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Petőfi sorai nem csak a
miatt aktuálisak. Sokan
élni, hogy életünket
ink által körülhatároltak
nem feltétlenül a fizikai
jelentené, hanem a
badságát is.
Ha
kívánhatnánk
az
bizonyára
a
hogy a mai kor emberei
életükért
felelős
Hogy mindannyian
SZABADSÁG
értelmében.

„E kettõ kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.”
közelgő márciusi ünnep
szeretnénk abban a hitben
elsősorban a saját döntésementén éljük. A szabadság
értelemben vett életérzést
lelkünk, gondolataink sza-

SZERELMESEI

valamit erre az esztendőre,
kívánságok között lenne,
bátran vállalhassák a saját
döntéseiket, véleményüket.
bátran mondhassuk: a
vagyunk,

a

szavak

legnemesebb
Tar Andrea

Fontos közlemények:
• A Civil Kurázsi 2012-ben
negyedévente jelenik meg
• Nyomtatott formában
300 példányban
• Ára: 250 Ft
• Digitálisan a
.tapioszecsofc.hu weboldalon
• Cikkleadás folyamatosan
a
civilkurazsiszecso@gmail.
com e-mail címen

GONDOLATOK...
“Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában, hajlandó elhinni, hogy a világ
törvényei ellen is élhet, megmásíthatja azokat és büntetlenül lázadhat ellenök.
Mintha a vízcsepp ezt mondaná: „Én más vagyok, mint a tenger.” Vagy a szikra:
„Rajtam nem fog a tűz.” De az ember semmi más, mint egyszerű alkatrésze a világnak, éppen olyan romlandó anyag, mint a tej vagy a medve húsa, mint minden,
ami egy pillanatra megjelenik a világ nagy piacán, s aztán, a következő pillanatban, a szemét- vagy a pöcegödörbe kerül. Az ember, testi mivoltában, nem is magas rangú eleme a világnak; inkább csak szánalmasan pusztulásra ítélt anyagok
összessége. A kő, a fém is tovább él, mint az ember. Ezért mindaz, amit testünkön
át jelentünk a világban, jelentéktelen. Csak a lelkünk erősebb és maradandóbb,
mint a kő és a fém – ezért soha nem szabad másképpen látnunk magunkat, mint
lelkünk térfogataiban. Az erő, mely a romlandó testi szövetben kifejezi magát,
nemcsak alkatrésze, hanem értelme a világnak. Ez az erő az emberi lélek. Minden
más, amit a világban jelentünk és mutatunk, nevetséges és szánalmas.”
(Márai Sándor: Füves könyv – Arról, hogy az ember része a világnak)
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Ü N N E P E I N K TAVA S S Z A L - H Ú S V É T
Húsvét (2012. április 8-9. -)
Mit ünneplünk húsvétkor?
A húsvét, a kereszténység egyik szent ünnepe, úgynevezett "mozgó ünnep".
Húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni
első vasárnap.

„Locsolni jöttem,
nem titkolom,
Szép szokás ez, úgy
gondolom.
Múljon vizemtől a
téli álom,
Bizony most én ezt
kívánom.
Ha a hatása múlik
is esztendőre,
Ígérem, itt leszek
jövőre.
S nem adok az
illendőre,
Locsolok kérdezés
nélkül, nyakra,
főre.”

A húsvét angol neve: passover, átrepülést jelent. Gyakorta használják az
Easter elnevezést is, amelynek eredete a német Oster szóval együtt keresendő. Őse egy germán istennő, Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt. Az is lehet, hogy neve az East, a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. A szó a magyarban nem található meg, de
Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: kikerülés, más vidékeken a feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: a húsvét, az azt megelőző időszak, a
negyvennapos böjt lezárulását jelzi.
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi
ünnepekkel, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az
1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első
vasárnapra esik: március 22-e és április 25-e közé. Húsvét kialakulásában
fontos szerepet játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e
napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságból való menekülésüket. Az
Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók
kapuját azonban egy frissen leölt bárány vérével kenték be, így az ő házukat
"elkerülte" a végzet.

Forrás: http://www.unnepnap-munkaszuneti-nap.hu/2012/Fontosabb-unnepnapok.html
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1 8 4 8 - 4 9. S Z A B A D S Á G H A R C
EMLÉKÉRE
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország újkori
történetének egyik meghatározó
eseménye, a nemzeti identitás egyik
alapköve. Társadalmi reformjaival a
polgári átalakulás megindítója, önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt
az 1848-as európai forradalmi hullámnak, azok közül viszont lényegében egyedül jutott el sikeres katonai ellenállásig. Eredményességét
mi sem mutatja jobban, mint hogy
csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni, amelynek
soha ekkora hadserege addig nem
járt még külföldön.

