A Tápiószecső Football Klub
támogatásával
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• A CIVIL KURÁZSI
kéthavonta megjelenő
közéleti lap
• Támogatói ára: 200.– Ft

TÁPIÓSZECSŐÉRT
EMLÉLÉRMET
KAPOTT:

• Kiadja: A Tápiószecső
FC

Papp József,
„Dodó bácsi”

Visegrádi
edzőtábor
2011. júliusa
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KÖZTÜNK ÉLNEK
Papp József—Dodó bácsi- hosszú tevékeny munkája során szép
gyűjteményt állított össze Tápió-völgye kulturális emlékeiből. A
régiségek megismerése őseink életének parányi szegletébe nyújt
betekintést. Ezek megőrzése a jövő nemzedéke számára felelősségteljes feladat. Józsi bácsi fáradhatatlan tevékenysége kapott
elismerést a Képviselő Testület által, a Tápiószecsőért emlékérem megítélésekor.
További életéhez sok szép pillanatot, méltó figyelmet és jó
egészséget kívánunk!
Tar Andrea

Az évtizedes gyűjteményből a faragott zenélő ládika és kerámiák

Papp Józsi bácsi , akit
Tápiószecsőért emlékéremmel
köszöntött a
Képviselő Testület

Alkonyat
Aki tavaszt vár mindent
kaphat még,
Én a tavaszom eltemettem
rég.
Voltam-e boldog? Nem is
tudom már,
Volt-e szívembe égő forró
nyár.
De mit is töprengek elmúlt
éveken
Volt, vagy nem volt,
mindegy nekem.
Most már csak ősz van
hulló levéllel,
Nem várok tavaszt sok-sok
reménnyel.
Csak kicsi ragyogást, mely
áttör a ködön,
És ezt az őszt is az Égnek
köszönöm.

Boris Néni 90 éves
Született: 1921. augusztus 4.

Nem nehéz kiszámolni,
hogy 2011. aug. 4-én töltötte be
90. születésnapját Boris néni.
(Tasi Imréné)
Számos tavasz, nyár, ősz, tél volt az
életében. Volt szép is , jó is, szomorúság is napjaiban. Munka, gyermekek
nevelése, unoka, dédunokák feletti
aggódás, szeretet, simogatás.
Családi körben szerettei köszöntötték
Őt születésnapja alkalmából, valamint
köszöntötték rokonai, közeli ismerősök ezen jeles napon.
Szívből gratulálunk Boris néninek,
kívánunk neki nagyon jó egészséget!
Madai Zsigmondné és a Szerkesztőség
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Szent István-napi ünnepi megemlékezés
"Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát."
(Tűz Tamás: Szent István király)
Augusztus 20-ra három helyszínről is kapott megtisztelő meghívást a
Tápiószecsői Hagyományőrző Népi Együttes:
Hatvanból, Tápióbicskéről, és a Tápióságról.
A jeles napra készülődést lelkesítették azok a gondolatok, hogy falunk népi kultúráját, szokását, gyönyörű népviseletét ismét csillogtathassuk magunk és másokat gazdagabbá téve.
Augusztus 19-én délután Hatvanban a Városi Népkert vendégszeretete, látványossága fogadta a 35 fős csoportunkat, és vonzotta az ide látogató közönséget.
A 61 éves múlttal rendelkező népi együttes első alkalommal szerepelt Hatvanban az
új kenyér ünnepén. Az ünnephez alkalmazkodva szecsői gyűjtésű népi játékokkal
örvendeztettük meg a közönséget, zárásként az "Aratás az uraságnál" c. népi játékot
mutattuk be, melyet követően a város polgármesterének átadtuk az új kenyeret.
Ezt követően az ünnepi beszéd után ökonomikus kenyérszentelésre került sor.
"Adjuk meg Istennek, ami Istené, császárnak ami a császáré" mondja a népi szólás,
ennek szellemében kezdődött Tápióbicskén aug. 20-án délelőtt Szent István-napi
ünnepi megemlékezés. A római katolikus templomtól több száz emberből álló körmenet indult a Szent István parkba, az ég felé szálló dicsőítő és hálaadó énekekkel.
Több kalász csoport a saját ünnepi ruháikban, lobogókkal vonult a Millenniumi kereszthez, menyecskekorú tagjai helyi népviseleti öltözékükkel tették színesebbé, ünnepélyesebbé a jeles eseményt. A szentmisét Tóth András kerületi esperes celebrálta, melyet Kanyó Sándor polgármester köszöntője követett. A menyecskekoszorú
István király és utódjait dicsőítő éneke után Prof. Dr. Szendy István ezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanszékvezető tanára méltatta Szent István királyunkat és bölcs intelmeit. Mindannyiunk számára lelkiekben, tudásban gazdagító
értékeket kaptunk, amelyért ezúton is köszönetet mondunk.
A megáldott új kenyérből mindenki részesülhetett a lelkiekben felemelő nap délelőttjén.
Az ünnepi ebéd alatt gondolatban már a tápiósági vendégszereplésre készültünk.
Tápióságon az ünnepi megemlékezést Falunap keretében tartották. Délután fellépő
neves művészek után egy órás fergeteges műsorral szórakoztattuk a nagyszámú közönséget.
Elmondhatjuk együttesünk minden tagja méltán ünnepelte Szent István és az új kenyér ünnepét.
Rákosi Györgyné
Aktív együttes tag
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TÁPIÓSZECSŐ EGYKOR

