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POGÁNY
TESTAMENTUM
Ne keressetek, hogy hol
vagyok,
ha majd végső erőm
elhagyott.
És ne hívjatok hozzám
papot,
Isten fényét hívom, a
Napot.
A pipacsoló réten
alszom el,
és sóhajomra tücsök
felel.
Fenn felhőkkel fogok
szállani,
mint szirti sasok árnyai.
Ne keressetek, hogy hol
vagyok,
mert minden helyen
maradok:
csillag leszek, mi vibrál,
ragyog,
ázott veréb, mely fél,
vacog.
Hét petty leszek egy
katicán,
langyos eső vihar után.
Ne keressetek, hogy hol
vagyok,
és ne hívjatok hozzám
papot,
mert szomorkodni nagy
hiba,
harmat a könny, a szél
ima.
Napfényből fonok
kötelet,
mely összeköt világ
veled.
Ne keressetek emberek,
bennetek leszek
tengerek!
Én túl leszek a köd
körén,
ülök az Isten küszöbén!
H. Lőrincz Zsuzsanna

E G Y S Z E R V O LT . . .
Volt egyszer egy bácsi, úgy hiszem, beteg volt.
Nem ismertem, csak rápillantottam futólag, amikor mellette mentem el az úton. Ha
éppen nem kocsival, hanem gyalogosan, köszöntünk egymásnak. Nem szóval, csak
úgy biccentve, mint ahogy távoli ismerősök szokták. Ő szólni sem tudott volna,
mert a gégéje körül volt valami. Valószínűleg nagy gondja lehetett, hiszen beszélni
sem tudott. Általában a kertjében kapálgatott, rendezgette dolgait. Minden nap láttam és arra gondoltam, milyen takaros kis ember, még ha nehéz is lehet neki így
egyedül ezzel a nagy kerttel.
Amint elhaladtam kertje mellett, ha éppen nem láttam, visszafelé jövet szinte mindig találkoztunk. Tette a dolgát. Jó érzés volt látni, hogy a dolgok haladnak. Működik a világ. Minden rendben, hisz a bácsi is kapál.
Ő nem is tudta, hogy mindig figyelem.
Aztán egyik nap, nem láttam a kertben...
És a másik napon sem...
Aztán soha többé...
Azt mondják, meghalt.
Nekem hiányzik.
Nem tudhatta, hogy én is figyelem.
Nekem is fontos, pedig idegen.
Haladnak a dolgok.
Működik a világ.
Minden rendben van, pedig a bácsi már nem kapál.
És mégis...
Tar Andrea
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„Ősi fészek”
a tárgyi népművészet, néprajz otthona
Ofella Sándor: Báránykát hoztunk című könyvében olvashatjuk:
„Az eredmények és elismerések ellenére azonban hiányosnak tartottam még a
szecsői népművészet ápolását. Szerettem volna a tárgyi népművészettel is foglalkozni, ez azonban már meghaladta erőmet. Mondanom sem kell tehát, hogy néhány
évvel ezelőtt, amikor véletlenül elkerültem egy régi színjátszómhoz – Papp Józsefhez -, és megláttam gyönyörű néprajzi gyűjteményét háza alagsorában, nagy kő
esett le a szívemről. Így történt, hogy némi szakmai segítséggel felavattuk a pincét
„Ősi fészek” néven. A szellemi és tárgyi népművészet most már párhuzamosan virulhat Tápiószecsőn.”
…
„Jómagam is nagyon büszke vagyok az „Ősi fészek”-re, mert én vagyok a
„keresztapja”. Vendégkönyvet nyitottam meg, amelynek nyitólapján vázoltam ezen
„kincseskamra” jelentőségét és örök életet jósoltam a gyűjtőnek, mert az utókor
hálája mindig éltetni fogja.
Rengeteg beírás, elismerés található benne, de itt csak egy bekezdést idézek, amelyet a Pest megyei Idegenforgalmi Hivatal képviselője írt be, amikor a külföldiek is
ámulva szemlélték:
„A hivatal örömmel vette a tápiószecsői „Ősi fészek”-ben összegyűjtött tárgyi emlékek megtekintését, a Tápió-menti múlt regélő darabjait,…amely nélkül jelenünk
és jövőnk elképzelhetetlen!...”
„Köszönet a hagyományok gyűjtőinek és őrzőinek: Papp József néprajzosnak és
Ofella Sándor művelődési ház igazgatójának!”
Ős Éva néprajzkutató, a Magyar Néprajzi
Társaság tagja
Az „Ősi fészek” keresztelőjén - 1976. május 4. – én is ott szorongtam a meghívott
vendégek között, hogy a „szertartás” után együtt tekintsük meg a gondosan megtervezett és berendezett régi falusi ház „pitar”-ját, belül a „füstös aljával” és odaillő
edényekkel, a tisztaszobát…stb. Érdeklődéssel hallgattuk Józsi bácsi tárlatvezetését,
amelyet színesebbé tett egy-egy tárgyhoz fűződő anekdotájával.
Dodó Józsi bácsi Tápiószecsőért emlékérem kitüntetést kapott a közelmúltban,
amelyhez szívből gratulálunk.
Ez alkalomból számomra is jóleső érzés volt visszaemlékezni erre az avató napra,
és fellapozni az „Ősi fészek” emlékkönyvét, amelynek első oldalán a Tápiószecsőn
a 19.században elterjedt építkezés művészien faragott ágasfájának rajza, valamint a
múzeum nevének megörökítése az én kezem munkája volt.
Felidéződtek a közös színjátszói évek, amikor Ofella Sándor Damjanich Huszárjai
című falunkban lezajlott igaz történetben Józsi bácsi színdarabbeli unokáját alakítottam.
Gazdagabb lettem én is az Ő értékeivel, és szívből kívánom, Isten éltesse sokáig.
Rákosiné Ofella Mária