Gyakorlatilag az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb
háborús konfliktusa is.
Forrás: Wikipédia-Internet

A VERS KELETKEZÉSÉRŐL
A Nemzeti dal azok közé a művek közé tartozik, amelyeknek nemcsak irodalmi értékük van, hanem történelmünk formálásában is jelentős szerepük volt.
1848. március 13-án írta Petőfi a verset, a legismertebb magyar versek egyikét. Eredetileg március 19-én akarta elmondani. Az Ellenzéki Kör ekkorra tervezte, hogy a
Rákos mezején megünnepli a párizsi forradalom kitörését. Petőfi azonban a bécsi forradalom hírére március 15-én a Pilvax kávéházban gyülekező fiatalokkal együtt felgyorsította az eseményeket, és elszavalta versét. Pesten is kitört a forradalom.
A Nemzeti dal a szabad sajtó első terméke. A forradalmi ifjúság által lefoglalt nyomdában kinyomtatták, és röpiratként terjesztették.
A mű alkalmi vers: meghatározott alkalomra szól.
A tervezett népgyűlésre írta Petőfi:„…egy forró történelmi pillanatban azt fejezte ki,
ami a magyar hazafias tömegek kitörő vágya volt” — írja Makai Gusztáv. Hatása
azonban nem csak időszerűségének, hanem művészi megformálásának is köszönhető:„Kor és téma szerencsés összetalálkozása mellett azonban a mesteri formának is
nyilván része volt a hatásban” — írja a versmagyarázó.
Petőfinek különösen fontos volt, hogy ne csak az értelmiség, és ne csupán a jobbára
német ajkú pesti polgárság, hanem a köznép is hallja versét. Kívánsága teljesült.
Forrás: http://www.pccd.hu/nemzetismeret/?id=4.17

Petőfi Sándor
NEMZETI DAL
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
— Ide veled, régi kardunk!
A magyarok Istenére
Esküszünk
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok Istenére
Esküszünk
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
(Pest, 1848. március 13.)
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KÖTŐTŰRE NAGYIK!
CSATLAKOZZUNK EGY
SEGÉLYAKCIÓHOZ!

“Talán úgy
kellene élnünk –
hiszen ki tudja,
meddig élhetünk?
– hogy széppé
tegyük a
magunk, és
lehetőleg a mások
életét is
mindaddig, amíg
ez lehetséges.”
(Lőrinc L.
László)

Horgolni és kötni szerető hölgyek munkáit várjuk a
versennyel egybekötött segélyakcióhoz!
A legszebb, legérdekesebb munkákat ünnepélyes keretek között szakmai zsűri meglepetés ajándékokkal
díjazza.
Pályázni lehet bármilyen koraszülött és csecsemőkorú
gyermekeknek készített kézimunkával – pl: kissapka,
cipőcske, rugdalózó, kislány-, vagy fiúcska pulcsi,
kardigán…
Minden pályamű a SOTE Gyermekklinikájának
Koraszülött Osztályának csecsemőit segíti.
A „pályaműveket” 2012. április 15-ig kell eljuttatni a
Helyőrségi Klubban kiírt szervezőknek.
Zsűrizés és ünnepélyes díjátadás
2012. április 27. péntek 17. oo-tól
További felvilágosítás kérhető: Tar Andreánál, a
30 7400285 telefonszámon
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H E L TA I
Ha kitekint az éjszakába
Gondol-e arra nagysád,
Miért nyávognak oly
veszettül
A háztetőn a macskák?
S míg ön merengve
álmodozna
Az illatos tavaszrul Kémény körül mért
kergetőznek
A kis cica s a kandúr?
Ó, asszonyom, ha ön
kíváncsi,
Megmondom íme önnek:
A vágy ad itt most
szerenádot
A jéghideg közönynek.

JENŐ:

MACSKÁK

A kis cicának, látja, tetszik,
Lassan már hajt a szóra...
Ó, nagyszerű szerelmi himnusz
Ó, macska-pásztoróra!
Ó, asszonyom, hát tudja-é, hogy
Minékünk mit jelent ez?
Ez annak a nagy úrnak ujja,
Ki mindent jól berendez.
Ó, ne ütődjön meg tehát egy
Könyörgő vallomáson.
S hallgassa meg irgalmas szívvel
Az én bús nyávogásom.