A megfakult fotók a
régmúlt hangulatát
idézik egy kis
faluról, ahol egykor
egy másik nemzedék
létezésének nyomát
őrizzük...

J
E
N
N
Y
T
E
L
E
P
Utcaképek iskoláról,
Hivatalról

A római katólikus templom, és mellette a
„NÉPISKOLA”
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ÉS MOST

2011.

AUGUSZTUS 20-ÁN
KERÜLT FELAVATÁSRA

A HÁRMAS HALOM A
KETTŐS KERESZTTEL
EGY ÚJ TÉREN

A
Faluközponti
pályázat
felújítási
munkálatainak
átadásával előre
láthatólag nem
kell
Decemberig
várni….

A

MEGÚJULÓ
TÖBBCÉLÚ
INTÉZMÉNYÉPÜLET
ELŐTT A KIS TÉREN
MÉG HIÁNYZIK A
TURULMADÁR
SZOBRA

A
POLGÁRMESTERI
HIVATAL
FELÚJÍTOTT
HOMLOKZATA A
RÉGI-ÚJ
TORONNYAL
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A TÁPIÓMENTI
T Á P I Ó M ETÖMEGSPORT
N T I T Ö MALAPÍTVÁNY
EGSPORT
ALAPÍTVÁNY HÍREI

Szecsői Futónap- 9. nekifutásra!
Szeptember 25-én a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány szervezésében immáron 9.
alkalommal kerül megrendezésre az egész napos futó- és egyéb szabadidős programokat
kínáló

Szecsői Futónap.
Az eseményen korosztályos gyermek és felnőtt futamokban mérhetik
össze tudásukat az indulók, majd hagyományosan gyerekváltók, családiés párok futása színesíti a programot. A verseny zárásaként a látványos
sörváltó kínál remek szórakozást a versenyzőknek és a nézőknek
egyaránt. A felnőttek futása idején 12 – 14 óráig a gyermekeket ismét
várja a Hétpróbás Gézengúz nevű ügyességi játék.
A programból…..
8:00 9:45
10:00
10:10 – 11:45
12:00
12:40
13:55 -14:50
15:20

Nevezési Iroda nyitása
Megnyitó
Akadályozottak futama
Korosztályos gyermek futamok
Felnőtt 3,4km
10 000m
Csapatversenyek
Eredményhirdetés

Bővebb információ, részletes versenykiírás megtekinthető a TTA honlapján a
www.tapiomenti-tomegsport.hu oldalon.

