzeti bajnokok lettünk!
Tovább folytatta jó szereplését iskolánk II. korcsoportos (2000-01) teremlabdarúgó csapata február 2-án, ahol a Nagykáta körzet legjobbjai ellen léptek pályára fiataljaink a tápiószentmártoni

sportcsarnokban. A 3 csapatos tornán csapatunk 2 győzelmet aratva lett a körzet bajnoka.
EREDMÉNYEK :
Tápiószecső – Tápiószentmárton 1 – 0
Góllövők: Gál Máté
Tápiószecső – Nagykáta Váczi 3 – 2
Góllövők: Gál Máté (2gól), Hulik Balázs Csapattagok: Bárány Ronin, Bata Ferenc, Gál Máté, Kuli
Dávid, Lawrence Róbert, Makádi Martin, Mészáros Máté, Rostás Richárd, Hulik Balázs, Kun Milán
Csapatvezető: Keresztesné Lengyel Erzsébet – testnevelő
Felkészítő: Tábori Zoltán - edző

Tápiószecső FC -Felnőtt Csapat Hírei
Az ősz végén, a kissé csalódást keltő hatodik helyen zárt a felnőtt csapatunk, tizenhárom ponttal lemaradva a listavezető Üllő, és négy ponttal a második Pilissport csapatai mögött. Holott azzal a céllal
vágtunk neki a bajnokságnak, hogy a dobogó tetejének megszerzése lesz a fő feladat. Az őszi mérsékelt teljesítmény után ez már nem teljesíthető, csakis egy nagy adag szerencsének köszönhetően. Így
módosítani kellett a kitűzött célt, immáron a tavaszi első hely megszerzése lebeg a csapat szemei előtt.
Ehhez a vezetőség át is alakította a keretet, a távozók helyére, minőségi és többségében fiatal játékosokat igazolt.
Folytatás a 6. oldalon
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Folytatás az 5. oldalról