Kegyednek nem tetszik a
nóta?
Pedig hát megbocsássa,
Minden zenénél szebb a
kandúr
Lázas, vad nyávogása.

BÁL

A T E M P L O M J AV Á R A
A különleges barokk stílusú templomtető
szerkezetének javítására rendezett bált a
tápiószecsői képviselőtestület. A pályázati
lehetőség önrészének biztosításához szervezett báli rendezvény felváltotta az egyszerű „Adakozzatok!” szlogenjét , amely
így jelentős összeggel járult hozzá a javítás megvalósulásához. A kommunikációs
stílusváltás meg is hozta tehát a várva várt
gyümölcsét, bár akadtak néhányan akiket
távol tartott a szervezők egyedi hozzáállása. Sajnálatos jelenség a jó szándékú kezdeményezések csírájában történő elfojtása. A szép eredményeket együtt még
szebbé tehetnénk! Bízzunk benne, hogy
lesz még következő alkalom...

„Végső
soron a
legerősebb
kapocs
köztünk az,
hogy mind
ezen a kis
bolygón
élünk,
ugyanazt a
levegőt
szívjuk, fel
akarjuk
nevelni a
gyerekeinket
és halandóak
vagyunk.
Közös a
sorsunk, és
ez nem egy
harc.”

John
Fitzgerald
Kennedy
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MESÉL A TÁPIÓ
címmel Ofella Sándor tiszteletére megren-

I. Báránykát hoztunk

dezett XV. Emléknap záró estje alkalmából

„Bicskei Gábor: szorgos, örökmozgó, kö-

a Helyőrségi Klub színházterméből jelent-

zösségért élő, faluját szerető hagyományt

kezem 2011. december 17-én.

az utókor számára megörökíteni akaró, a

A Tápió patak – Szecsőnek és még néhány
községnek előnevet adott – két helyről in-

nehézségeket, akadályokat napról-napra
leküzdő népművelő”

dul útjára. A Felső Tápió, Sándor- és Ja-

II. Kék szivárvány

kabszállás határában egy zsombékból ered,

„Lengyelfi

míg az Alsó Tápió, a locsodi lapályról.

„INTÉZMÉNY” lett az évtizedek folya-

Tápiószentmártonban találkoznak, Szelére,

mán. Intézmény, mint a szecsői iskola, a

Györgyére egy úton mennek,

templom, a nemzetközi hírű népi együtte-

Kezdődjék hát a mese, a Tápió partján ha-

se, vagy a Damjanich János tábornokról

„Benned égnie

ladva, felidézve az itt lévő települések érté-

elnevezett Művelődési ház….”

kell annak, amit
lángra akarsz
lobbantani
másokban.”

kes történlmi, hely és néprajzi emlékeit, a

III. A kereszt jegyében

Tápió völgyében gyűjtött dal és tánc anyag-

„Héra Éva: Ofella Sándorról beszélek, az

gal színesítve.

ország Sanyi bácsijáról, akinek Kék szi-

Tápiósáp a legfelső tápiómenti község,

várvány című kötete a magyar falusi mű-

amely mögé még tizenkét községet felsora-

velődés megható dokumentuma. Vannak

koztatott Ofella Sándor a Mesél a Tápió

emberek, akik eszméledésük pillanatától

összeállításakor:

felelősnek érzik magukat környezetükért.

Kóka, Tápiósüly, Tápiószecső, Tápióság,

Sokunk számára Tápiószecsőt Ofella Sán-

Szentmártonkáta, Nagykáta, Tápióbicske,

dor jelenti. Hálásak vagyunk azért, hogy

Tápiószentmárton,

volt, és még sokáig lesz meghatározója,

Szent Ágoston

Farmos,

Tápiószele,

Miklós:

Sanyi

bácsi

Tápiószőlős, Tápiógyörgye.

követendő példája életünknek.”