Tápiómenti Tömegsport Alapítvány
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SZEPTEMBER-A KEZDÉSEK ÉS
ÚJRAKEZDÉSEK IDŐSZAKA...
Ranschburg Jenő:
Első nap az óvodában

Paul Verlaine: Őszi
chanson

I.
Most sírok. Itthagyott anyu.
Sírok és nem törlöm le a könnyemet…
Hadd lássák, hogy én most szenvedek!
És hiába dobják ide a labdát
Nem gurítom vissza…
Nem lehet.
Itt fogok ülni a széken estig
S a mesét se hallgatom.
Úgyse tetszik!

Ősz húrja zsong,
jajong, busong
a tájon,
s ont monoton
bút konokon
és fájón.

II.
Sírok.
És csak a nagy, fehér ajtót nézem
Ahol anyu elment
És este eljön értem!
És rájöttem, hogyha nagyon mereven
Sokáig nézem azt a díszítést
Az ajtókereten
Megelevenedik, és színes mesévé válva
Ott a Hófehérke
És a vasorrú bába,
Meg a torkos farkas,
Ahogy rátámad nagymamára
Aki úgy reszket a félelemtől…
Azt játszom: mindjárt engem is bekap…
Olyan jól tudok sírni ettől!
III.
Sírok. Ha itt lenne velem anyu…
Vagy legalább a nagymamám!
Sírok, sírok
És nem szól senki
Egy szót se rám…
Mért nem kérdezik meg, hogy mért sírok?
Úgyse mondanám meg ám!

S én csüggeteg,
halvány beteg,
mig éjfél
kong, csak sirok,
s elém a sok
tűnt kéj kél.
Óh, múlni már,
ősz! húllni már,
eresszél!
Mint holt avart,
mit felkavart
a rossz szél...
(Tóth Árpád fordítása)

Oldal 8

VENGÉGÜNK

I . é v f ol y a m 5. s z á m

V O L T A Q A TA R N Ő I V Á L O G A T O T T J A

Egy kicsit megkésve ugyan, de újabb örömteli
eseményről számolunk be kedves olvasóinknak.
2011. július 23-án, szombaton ismét nemzetközi
labdarúgó mérkőzésre került sor Tápiószecsőn.
A tavalyi évhez hasonlóan újfent hazánkban
edzőtáborozó katari női labdarúgó válogatott
Magyarországra történő megérkezése után rögtön felvette a kapcsolatot klubunkkal a mérkőzés megrendezését illetően. Az előzetes megállapodástól eltérően – a vendégek példátlan sérüléshulláma miatt – nagypálya helyett ¾ pályán,
6+1-es létszámban vonultak pályára a felnőtt
csapatok, ám amolyan felvezetőként – s kárpótlásul az elmaradt nagypályás derbi helyett - a
katariak miniválogatottja, illetve a mieink fiatalabb lánycsapata játszottak bemutató mérkőzést
kispályán. Balla Anett, Szabó Zsófia, Fodor Vanessza, Papp Adél, Janik Vivien, Kocsis Blanka, illetve a Nagykáta SE keretéből Dorner Dóra és Maró Gréta léptek pályára a 2x20 perces
meccsen. Stabil, néhol jó játékot bemutatva végül 5:3 arányban múltuk felül a vendégeket
Papp Adél mesterhármasával, illetve a nagykátai Dorner Dóra duplájával.
A hangulatfokozó mérkőzés után jöhetett a
„nagymeccs”. Az egész napos esőzés ellenére
mintegy 350 néző előtt futhatott ki a két csapat
a remekül előkészített Sági úti pályára. A nemzeti himnuszok eléneklése, illetve Dósa László
szinkrontolmács felkonferálását követően,
Tutor Csaba játékvezetése mellett és Kiss
Stefanie kezdőrúgása után csapatunk jó játékával indult a találkozó. A Horváth Dóra, Papp