A távozók névsora: Balázsi Csaba (Verseegyház), Ladányi Gábor (Szentmártonkáta), Vikor István
(Gyömrő), Földváry Attila (Gyömrő), Kakuk Csaba (?), Pető Gábor egyelőre szünetelteti munkája miatt a
labdarúgó pályafutását. Az érkezők: Az NB III-as Jászberényből visszatért Majzik Bertalan, és vele együtt
érkezett Németh Gyula, aki többszörös gólkirály volt eddigi pályafutása alatt, remélhetően a tavaszon is
sikerült minél többször az ellenfél kapujába találnia. A szintén NB III-as Maglódból érkezett Tell Tamás és
Berki Ádám. A rivális Bagból Bátori Balázs tette át székhelyét, míg a Törtelből igazoltuk tartalékkapusnak, az NB I-et is megjárt Rácz Róbertet. A MTK-ból kaptuk kölcsön Hauser Dánielt és a Vasas utánpótlásából érkezett Fritz Alejandro Ruenes Arnoldo, aki még csak 17 éves, de annál fürgébb.
A téli felkészülés folyamán edzőváltás is történt, Grezsák Zsolt távozott a kispadról, helyét helyi berkekben találtuk meg, Horváth Tibor vette át a csapat irányítását. A felkészülés már január közepén megkezdődött, a kemény
edzések mellett edzőmérkőzések is terítékre kerültek. Az elején inkább erősebb, majd a vége felé a taktika gyakorlása végett alacsonyabb osztályban vitézkedő egyletekkel vívtuk meg a zord időben a mérkőzéseket. Némelyik
mérkőzésen azonban nem teljesen úgy álltunk fel, ahogy szerettük volna, többször is sérülés hátráltatta a csapat és
a játékosok felkészülését. Mindezek ellenére az edzőmeccseken jól bizonyítottunk, s jó előjel, hogy a végére azért
kialakult az a játékos keret, amellyel remélhetően az NB III-ba való feljutásért végig harcban leszünk a feljutást
jelentő második helyért.
Edzőmérkőzések:
Monor SE (NB III, Mátra) – Tápiószecső FC 3-2
RAFC (NB III, Mátra csoport) – Tápiószecső FC 0-4
ESMTK (NB III, Duna csoport) – Tápiószecső FC 3-2
Szentmártonkáta SE (Pest, I/B) – Tápiószecső FC 1-7
Jászberény (NB III, Mátra) - Tápiószecső FC 6-2
Dunaharaszti MTK (NB III, Duna) – Tápiószecső FC 1-0
Tápiószele TSE (Pest, I/B) – Tápiószecső FC 0-3
A bajnokságot szinte már csak elveszítheti a listavezető Üllő, hiszen kilenc pont előnnyel vezet a második helyezett Pilissport csapata előtt. A második helyre illetve az esetleges NB III-ból való visszalépéseknek köszönhetően
az ezzel járó feljutásért még legalább 5 csapatnak van nagy esélye. A rangadók többségét itthon játssza le a csapat, így a hazai pálya előnyeit kihasználva maradt esélyünk, arra, hogy a második helyre beérjünk, és reménykedhetünk az NB III-ba való besorolásba.
Ifjúsági (U19) csapat:
Az ifi csapatunk az őszi első helyen zárta le a bajnokság első felét, a Felsőpakony elleni utolsó fordulóban megvívott rangadó után négy pont előnnyel várja a tavaszi folytatást. A téli felkészülést nagyon komolyan vette a fiatal
csapat, a nem lazsálásra elkészült edzésterveket nagyon precízen végighajtva teljesítette és emellett az edzőmérkőzéseket is becsülettel végigküzdte. Egyetlen komoly akadály hátráltatja a csapat elé kitűzött cél elérését, hogy a
csapat kerete igencsak szűkös, hiszen alig vannak tizenhatan, és közülük többen még a serdülőben is játszanak.
Az viszont örömteli, hogy ebben az ifi csapatban vannak igazi aranytartalékok, hiszen a jövőre nézve pozitív,
hogy Majzik Bertalan 17 évesen már a felnőtt csapatban készülhetett fel, mi több az edzőmérkőzéseken is egyre
több szerepet kapott. Az utolsó edzőmérkőzést a Tápióság ifi csapatával játsszuk le, és utána már minden mérkőzés élesben megy, hiszen a bajnokság megnyeréséhez minden pontra szükségünk van.
Edzőmérkőzések:
Tápiószecső FC - Gyömrő (Pest, I/B) 3-2
Tápiószecső FC – Úri KSK (megye III, felnőtt) 5-2
Tápiószecső FC – Nagykáta (Pest, I/B) 3-3
Farmos KSK (megye III, felnőtt) - Tápiószecső FC 3-2
Tápiószecső FC – Tóalmás SK (Pest, II.) 5-1
Gazsi Krisztián

Civil Kurázsi
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„Így írnak ők” című rovatunkban Takács Dávid 8. b osztályos tanuló írását
adjuk közre, aki a Jövőbeli Magyarországot álmodta meg, egészen sajátos módon.