Minden községben rövid időre megpihen-

Könyveinek sorait olvasva boldogan vall-

tünk a szerkesztő által felgyűjtött hiteles

hatom, hozzá hasonló egyéniséggel ritkán

adatokkal a szájhagyományból fennmaradt

lehet találkozni, és ezen felül még ő a mi

anekdotákkal tájékoztatva a jelenlévőket. A

Édesapánk. Valóban nincs két egyforma

13 község közül hosszabb időt szenteltünk

ember. Ő egész életében úgy igyekezett

Tápiószecsőnek, hiszen hagyománnyá vált

élni, hogy másokra odafigyelve értékeik-

évzáró jeles napját tartottuk a falu szülöttjé-

kel gazdagodjon, amit különböző módon

nek, krónikásának, első Díszpolgárának,

ajándékozott vissza környezetének.

ezért értékeit érdemeit is volt ezen esemény

Gyökössy Bandi bácsitól idézem: „ Min-

hivatva felidézni. Ebben nagy segítségünk-

den ember külön titok, mindenki pótolha-

re szolgált örökségeként reánk hagyott tri-

tó, de ki nem cserélhető.” Ez annyira igaz

lógiája. A kötetek első lapjain található

mint az a megállapítás, ha nem lennénk

lektori ajánlatokból szeretnék idézni:

mássággal felruházva, semmit sem tud-

Civil Kurázsi
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nánk adni másoknak, mi sem részesülnénk
mások értékeiből.
Hiteles adatokat közvetítő könyveiből ma
már sokak

mint forrásból töltekeznek.

(például diákok főiskolai vagy egyetemi
diploma munkáikhoz)
Szecsőről hiteles adatok: 1263-ban II. Kabas
Tamás birtoka aki „Zechew” Szecsői előnévvel élt. Innen származik a Szecső elnevezés.
1898-ban „Tápiószecső” formában törzskönyvezték a falunkat. Felső Tápió bal partján fekszik ez a harmadik hely, ahol a mai
nagyközség található. A település a honfoglalás után az öreg szőlő alján húzódott, a

negyede részt vett – a 61 év alatt – a népi
együttes hagyomány ápoló munkájában.
Gyönyörű eredeti népviseletünk sajnos
csak a színpadon láható már.
A Tápió vidék területén olyan értékeket,
eseményeket, amelyek dicsekvésre csábítanak, szeretnék összefoglalóként megemlíteni:
Tápiósápon 1849 tavaszán a szabadságharc
idején egy kúriában lakott Petőfi Sándor.
Ugyancsak itt született színművészetünk
híres alakja Szirtes Ádám, akivel Tápiószecsőn forgatták a „Talpalattnyi föld” című
filmet.

tatárjárás idején elpusztították, felégették a

Kóka községben 1849 április 4-én Kossuth

falut, az elmenekült lakosság a dombtetőre új

Lajos Görgeivel a Margit hegyről nézték a

lakóhelyet épített. Fallal kerítették körül és

hatvani csatát. Nagykátán Damjanich le-

innen maradt szájhagyomány útján az a

gendás hírű huszárjai a tápióbicskei ütközet

mondás, hogy Szecső „kúcsos” (kulcsos)

előtti estét töltötték. Tápióbicske neve ott

város volt, mert kapuval elzárhatták. Mező-

található a dicsőséges tavaszi hadjárat lap-

városként levéltári adatokban is megtalálha-

jain. Tápiószentmárton történelmi emlékek-

tó. A török uralom után veszítette el városi

ben gazdag község, ásatások megemlítik,

jelentőségét, és ismét síkabb területre költöz-

hogy Attila székhelye a község határában

tek elődeink. Legrégebbi épületünk 1673-ból

volt. Tápiószelén található az értékes or-

származó boltíves plébánia, amelynek egyik

szágban egyetlen köznemesi Blaskovich

nevezetessége, hogy 1849. április 4-én

Múzeum. Bartók Béla itt is gyűjtött népdalt

Jellasich horvát bán itt tartotta főhadiszállá-

az akkori faluban. Tápiógyörgye 2006-ban

sát. A dicsőséggel zárult bicskei csata után

elnyerte „Európa Legvirágosabb Faluja”

április 5-én Ságon keresztül jött Damjanich

címet.

János tábornok, III. hadtestével Szecsőre, és

A Tápió meséinek végéhe értünk.

futásra kényszerítette a császári sereget. Mű-

Ezután az Együttes évet záró hagyományos

emléki védettséggel bíró épületünk a barokk

jutalmazási eseménye következett, amelyet

stílusú hg. Eszterházy adományából többször

az Alapítvány titkára, Patócs István kö-

is átalakított római katolikus templomunk,

szöntője, és az egész évet értékelő szavai

amely a csehek által épített gótikus stílusú

vezettek be. A 2011. évi segítő, támogató

temetői kápolna helyére épült. Lakóink meg-

munkáért Czakó Mária helyőrségi klub

őrizték tiszteleben tartották több emberöltőn

vezetője lett elsőként díjazva. A táncosok

keresztül a népművészeti hagyományokat,

részéről Dósa Evelin és Dragnó Márió kap-

amelyek termő talajra találva tovább fenn-

ta a kiérdemelt jutalmat.