Noémi, Bánfi Petra, Janik Alexandra, Janik Vivien, Fodor Cintia, Lázár Alexandra kezdősor mellett pályára lépett Acsai Zseraldin, Czvetkó Renáta, Kalina Szelina, Kocsis Réka, Husza Fanni,
Papp Adél, illetve a Nagykáta SE vendégjátékosai,
Bogáth Laura, Rádi Orsolya és Szabó Alexandra.
Érezhetően nyomás alatt tartottuk ellenfelünket, s
ennek meg is lett az eredménye: Lázár Alexandra
duplájával, illetve új játékosaink, Czvetkó Renáta
és Acsai Zseraldin találataival megnyugtató előnyhöz jutottunk a félidő végéig, igaz, egyszer azért
megzörrent a mi hálónk is. Fordulást követően kissé elaludtunk, ellenfelünk feljött egygólnyi különbségre, ám Janik Vivien és Lázár Alexandra
találataival ismét megnyugtatóvá vált a különbség.
A 6:3-mas végeredmény után elmondható, hogy a
kilátogató szépszámú közönség sok gólt, élvezetes
produkciót láthatott mindkét csapat részéről, nem
véletlen, hogy taps kísérte a főszereplőket az öltözőig.
A találkozón egyébként pályára lépett a vendégek
portugál szövetségi kapitánya, Helena Costa is. A
meccset követően közös fényképek készültek, s
egy rövid uzsonnát követően elbúcsúztunk vendégeinktől.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni a mérkőzés hibátlan lebonyolításáért a Tápiószecső FC
önkénteseinek, Dósa László szinrontolmácsnak, a
ykáta SE vendégjátékjosainak és edzőjének egyaránt.
Gratulálunk a lányoknak!
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PILLANATKÉPEK A KÜZDELEMRŐL

„ A foci szabályai nagyon
egyszerűek: ha mozog rúgj
bele, ha nem mozog addig
rúgjad amíg mozogni nem
kezd…”
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Edzőtábor Visegrádon, - avagy az elszakadás
művészete kis léptekben…

„Arcát-karját
bronzosra
színezte, hajából
elcsent néhány
árnyalatot a
nyári nap...”

Van valami különös varázsa annak

Kenuzás a festői szépségű Visegrád-

a pillanatnak, amikor egyhetes

nál a kék Dunán, íjászkodás a srá-

edzőtábor után ismét magához öleli

cokkal, vagy az esti órák nosztalgiá-

a szülő rég nem látott gyermekét.

zó fotósorozat—elemzései mind egy

A szemekben megfáradt fények

-egy bevésődött kamaszkori nyár

csillognak. Az anyánál az aggódás,

szép pillanati. Pótolhatatlan és re-

a gyermeknél a felhalmozott emlé-

mélhetően a jövőben is kihagyhatat-

kek súlya miatt. Nézem a gyerme-

lan események. Akinek része volt

kem, - sokkal magasabbnak tű-

benne, örökre szép emlékként őrzi,

nik— és mintha egy új embert kap-

aki csak hallott róla, részese szeretne

tam volna egy hét eltelte után.

lenni.

Arcát-karját

bronzosra

színezte,

hajából elcsent néhány árnyalatot a
nyári nap, testét feszesebbre edzette
a napi kétszeri erőpróba.

Jövőre várhatóan megismétlődik a
visegrádi focis edzőtábor, és már
kicsit sem fáj, ha ismét azzal szembesülök, hogy egy hét alatt nélkülem

Felesleggé foszlik az elmúlt hét

is boldogul a gyermekem. Sőt, nem

féltő gondolata: Vajon hogy boldo-

csak boldogul, hanem boldog ka-

gul családja nélkül a kemény edzé-

masz gyermek is egyben, aki várha-

sek és sokszínű programok útvesz-

tóan és szemmel láthatóan a fejem

tőjében a csapatára hagyott gyer-

felé nő…

mek? A válasz csak hangyányira
fáj: Nagyon is jól!