„Őszbehajlott az életem
fája.
Sárgult levél hullik az
aljára,
Hej, levelem...sokszor
hullj alája,
Rügyezzen még az
életem fája.”
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A DV E N T I K O S Z O R Ú

Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni.
Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. WichernWichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül
minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.
Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú
koszorú, melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe katolikus körökben egy rózsaszín kivételével lila, mert a katolikus hagyományok szerint az advent színe a lila, a bűnbánat
és a megtérés jelképe, a koszorú négy gyertyája közül – a meggyújtás sorrendjében – az első, a második és a negyedik lila,
míg a harmadik, a közelgő ünnepet szimbolizálva: rózsaszín.

A Várta
„Fölégettem az összes hidakat,
Egyedül állok örök ég alatt.

A negyedik színe a bűnbánat színe, a lila - az adventi felkészülés során ugyanis ugyanúgy önmegtartóztatással, bűnbánattal
készülnek a keresztények a közelgő karácsonyra, mint húsvét
előtt. A rózsaszín gyertya pedig a küszöbön álló ünnep fölött
érzett örömöt jelenti, az öröm színe a fehér, de ha ez lilával keveredik, akkor rózsaszín lesz belőle. Az elvilágiasodott szokások szerint azonban, ma már sokfelé különböző színű gyertyákkal díszítik az adventi koszorút, zöld, sárga, kék, fehér, arany,
ezüst, narancssárga és szinte bármilyen színű lehet. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden
alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a
várakozónak ad karácsonykor. Az adventi koszorún mind a
négy gyertya egyszerre ég az utolsó vasárnapon.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: hitet, reményt, szeretete, és örömöt.
Forrás: Wikipédia

Nem kell a kincs és nincs már
szerelem,
Csak a magány és szegénység van
velem.
Nem lázadok már és nem
álmodom
És nem sírok a földi romokon.
Meghaltam sokszor és nem élek
én.
De mindeneknek bánata enyém.
Jövő minden reményét ringatom,
Mint a vihart és fészket a
falomb.
Így állok örök békességbe már
S az Istent várom, aki földre
száll.”
Juhász Gyula

"Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen.
Ölts fekete ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és
kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az
ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel.
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a
mély és varázsos rendhagyás.
Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep
az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan
ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre."
Márai Sándor
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É VA D Z Á RÓ B Á L A
R E N D E ZV É N Y H Á Z BA N
2011. NOVEMBER 25-ÉN 19. 00-TÓL ÉVADZÁRÓ BÁLT RENDEZ
A
TÁPIÓSZECSŐ FOOTTBALL CLUB

Az éves munkát értékelő beszámolók után zenés táncos mulatság
várja a Club sportolóit, Támogatóit, az utánpótlás csapattagokat
és szüleiket.
További felvilágosítás az edzőknél, illetve a Tápiószecső FC honlapján: http://www.tapioszecsofc.hu/
Helyszín: Tápiószecső-Magdolnatelep Rendezvényház

Szeretettel várunk Mindenkit!