maradtak. Ez a népi együttesünk éltető eleme. A község lakosságának már közel egy
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TÁPIÓMENTI TÖMEGSPORT ALAPÍTVÁNY
A TTA 2012. évi programjai
A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány törekvéseinek, célkitűzésének megfelelően 2012-ben is igyekszik
szabadidős és tömegsportrendezvényeinek megszervezésével hozzájárulni a térségben élő gyermekek és
felnőttek egészségre nevelésében. Alapvető célunk, hogy sporteseményeinkre a helyi közösségek, családok minél nagyobb arányban látogassanak ki, hasznos, értékteremtő programokat nyújtsunk számukra.
Szeretnénk, ha rendezvényeink által az ország távolabbi pontjáról érkező sportolók, versenyzők jobban
megismerhetnék a Tápió-vidéket, köztük Tápiószecsőt. Alapítványunk idén mozgalmas év elé néz.
Tervezünk új eseményt (Tápiómenti Maraton), de jubileumi versenyt is (10. Szecsői Futónap).

Kiemelt önálló rendezvényeink

Civil Kurázsi
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MESÉL A TÁPIÓ
FOLYTATÁS A 7. OLDALRÓL

Együttes vezetője, Walter János köszönetét fejezte ki az egész jeles napi eseményekben aktívan velünk ünneplő nagy létszámú kedves vendégeknek. Mindenkit
szeretettel meghívott az állófogadásra, amelyet éjfélig tartó vidám hangulatú táncos

Forrás: Internet

mulatság követett.

http://library.thinkquest.
org/05aug/01137/en/i
ndex.html

Szeretnék társulni a köszönetet nyilvánítók táborához, és egyben békés, áldott, boldog új évet kívánni a község minden lakójának.
Tisztelettel:
Rákosiné Ofella Mária
míg végül Újszász tájékán a Zagyvába ringó ágyba térnek.

S Z M K B Á L A Z I S KO L A J AV Á R A

Sarkady Sándor:
Kikiáltó

Nagyon kellemes Retró Buli kerekedett a március 3-án az általános iskola
javára megrendezett báli estén. A vendégek közül néhányan komolyan vették a hangulat idézést és a 70-es, 80-as éveket idéző jelmezekben múlatták
az estét. Az elővételben eladott jegyek szerint 180 fizető vendége volt az
alkalomnak, ami várhatóan jelentős összeggel segíti a Szülői Munka Közösség kasszáját. Aki azt gondolta, hogy a báli szezon harmadik eseményén
már csak megcsappant jókedvvel találkozhatunk, nagyot tévedett. Kifáradhatatlan vendégsereg hajnalig ropta a táncot, amit többszöri alkalommal
csak a tombolahúzás izgalma szakított meg.
Köszönjük a szervezőknek a feledhetetlen estét!

„Maskarások,
bolondok
Rázzátok a
kolompot
Takarodjon el a tél
Örvendezzen aki
él.”
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„Éljen

minden
bájos, szép
nő, Édes, egyszerű, mélyen
érző, Gondot
űző, kedves
kincs, Náluk
szebb a földön
nincs.
Vígan, szépen
teljék éltük, Fájó szívünk égjen értük, Náluk
szebb a földön
nincs, Náluk
szebb, a földön nincs!"
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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
A nemzetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917 óta
(Magyarországon 1948 óta) minden év március 8-án
tartanak. A nemzetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja számon. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával
és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív
nap volt.
Híres nők a magyar történelemben
1830-ban, Horvátországban született gazdag kereskedőcsalád gyermekeként. Apja halálát követően, 13 évesen anyai nagybátyja bécsi házába került. A császári ezredes nagybácsi előkelő hölgyet kívánt faragni belőle, így
a tizenéves Mária a vagyonos lányok gondtalanságával élte napjait.
1848. március tizenharmadikán magával ragadta a bécsi a forradalom,
egy cipésztől férfiruhát szerzett, majd Lebstück Károly néven csatlakozott a jogászok csapatához. A bécsi forradalom leverése után 1848 novemberében a honvédsereghez csatlakozott, számos összecsapásban részt
vett, meg is sebesült. Hősiességére a felettesei is felfigyeltek, így a ranglétrán egyre feljebb haladt, egészen a főhadnagyi fokozatig jutott.
1849 júliusában férjhez ment Jónák József tüzérőrnagyhoz, akit májusban,
Buda ostrománál ismert meg. (Egy sebesülés alkalmával kiderült, hogy nő.
Az egyik bálon női ruhában jelent meg, ahol Görgey mint osztrák kémet
azonnal letartóztatta, ám Mária hamarosan tisztázódott.) Házasságot is a
harctéren kötöttek. A világosi fegyverletételt követően mindkettejüket elfogták az osztrákok, s Arad várába hurcolták őket. A fiatalasszony a börtönben adott életet fiának, Pálnak.
Máriát hat hónapos raboskodás után gyermekével együtt Horvátországba
internálták. Itt találkozott néhány év múlva régi ismerősével, Pasche Gyula
festővel, akivel hadnagyként szolgált a tiroli vadászoknál. Hamarosan öszszeházasodtak, majd Győrbe költöztek.
A második férj 1870-ben bekövetkezett halála után Mária nagy szegénységben élt, mosónőként dolgozott. Életének utolsó éveit fiánál, Jónák Pálnál
Újpesten (Csokonai u. 4.) töltötte. 1892. május 30-án hunyt el, az újpesti
Megyeri úti temetőben helyezték örök nyugalomra.