Tar Andrea

Néhány köszönő szó és ajándék
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EDZŐTÁBOR 2011. Visegrád
Szinte már-már hagyományosnak mondható, hogy Visegrádon edzőtáborozik
nyáron a Tápiószecső FC egyik-másik korosztályos futballcsapata.
2011. július 24-től július 31-ig az U-15-ös korosztály mintegy 19 játékosa
töltött egy hetet a festői szépségű Dunakanyar talán legszebb kisvárosában.
A vendéglátók ismerősként köszönthették a fiúkat, akik újfent az ELTEüdülőben vertek tábort.
A heti programban szinte kivétel nélkül délelőtt szerepelt edzés, sőt, hétfőn
reggel egy jóleső erdei futást is teljesítettek az ifjú futballisták.
A tábor ideje alatt három felkészülési mérkőzésre is sor került, igaz, mindhármat albérletben, Dunabogdányban játszottuk le. Kedden a Visegrád SE
ellen 10:1-re győzött csapatunk, csütörtökön az Esztergom SE ellen 5:1-es
vereséget szenvedtünk, míg szombaton a Dunakanyar SE Szentendre csapatát 6:5 arányban múltuk felül.
A hétfői, szerdai és pénteki délutánokat a lehető legtartalmasabb módon
igyekeztünk kihasználni: mivel valamennyi résztvevő kerékpárt is hozott magával, így legtöbbször így közlekedtünk. Hétfőn délután a Nyári Bob pályához tekert fel a csapat, majd száguldozhatott mindenki a kedvére.
Szerdán egy helyi oktatónak köszönhetően valamennyien kipróbálhattuk a
kenuzást, a Dunán való evezés igazi élményt jelentett mindannyiunk számára. Pénteken a Visegrád SE szervezésében az íjászattal ismerkedtünk meg, s
ha már így alakult, versenyeztünk is egy jót egymással. Természetesen az
esti programunkból nem maradhatott ki a jóízű, kötetlen kétkapus játék sem:
a műfüves arénában vérre menő mini-bajnokság zajlott esténként.
Az estéket rendszerint vetélkedők és a napi fényképek megtekintése zárta.
Köszönjük a szülők, illetve a táborban segítők áldozatkész munkáját! Ezúton
köszönjük valamennyi támogatónk segítségét, akik lehetővé tették számunkra a programok megvalósítását!
Támogatóink voltak:Kókai Gábor - Kiskókai a Vendéglátó Bata József
és családja – Bata Élelmiszer Bolt, Varga Zoltán – Azúrtermál KFT.
Szél Gábor – Szél-Hús Bt. Németh István Kálhok Ferenc Papp Istvánné
és családja – Élelmiszerbolt Horváth Tibor Tekiré Kft. Visegrád SE
Visegrádi Ásványvíz Zrt. Barabás Gábor és családja

Bevezetés az íjászatba

Néhány lány is csatlakozott a fiúk edzőtáborához és szülőkkel
együtt végigkocogták
a reggeli bemelegítést

Szathmári Márton

Kerékpártúra a Bob—pályához

Kenuzás a Dunakanyarban
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CIVIL KURÁZSI
Szeptember-október havi szerzőink: Czirják György, Szathmári Márton.
Rákosi Györgyné, Tar Andrea
Fotók a régi Szecsőről : Gyarmati Éva
Felelős szerkesztő: Tar Andrea
Megjelenik 150példányban nyomtatott formában, kéthavonta,
Digitálisan a www.tapioszecsofc.hu oldalon
Nyomdai munkák: KALIGRÁF NYOMDA, Debrecen, Szent Anna u. 32.
Támogató: Tápiószecső Football Club
Hirdetésfelvétel, cikkleadás folyamatosan október 20-ig, az alábbi e-mail címen:
civilkurazsi.szecso@gmail.com