A
teljesítőképességünk
határa sokkal
messzebb van annál,
mint amit gondolunk
magunkról.

Kemény Dénes

R E N D E Z V É N Y H Á Z - B E M U TA T K O Z Á S
A Rendezvényház 2009. június 1-jével nyitotta meg kapuit,
Tápiószecső-Magdolna-telepen, azok előtt, akik esküvőt, egyéb
családi rendezvényt, üzleti partnertalálkozót, illetve konferenciát,
vagy egyéb szórakoztató rendezvényt kívánnak szervezni. A rendezvényház 506 m2 alapterületű, amelybe a rendezvény jellegétől
függően 300 főt tudunk kényelmesen kiszolgálni!
Várjuk érdeklődő kedves vendégeinket!
Érdeklődni lehet: Varga Zoltánnál, telefon: 0630 4789088
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Mikulás Futás és Túra december 4-én!

„Ha netán kétkednétek a
Mikulás
létezésében,
legyen eszetekben: akit
szeretnek,
az van!”

A Tápió-menti Tömegsport Alapítvány szervezésében december
első vasárnapján délelőtt első alkalommal kerül megrendezésre a
Mikulás Futás és Túra a tápiószecsői Helyőrségi Klubban és
környékén.
A rendezvényen 3 távon (1,3km , 2,8km , 11,8km) különböző
korosztályban versenyezhetnek a résztvevők. A hosszú távra jelentkezők erdei terepen kijelölt útvonalon versenyeznek míg a
túrázni vágyók 2 ellenőrző pontot érintve, 10,6km-t gyalogolhatnak végig a tápiószecsői és szentmártonkátai erdőben. Az esemény záró futamán – a Mikuláskergető Futamon – egy igazi
lappföldi Mikulást kell utolérni, aki erre az alkalomra kivételesen futócipőben fog érkezni. Akinek sikerül utolérni a Mikulást,
vagyis a rajtszámát a puttonyba tudja dobni, az részt vehet az
eredményhirdetést követő tombolahúzáson. Várjuk azon bátor
jelentkezők részvételét is, akik a 100 kg feletti testsúlyúak kategóriájában tudnak és kívánnak versenyezni 1 km-en, melyet a
Mikuláskergető Futamon indítunk.
Az esemény rövid programterve:
8:00
Versenyiroda nyitása
8:00-10:00
Mikulás Túra rajt
10,6 km
10:30
Terepfutás
11,81 km
10:33
Középtáv
2,77 km
11:00
Rövid táv
1,28 km
11:10 – 12:00
Terepfutás befutó
12:00
Mikuláskergető futás
0,9km
12:30Eredményhirdetés, Tombola
Az eseményről bővebb információ olvasható a
www.tapiomenti-tomegsport.hu weboldalon.
Várunk a versenyre december 4-én szombaton!

Zeke László
Tápió-menti Tömegsport Alapítvány
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Szülői segítséggel „új ruhába „öltözött” a
Kátai úti Honvédségi Óvoda. Két hétvégén
keresztül szabadidejükben festették a kerítést a lelkes anyukák és apukák. A
p e d a gó go s o k s z a l m a - „ w e l c o m házaspárnak” adtak életet, majd a gyermekek „gesztenyevilágukkal” díszítették a bejáratot.
Gratuláció és elismerés a példás összefogásért!

TÖK JÓ NAPOK OKTÓBERBEN
Kellemesen didergős jó hangulatban telt az
Árpád úti Óvoda egy TÖK JÓ NAP című
rendezvénye.
A faragott HALLOWEEN töklámpások sorozata biztosították a melegséget az édeskés
sült tök-kóstolóhoz. Szülők és gyermekek
együtt csodálhatták a TÖKÖS CSÁRDÁBAN az elkészült műveiket.
Óvónénik ismét bizonyosságot adhattak a
kreativitásukról. Mi, meghívottak pedig élveztük minden ízét és pillanatát!
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B O RT , B Ú Z Á T B É K E S S É G E T !
A szüret hónapja szeptember, október hónap - ezt az élményt az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes is átélte - sikerszüretbe volt része.
Szeptember 9-12-ig négy napon keresztül Nyáregyháza 600 éves fennállását ünnepelte. A 4100 fős községben a Hagyományőrzők Napján együttesünk Tápió-völgye
hagyományaival nagy sikert aratott. Vendégszeretetük határtalan volt, extra vendéglátásba részesültünk. Ezen a napon készítették el a 4x4 m-es tortát, melyet este a
tűzijáték után fogyaszthatott el a nagyközönség ünnepélyes keretek között.
Folytattuk a szüretet szeptember 24-én amikor mozgalmas napja volt az együttesnek,mert három helyre kaptunk meghívást:

„Bort, búzát,
békességet,
sötétségben
fényességet!
Új esztendő újat
hozzon, régi
jótól meg ne
fosszon.
Ki barát volt, az
maradjon, ki
elindult az
haladjon.”

Délelőtt 11 órakor a Tápióbicskei Falunapon az ünnephez méltó műsorral kedveskedtünk a közönségnek. Nagyon sok üstben népi ételeket főztek - köztük egy régi
ételt is "tökös lecsót" készítettek, melyhez 170 kg. alapanyagot használtak fel, amit
több mint ezren fogyasztottak el.
A mi népi játékainkkal, eszközeinkkel diótörő, tojástörő, tojás - dióvető, gólyaláb,
tappancs, sí talp, karikás ostorral különböző népi versenyeket próbáltak ki a résztvevő gyermekek és fiatalok. A játékokban résztvevők a kapott zsetonokat, értékük
szerint ajándékokra cserélhették ki. Fiatal együttes tagjaink is éltek ezzel a lehetőséggel.
Sajnos kevés időt tudtunk eltölteni, mert délután 13 órakor Sápon 200-250 fős szüreti felvonulóval roptuk a táncot, az utcán tapssal köszöntöttek mindenkit. Egyre
többen készültek a hajdani szokások felelevenítésére, természetesen a megvendégelést nem mindenhol tudtuk elfogadni, valamint a több km-re tervezett felvonulás
célba- érését sem tudtuk együtt ünnepelni, mert du. 17 órakor a Dányi Falunap záróműsorát neves művészeket követően együttesünk fejezte be. A több mint l órás
helyi összeállítású műsor nagy közönségsikert aratott.
A nap folyamán a sok műsortól együttes tagjaink elfáradtak, de a sok taps és a szívélyes fogadtatás ezt kárpótolta, élményekben, sikerekben gazdagon tértünk haza.
Október 1-én Tápióság dimbes-dombos tájain 40 lovas kocsival, több száz résztvevővel szervezett szüreti felvonuláson vett részt együttesünk apraja-nagyja. Több
órás felvonulást a faluban mindenhol nagy szeretettel fogadták, viszonzásul több
utcasarkon, téren táncolt együttesünk. A falut körbejárva a felvonulást a sportpályán fejeztük be, ahol minden résztvevőt többfajta finom étel fogadta. A rendezvényt Maczó Sándor és baráti társasága szervezte, bonyolította. Felejthetetlen élmény
volt
a
résztvevőknek,
a
falu
lakosságának.
A szüret zárasaként a Kékszivárvány Menyecskekoszorú Újszilváson vendégszerepelt, az 1950-ben létesült község takaros utcáit dalolva, táncolva megismerte.
A legnépszerűbb, legvidámabb falusi tevékenység dalra fakasztott minden vendéget. Régi falusi szokás szerint, mi is egy rigmussal köszöntjük a szüret felelevenítését, valamint a Civil Kurázsi olvasóit.
Dalos szüretekkel idézzük a múltat
Ezzel is őrizvén népi hagyományainkat,
Most pedig kívánjunk népiesen szépet
Adjon Isten bort, búzát és békességet.
Walter János –együttes vezető
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GONDOLJUNK RÁJUK SZERETETTEL—
IDŐSEK NAPJA
A közelmúltban volt az IDŐSEK VILÁGNAPJA!
Ezen alkalomból - kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel köszöntjük a községünkben élő minden idős embert. Adjon a jó ISTEN mindannyiuknak jó egészséget, családjuk körében békét és sok-sok szeretetet!E szép csokor virággal és ezen
csodálatos verssel Valamennyiüknek szívből gratulálunk!