A jövőben
A professzorral tanulmányoztuk az időgépet.
Ő lázasan fabrikált, bütykölgetett a meghatározhatatlan külső felépítéssel rendelkező masinán, időközönként számomra értelmezhetetlen kódokat, számsorokat, idegen szavakat mormolt, s magam nem győztem zsenijét csodálni. Majd
váratlanul arra kért, hogy legyek én az első, s próbáljam ki csoda találmányát.
Meggyőződése, hogy az időutazás igenis lehetséges, de talán csak előre, s most
itt a ragyogó alkalom feltételezése igazolására. Beléptem a keskeny gépbe, mire
a professzor elkezdte nyomkodni a gombokat. Erős émelygés fogott el, s akkor
megkezdődött az utazás. Mintha atomjaimra hullottam volna szét, de igazi fájdalmat nem éreztem. Amikor megérkeztem, egy ajtó állt előttem. Nem tétlenkedtem sokáig: kinyitottam és kimentem rajta. Meglepve láttam, hogy Budapesten vagyok a Parlament előtt. Az emberek öltözetét, arcukat, mozgásukat elnézve nem volt szegénység, látszólag mindenki jól élt. Haza akartam menni régi kis
falumba, Tápiószecsőre, de megijedtem, mert eszembe jutott, hogy nincs nálam
pénz. Beletúrtam a zsebembe, aztán ámulva nyomban kis is húztam. Teli volt a
markom érmékkel! Elindultam a Keleti pályaudvar felé, de meghökkenve tapasztaltam, hogy az már nem létezett. Helyette a levegőben volt kiépítve egy
taxiállomás, ahová lift vezetett fel. Fölmentem, erre pár ember már ült is repülőszáguldó járgányába, hogy el tudjon röpíteni. Beültem az egyik csodaszerkezetbe, és megadtam az úti célt. Ezek után persze nem nehéz elképzelni, hogy pillanatok alatt otthon is voltam. A megadott koordináta a Templom tér volt, mivel
sétálva kívántam megszemlélni településünk változásait. Felkerestem régi hajlékunkat, miközben merengve szemléltem falucskám átváltozását. Lassan a lakásunkhoz értem, ahol két kisgyereket találtam. Rögvest meg is kérdeztem tőlük,
hogy hová költöztek az itt élő emberek. Azt mondták, hogy sehová, itt már évtizedek óta a Takács család él. Ezek szerint az ükunokáimmal találkoztam!!! Az
egyik gyerektől megkérdeztem, hogy milyen évet írunk, ő pedig rávágta, hogy
2199-et.Súlyos percek telhettek el, s még mindig nem tudtam elhinni. − „Az
ükunokáiddal beszélgetsz!!!” − visszhangzott bennem. Meglepődésem után körbenéztem, s bár jó néhány dologról el sem tudtam képzelni, mi célt szolgálhatnak, azért örömmel nyugtáztam, hogy rendezett, nyugodt körülmények között
élnek. Még egy járókelőt is megkérdeztem, hogy milyen az életük mire kedvesen azt mondta, hogy…, de ekkor hirtelen émelygés fogott el és megint a laborban találtam magam. Szinte még magamhoz sem tértem, de a professzor rögvest
azzal nyaggatott, hogy milyen volt az utazás.
Magam pedig mosolyogva csak annyit feleltem:
− CSODÁLATOS!

„ Erős émelygés
fogott el, s akkor
megkezdődött az
utazás. Mintha
atomjaimra
hullottam volna
szét…”
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„A saját sorsodban
soha nem érzed
magad olyan
tehetetlennek, mint a
gyereked bajaiban. „
Moldova György

Van néhány apróság az életünkben, ami önmagában igen
súlytalan, szinte jelentéktelennek tűnő holmi. Nem is figyelünk rá mindaddig, amíg a
lehető
legtermészetesebb
mozdulattal kizárólag rendeltetésének megfelelően használjuk. Ilyen holmi a kupak is.
A kupak, ami lehet kék, fehér,
sárga, kicsi vagy éppen nagyobbacska. Általában lecsavarjuk az üdítős doboz vagy a
tejes flakon tetejéről, és ha
már funkcióját veszítette,
búcsút intve a szemetesbe
dobjuk.
Nem nézünk utána, hiszen
nem fontos már, a „használd
és dobd el” szlogen idejekorán bevésődött, nem csak a
gondolatainkba, hanem a
mozdulatainkba is. Sajnos.
Pedig ha nem csak néhány
ember tudna arról, hogy
egyetlen kupak, milyen fontos
valaki számára, talán egyre
többen átrendeznék a gondolataikat.

Élnek közöttünk olyan emberek, akiket sorsuk több kihívás
elé állít, mint egy átlagos családot. Ilyenek azok, akik valamilyen oknál fogva, beteg gyermeket nevelnek. És nem csak
az influenza idején, hanem
sajnos sokszor évekig, folyamatosan. Egy gyermeknek, aki
képtelen kifejezni magát, sokkal több nehézséggel kell megküzdenie, ha például egy alapbetegség mellett még más bacilusok is megtalálják és emiatt
kórházba kerül. Az édesanya
ilyenkor (is) a legfontosabb
kapocs a külvilág bántásai ellen. Ez a kapocs megszakadni
kényszerül, ha nincs elég pénz
a vonatjegyre, amivel az anyuka látogathatná a beteg gyermekét. Ez „csak” egyetlen történet
a sok közül, ami eszembe jut,
amikor az elhasznált kupakot
már nem a szemétbe dobom. A
kupak létezése is értelmét nyeri, mert ha összegyűjtjük azt, a
hasonló gondokkal küszködő
anyukák meglátogathatják a
kórházban őket váró gyerme-

ket. Vagy legalább könnyíthetünk a sorsukon azzal a néhány forinttal, amihez a kupakok összegyűjtésével hozzájutnak. Egyetlen darabot lemérve, nem is kapunk eredményt, annyira parányi az
adat. Hozzávetőlegesen 30-40
db kupak ad ki egyetlen dekagrammot. A kifizetőhelyek 40
forintot adnak 1 kg kupakért.
Szinte lehetetlen összegyűjteni
azt a mennyiséget, aminek
valamilyen pénzben mérhető
hozadéka van az ilyen családok számára.
Mégsem reménytelen. Nem
reménytelenebb, mint a sorsuk
azoknak a gyermekeknek, akik
„tudattalanul” az ehhez fogható apróságokba kapaszkodnak,
Ha ők hisznek benne, higygyünk benne mi is! Csak egy
kis figyelem és egy apró mozdulat: Használjuk, és NE dobjuk el a kupakot! Gyűjtőhelyek listája a Civil Kurázsi
szerkesztőségében megtalálhatóak..
Tar Andrea

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A Magyar Kultúra Napját 1989. óta ünnepeljük meg, január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát.
2011. február 5-én 14 órára A Tápióság Községi Önkormányzata szeretettel és tisztelettel meghívta a falu lakosságát a faluban kulturális tevékenységgel foglalkozó óvodai, iskolai csoportokat, a Vadvirág Nyugdíjasklub Hagyományőrző Egyesületét, a modern és társastánc csoportokat
a Magyar Kultúra Napjának megünneplésére. Vendégként, kultúrát ápoló, hagyományt őrző csoportok is érkeztek: Sülysápról, Tápiószentmártonról, és mi is Szecsőiek – mint régi barátok-, részesülhettünk ezen nap értékeiből. A tápiósági tornacsarnokban összesereglett az ünnepelni
vágyó nézőközönség, és a szereplőgárdával közösen, lelkesen énekelte a Himnuszt.
Janosik Béláné tanárnő ünnepi köszöntője a szellemi ismereteinket elevenítette fel: Magyarországon a 18. Század végéig nem volt egységes
Himnusz, többnyire egyházi népénekekből választották azokat a közösségi énekeket, amelyek az ünnepélyes alkalmak néphimnuszainak funkcióját töltötte be.
1844. február 29-én Bartay Endre a Nemzeti Színház igazgatója pályázatot hirdetett Kölcsey Ferenc Himnuszának megzenésítésére. Pályanyertes Erkel Ferenc zeneműve lett, mely 1844. július 2-i Nemzeti Színházi bemutatóját követően, rövid idő alatt a magyar nyelvterület egységes
közösségi dallamává vált.
Az egész világon bármilyen alkalomból felcsendül a Himnusz, szívünk hevesebben dobog, szemünk örömkönnyel telik meg. Csodálatos szép!
Az értékes megnyitó beszédet, az egymás után gördülékenyen pergő műsorszámok követték. Végezetül, az ünnepséget a 61. évfordulóját január 14-én ünneplő Offella Sándor Hagyományőrző Népi Együttesünk ajándékműsora színesítette:
A Szatmári táncok, majd a Gyerkőccsoport Tavaszköszöntője -50 százalékban tápiósági szereplőkkel- és a Mátkatál című népijáték volt látható. A Szózat közös eléneklése koronázta meg a jól megszervezett kellemes napot.
Köszönjük, hogy együtt ünnepelhettük a 22. Magyar Kultúra Napját Tápióságon!!!
Rákosiné Ofella Mária