Óbecsey István: Szeressétek az
öregeket!

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet.
Szenvedtek Õk már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ne tegyétek Õket szûk odúkba
Ne rakjátok Õket otthonokba.

Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Õk is sokat küzdöttek értetek ,
Amíg fölnevelkedtetek.
Fáradtak Õk is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Õk is elfogadtak titeket,
Mikor Isten Közéjük ültetett.

Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
Ha majd az örök szeretet
Elhívja Õket közületek,
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért elõre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.

„ Maradj mindig hű
magadhoz, maradj hű
adott szavadhoz
Álmaidhoz,
szerelmedhez, így
juthatsz igaz áldáshoz.
S hogy tűzhajú
kedvesem lettél, ne
számold, hogy mennyit
léptél
Nem azt ünneplem,
mióta, hanem azt,
hogy megszülettél. „
Agnes Vanilla
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SZEPTEMBERBEN TÖRTÉNT
„Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk, hívő gyermekid.
Meghálálni kegyelmednek nagy jótéteményeit.
Az oltár szent zsámolyához buzgó szívünk imádást hoz.
Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.”
Zsasskovszky: Énektár
Szent Miklós püspökről elnevezett templomunkban a Mária névnapi búcsúi
szentmisét 2011. szeptember 11-én BALÁZS ANDRÁS atya – akinek pappá
szentelése Vácott 2011. augusztus 18-án történt – celebrálta.
Ezen a szép ünnepen igen nagy számban vettek részt nemcsak a szecsői, hanem a környező községek hívei is. Örült a szívünk, hogy a mai önös érdekektől vezérelt világunkban valaki közülünk - településünk lakói közül- ezt
az áldozatkész szolgálatot vállalta hivatásaként. „Szeretet követének lenni
csodálatos feladat!”
Szülőfaluja minden hívő lakója nevében kívánok hosszú, boldog, eredményekben gazdag, szeretettel teli szolgálatot!
(képek: széttárt kézzel: 2011. szeptember 098, áldoztat: 102)

„Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén.
Összegyűltünk oltárodnál, kél szívünkben új remény.”
Gimesi gyűjtemény, 1844

„Óh, Mária, Isten anyja,
énnekem is jó anyám.
Szívemnek szent lángbuzgalma dicsér későn és
korán.
Bánatomban, örömömben,
jó s balsorsban csak ezt
zengjem:
Üdvözlégy Szűz Mária,
üdvözlégy Szűz Mária.”

Zalán atya megtisztelő meghívására 2011. szeptember 18-án ellátogattunk
Kóka községbe. A felújított Szent Máté templomot Dr Beer Miklós megyés
püspök atya szentelte meg.
Gyalogos zarándokok sokasága (Tápiószecső, Sülysáp, Szentmártonkáta)
valamint Kóka szinte minden lakója részt vett ezen a csodálatos szentmisén. E szép eseményt több kókai és tápiószecsői leány és asszony népviseleti öltözéke tette még ünnepélyesebbé.
Püspök atya gyönyörű, szívhez szóló prédikációja, a kókai kórus Isten felé
szálló énekei hallatán szinte minden ember szemében örömkönnyek csillogtak. A körmenet utáni megvendégelés alatt azt hiszem, legtöbbünk gondolatai arra irányultak, milyen szép is látni ennyi sok szívében szeretetteli
embert. Köszönjük a felemelő élményt!
A gyöngyösi Fájdalmas Szűzanya
ünnepe – a hordozható Mária-szobrok
országos találkozója – 2011. szeptember 25én ismét megrendezésre került Gyöngyösön.
Az ország számos községéből, városából, de
határon túlról is érkeztek zarándokok ezen
szép ünnepre. Reggel 8.30-kor a hordozható
Mária-szobrokkal volt a „beköszöntés”,
majd 10.00-kor ünnepi szentmise következett a szabadtéri oltárnál. Barsi Balázs atya
prédikációjának minden szava szívünk mélyéig hatolt. A szentmise után következett a
körmenet, majd a Gyöngyösi Úrangyala.
Néhány sor a szép imádságból:
Az Úr angyala köszönté a Szűz Máriát, A
Szűz méhébe fogadá az Isten fiát.