Civil Kurázsi
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Álmait valósítja meg
Ötödiktől nyolcadik végéig voltam annak az osztálynak a vezetője, melybe Szabó
Roland nem kifejezetten a tanulás iránti vágyától vezetve került be. A ballagás előtt
két nappal tartott utolsó osztályfőnöki órámon elmondtam, hogy ez alatt a négy év
alatt nem négy esztendőt öregedtem, hanem sokkal többet, de nagyon megérte, csodálatos esztendők voltak. Igyekeztem minden tanítványom egyéniségét bontogatni: szerettem, ha önálló véleményük volt, s nagyon büszke voltam rájuk, ha ezt a
sajátos látásmódot meg is osztották velem. Mindig nehéz volt velük, mert nyüzsögtek, akartak, kérdeztek s kemények voltak. Életem egyik ajándéka, hogy közöttük
lehettem. Ennek a csapatnak volt egyik meghatározó egyénisége Szabó Roland. Az
esze mint a borotva, széles látókörű, talpraesett, s kegyetlenül őszinte. Már általános
iskolás korában is akkora teher volt vállán, mint sok felnőttnek sem. Nem csupán a
matematika órán dobolt, hanem máskor is. Aztán összekapta magát, s öt perc odafigyelés után tudta, amire szüksége volt a továbbhaladáshoz. Intelligenciája lenyűgöző. Sokszor beszélgettünk nagyon komoly dolgokról, hiszen Roland korosztályát
megelőzte észjárásában, gondolkodásában. Az volt az érzésem, ez a fiú a jég hátán
is jól megél majd, mert már most tudja, hogy mit akar, s célja eléréséért keményen
dolgozik. Az (első) Tátika egyik szünetében sikerült apukájával, anyukájával s vele
együtt jövőjéről beszélgetnem a családdal. Talán túl erőszakosan, de reményemet
fejeztem ki, hogy ennek a tehetséges gyereknek főiskolán vagy egyetemen lesz a
helye. Egyetértettünk, remélem megvalósulnak elképzeléseink. Egy pedagógus számára csodálatos élmény látni, hogy tanítványai szépen fejlődnek. Büszkén mondhatom, Roland is azok közé az osztálytársai közé tartozik, akik jól, magas színvonalúan
teszik dolgukat. Örülök, hogy Roland jól halad álmai megvalósítása felé.
Lukács István

MIBŐL LESZ A CSEREBOGÁR?
Szabó Rolit még az óvodából ismertem, amikor a „Tüskés disznó” címszerepét alakította fergeteges sikerrel.
Valami rejtélyes kisugárzása volt annak az ötéves kisfiúnak, aki akkor a
színpadon keresztül elvarázsolt bennünket. Pedig nem tudtuk róla, hogy akkoriban már barátkozott a zenei világgal, amelyben a dobolás játszotta a főszerepet. Édesapját unszolva néhány évvel később el is került az egyik legnevesebb
tanárhoz, Martonosi Györgyhöz, aki a dobolás alapjaira tanította őt. A kis rebellis tanulóról kevesen tudták, hogy a zeneimádata még szolfézsórákra is
„beszédítette”. Talán ezek az órák lehettek az alapjai annak, hogy néhány nehéz év, kemény csatákkal tarkított tanév, hullámzó hangulatok után végül 16
évesen Roland elmondhatta magáról,: Saját lemeze született!!! A slágerektől
és a populáris zenéktől elfordulva Roland megtalálta saját zenei hangzását az
elektronikus hangmintákból épített világban. És nem csak a saját örömére!
Néhány hozzáértő, tapasztalt DJ-producer- többek között Sebastien Rej- egybecsengő véleménye, hogy Roland „dinamikájától kihull az ember haja!”
Ugyanakkor a melankolikus hangzás sem áll tőle távol, igazi kis művész módjára keresgeti saját határait.
Útkeresését féltőn figyelve csak remélni tudom, hogy jó értelembe vett fanatizmusa révén további sikereket tudhat majd magáénak.
Tar Andrea

SZABÓ ROLAND, ALIAS
ROLAND CORTANTE
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Korral jár…
Fegyveres Erők és Testületek Helyőrségi Nyugdíjas Klub
2010-es év rövid ismertetése és a 2011. év első féléves terve.

2010-es év kiemelkedőbb volt az előtte lévő évektől, létszámunk 65 főre emelkedett. Részvételünk minden programon majdnem
100 % volt. Főbb programjaink az egészség megőrzése, az idős emberek társaságban való bevonásának szól.
Programjaink 2010-ben:
Egészségügyi vizsgálatok a vöröskereszttel együttvéve. Kirándulások gyógyvizekhez. 30. évforduló megünneplése.
50. házassági évforduló két házaspár részére. Gyermeknap és civil majális megrendezésében besegítés és hozzájárulás.
Futónap rendezésében való besegítés. A mi női létszámunk is hozzájárult a „FITT NAGYIK” torna és tánccsoport megalakulásához. És még sok – sok kedves szórakoztató rendezvényünk volt.
Folytatjuk a nyugdíjas klub 2011-es év első féléves tervezésének bemutatásával. Várjuk az érdeklődőket minden hét csütörtökön!
Január