Üdvözlégy, szép Szűz Mária, malaszttal
teljes, Áldott vagy az asszonyok közt, az
Úr van veled.
Ki leszállott mennyből hozzád, a kegyes
Krisztus, Áldott legyen szűz méhednek
gyümölcse, Jézus!
Amikor elmondtuk az Úrangyalát, és megköszöntöttük a Szűz Máriát, Szent Józsefhez imádkoztunk.
Köszönjük Istennek, hogy megadta nekünk ezt a szép napot! „Azóta is fülembe
cseng, ó gyöngyösi fájdalmas Szűz Mária,
…”
Madai Zsigmondné
Tápiószecső, 2011-10-17
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Kedves Sporttársak, Szülők, Barátaink!
A Tápiószecső FC elnöksége örömmel tájékoztat minden egyesületi tagot, szurkolót, érdeklődőt, hogy
2011.10.18.-án a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyta a Tápiószecső FC 2011/2012 évi
sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát és költségvetését. A jóváhagyott támogatási összeg
összesen 25.682.056 HUF.
A sportfejlesztési programot a Tápiószecső FC 2011. augusztus 18-án a közel 1200 pályázó közül
elsőként nyújtotta be az MLSZ-nek, melyet az MLSZ az elsők között hagyott jóvá közigazgatási
hatósági eljárás keretében. A pályázat elkészítése rengeteg időt és energiát emésztett fel, de megérte az
erőfeszítést, mert általa olyan lehetőséghez jutott az egyesület, ami hosszútávon biztosítja fejlődését, a
tudatos építkezést, a szakmai munkához a nyugodt körülményeket.
Köszönjük ezt a páratlan lehetőséget, mellyel az egyesület a jövőben megragadva a lehetőséget,
hozzájárul a magyar labdarúgás fejlesztéséhez.
TÁPIÓSZECSŐ FC

A CIVIL KURÁZSI

ELNÖKSÉGE

SZERKESZTŐSÉGE

TOVÁB BR A I S VÁR JA AZ OLVAS ÓI ÉS ZR EVÉTELEKET, J AVAS LATOKAT AZ ÚJS ÁG S ZÍ NES EBB É , ÉR DEKES EB BÉ TÉTELÉR E.
L EHE T ŐSÉ GE T KÍ N Á LUN K A F IÓ K B A N LAP U LÓ V ER S EK , N O VE LLÁ K , É RD EKES TÖ RTÉ NE TE K M EGJ E LE NT ET ÉSÉ R E .
Í RJ AN A K NE KÜ N K BÁ TR A N !
E- M AI L C ÍM ÜNK: C I VI LKUR AZS I .S ZEC S O@ GMAI L.C OM

"Füstöl Zidane
válla, folyik a víz
a fején, minden
rajta van... a teljes pályafutása."
Hajdú B. István

„Valamit biztos
mondott
Materazzi, amitől Zidane így begurult. Mert attól, hogy "ejnyebejnye Zizoukám, ezt nem kellett volna", nem
tenne ilyet... „
Urbán Flórián
„A kiállítást kiprovokáló Materazzi,
a tüdőn fejelt
Materazzi, a ballábas Materazzi ... és
a góllövő
Materazzi. (11eseknél)
„(Olaszország
Franciaország
Hajdú B. István

A legfrissebb utánpótlás, az

U7

Nagy lelkesedéssel kezdte

Molnár Gyula vezetésével

meg munkáját az U7-es csapatunk.
Néhány szerencsés igazolt játékos
már focitornán is részt vehetett és a
nyertes díjak nélkülözése mellett
ugyan, mégis sikerült becsületgólokkal tapasztalatot szerezniük.
A jövőbeli eredményekhez kitartó
munkát kívánunk, bízva abban, hogy
a lelkesedés mellett a szabályok
megismerését is magukénak mondhatják majd kis játékosaink.

HAJRÁ SZECSŐ!
GYERÜNK GYEREKEK!!!

CIVIL KURÁZSI
November-December szám
Felelős szerkesztő: Tar Andrea
SZERZŐINK:
Madainé Valika néni, Rákosi Marika néni, H. Lőrincz Zsuzsanna,
Madai Márk, Czirják György, Tar Andrea, Walter János
Megjelenik kéthavonta: A Tápiószecső FC honlapján
2011. NOVEMBER
Cikkek leadása: páros hónap 20-ig, a
civilkurazsi.szecso@gmail.com
Nyomdai Munka: Kaligráf– Debrecen