Klub délutánok

Február

Ceglédbercel gyógy fürdés
Névnapok megünneplése
Nőnap
Koszorúzás
Egészségünk érdekében előadás, mérés
Pákozd-Székesfehérvár
Autóbusz kirándulás
Majális

Március

Április
Május
Június

„De szeretnék én is,
hej, jó sokáig élni,
Nézni, hogy lesz
lánykából nő, aztán
meg néni,
És amikor öreg leszek, s iszonyú tapasztalt,
Elindulok fölfelé, de
lerúg egy angyaltalp.”
Kispál és a Borz

Jászapáti gyógyfürdés
Egészség ellenőrzés

02.17.
03.08.
03.15.
Vöröskereszt bevonásával
04.14.
05.01HK udvar

Vöröskereszt bevonásával

HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Tápiószecsői
Intézménye

avagy a Helyőrségi Klubból jelentjük!
Jön március 15., Húsvét, készülődünk a tavaszra, csak éppen az nem
akar nagyon elénk sietni. Addig is, míg a napsütés elér bennünket, míg kertünket újból birtokba nem vehetjük, klubunk várja Önöket (vagy ötletüket) a
szabadidős téma sokszínű palettájával.
Aki csak táncolni szeretne, mindenféle kötelezettség nélkül, annak
tudom ajánlani a társastáncot, hastáncot, néptáncot teljesen kortól függetlenül, mert hát nem csak a húsz éveseké a világ. Sőt, Fitt nagyijaink között főleg 50 felettiek koptatják a deszkát táncos, tornás órákkal. Modern táncra
viszont 16 éves korig várjuk a vállalkozókat, komoly fizikai felkészültséget
ad, kér a képzés. Aki nem táncolni szeretne, csak úgy „tenni”, az jöjjön el az
új hullám hírnökeként folyó kapuéra oktatásra, mely szintén független éveik
számától, aki pedig egyáltalán nem mozgásban szeretné magát elfoglalni, azt
várja a felnőtt kórus. De várjuk akkor is, ha csak éppen erre jár, az intézmény egész nap nyitva áll.
Bővebben a Helyőrségi Klubban, plakátjainkon, illetve honlapunkon
tud tájékozódni az időpontokról, lehetőségekről. Figyelje hirdetéseinket, hiszen május a családok hónapja lesz, ahol sok mosoly és jó emlék vár gazdára!
Czakó Marika

Civil Kurázsi
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Capoeira Tápiószecsőn és Tápiószentmártonban!
A capoeira, vagyis a
brazil népi kultúra
egyik legkifejezőbb
jelensége,
o l ya n
komplex mozgásforma, amelyben a táncés harcművészeti mozdulatok akrobatikus
elemekkel keverednek.
A capoeira révén a
gyerekek olyan komplex mozgásformával
ismerkedhetnek meg,
amely egyszerre fejleszti a mozgáskoordinációs készséget, az
egyensúlyt és a ritmusérzéket. A játékos elemek, illetve a tánc- és
harcművészeti mozdulatok kombinációja
fejlesztik a gyerekek
kreativitását, koncentrációs és reakciókészségét, vizuális érzékelési képességét és memóriáját, a csoportos
foglalkozások pedig
hozzájárulnak a közösségben való gondolkodás kialakulásához. Az

alapmozdulatok elsajátításával párhuzamosan a gyerekek egyben
egy izgalmas, nonverbális kommunikációs játék részeseivé válnak,
hiszen,
capoeirában a játék
nem más, mint mozgás
formájában kialakuló
beszélgetés, aminek a
ritmusát és alaphangulatát az órákon használt hangszerek játéka
határoz meg. Végül a
gyerekek a capoeira
révén belekóstolhatnak
egy idegen kultúrába
és annak zenei világába, és még azok is
könnyedén megtanulhatnak egy-egy autentikus hangszeren játszani, akik esetleg
nem is kifejezett zenei
tehetségek.
Tervezzük márciustól a gyermek csoportok után felnőtt csoportok indítását is.

Bemutató március
17-én Tápiószecső
17 órától minden
korosztályt szeretettel várunk!!!!!
Tápiószentmárton
Sportcsarnok és Tanuszoda
Bartók Béla utca 4.
kedd - csütörtök 14:15
- 15:00
Tápiószecső
Helyőrségi Klub
A program szervezője
az Alternatív Terápiás
Központ
Elérhetőségeink:
E-mail:
adhdmagyarorszag@v
ipmail.hu,
alternativterapiaskozp
ont@gmail.com,
Honlap: www.adhdmagyarorszag.com
Hajdú Ágnes

Sportbál a Rendezvényházban
Nagy várakozás előzte
meg a február 11-én
megrendezésre került
Sportbált.
Nem is volt hiábavaló a
remény, mert a szomorkás téli időt is napsütés váltotta fel a hét
közepétől, ami nagyobb lendületet adott
a szervezőknek is. Rengetegen mozgósították
szabad energiáikat, így

a lehető legjobb hangulatú bál sikeredett
péntek estére.
Meseszerűen kezdődött a történet, hiszen
Mikus István volt, aki
elment vadászni, sőt
(!), vaddisznót lőtt a
vacsorához. Kókai Gábor és csapata megsütötte-főzte, -nem is
akárhogyan - a pár
napja még szaladgáló

vadat. Orjaleves májgombóccal, majd vadpörkölt és sültek fogadták a 140-150 vendéget,
akik végül mind megették a finom falatokat. A
Hisztéria
Cukrászda
által felajánlott somlói
galuska is befért a pocakunkba, és annak ellenére, hogy a finom falatok bőségesen jóllakatták a vendégeket, senkit
Folytatás a 12. oldalon

TOMBOLANYERTESEK

„VEGYES CSAPAT”
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nem akadályozott ez abban, hogy hajnalig ropja szecsői „végeláthatatlan”
nótákra a táncot.
Az est apraja-nagyja, együtt táncolt-mulatott, eltűntek a generációs különbségek, igazán családias hangulatban kovácsolódott még egységesebbé a társaság.
A jó hangulatot megalapozta a bál kezdetén a szponzorok meglepetésszerű
elismerése. Jó néhányan névre szóló sportmezzel lehettek gazdagabbak. Apró
kis figyelmesség, mégis nagyon szívet melengető érzés, amikor a gyerekek
megköszönik a köréjük varázsolt lehetőséget, amiben a kedvenc sportjuknak
hódolhatnak. A foci sokunknak igazi szenvedélyünkké vált,. A hatévestől a
hetvenévesig megtalálta benne az örömét.
Az este tombola nyereménnyel gazdagított néhány szerencsést. Volt aki arcmasszázst, manikűrözést, volt aki wellness éjszakát, vagy csokoládétortát
nyert. Néhányan izgalmas pillanatokkal lettek gazdagabbak. Tini szerelmek
szövődtek, vagy parázsszerelmek lobbantak újra…
Jó volt ott lenni, élményként éltük meg ezeket a pillanatokat.
Mindezek mellett már csak hab a tortán, hogy az este négyszázezer forintos
bevételéből elkezdődhet tavasszal a sportpályán az öltözők külső felújítása.
Tar Andrea

Felhívás személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlására, és adományozásra
Kérjük Önöket támogassák egyesületünket személyi jövedelem adójuk 1%-ának felajánlásával!
Mit kell ezért tenniük?
Ki kell tölteniük egy rendelkező nyilatkozatot a befizetett adó 1%-áról az adóbevallási nyomtatvány 0953-D lapjának alsó részében: A kedvezményezett adószáma: 18677856-1-13
Egyéb adatot nem kell kitölteni, ha csak az egyesület javára kíván rendelkezni!
CIVIL KURÁZSI
Március-április havi szerzőink: Czirják György, Hajnal Mariann, Hajdú Ágnes, Takács Dávid, Berla Andrea, Lukács
István, Gazsi Krisztián, Keresztes Lengyel Zsóka, Czakó Mária ,Tar Andrea
A lapot szerkesztette: Tar Andrea
Megjelenik 500 példányban, kéthavonta,
Nyomdai munkák: KALIGRÁF NYOMDA, Debrecen, Szent Anna u. 32.
Támogató: Tápiószecső Football Club
Hirdetésfelvétel, cikkleadás április 20-ig, az alábbi e-mail címen: civilkurazsi.szecso@gmail.com