Lebstück Mária

Alakja több művészt is megihletett; Jókai Mór A női honvédhadnagy
című munkájában örökítette meg, Huszka Jenő zeneszerző pedig operettet írt róla Mária főhadnagy címmel. A szabadságharc idején katonaruhába bújt még többek között Bányai Júlia, Viola Anna, Pfiffner Paulina és Sorsich Júlia.
Forrás: http://jovonk.info/2011/01/05/hires-nok-magyar-tortenelemben

Civil Kurázsi
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A HÉTKÖZNAP HŐSEI
Lehet zápor, égető nap, vagy tomboló szélvihar, rendületlen elszántsággal teszik a dolgukat napra nap a hétköznapok hősei.
Legtöbbjük már hajnalban elkezdi a „rendezkedést”...Krumplit
pucol a konyhán, friss péksütiért rohan a pékségbe, vagy a kétkerekűt taposva igyekszik az iskola felé, hogy idejében munkába állhasson.
Konyhás nénik, anyák, pedagógusok.
Elszánt lelkesedéssel intézik a bevásárlást, cipelik a csomagokat, sütik a „végeláthatatlan” számú palacsintákat.
Karriert építenek, vagy éppen a háttérben egyengetik a sikeres
férfi feladatait. Megértően bólogatnak a közélet
„napiszomorító” eseményeire, miközben tálalják a gőzölgő vacsorát.
Leckét néznek át a csellengő csemetékkel, vagy mesét mondanak az esti félhomályban. Nagymamák, szeretők, anyukák.
És vannak, akik a hiányukkal vannak jelen. Mert nélkülük az
élet sivár, a leves sótlan, a legfinomabb étel is íztelen…
Az estére késve érkezik az álom, és az új nap reménye távoli
ködbe vész.
Általunk létezünk, mert ők adják az életet nekünk és a férfiaknak is, akik szemében majd nőnek érezhetjük magunkat. Legyenek idősek, vagy fiatalok, lelkes lánggal élő menyecskék, vagy
csendesen szendergő nagymamák, életük során mindvégig bennük él : A NŐ. Csupa nagy betűvel.

KÖSZÖNTJÜK ŐKET !
Tar Andrea

„Minő csodás
kevercse rossz s
nemesnek
A nő, méregből
s mézből összeszűrve.
Mégis miért
vonz? mert a jó
sajátja,
Míg bűne a koré, mely szülte
őt.”
Madách Imre

HTTP

://KEPGURU.HU/FOTO/38941/TULIPANCSOKOR
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KÖZGYŰLÉS & SPORTBÁL 2012
2012. február 11-én, szombaton
délután 17 órai kezdettel került
sor Tápiószecsőn, az Azúrtermál
Rendezvényházban egyesületünk
éves Közgyűlésére.

„A
legfontosabb,
amit a
győzelemből
megtanulhatunk
hogy képesek
vagyunk rá.”
Dave Weinbaum

Mintegy száz megjelent sportoló
és szülő előtt tartott beszámolót
Husza György, a Tápiószecső FC
elnöke. A szakmai évértékelés az
edzők aktív közreműködésével
zajlott, ezen felül sor került a
pénzügyi és közhasznúsági jelentésre, majd a Felügyelőbizottság
képviseletében Papp József tájékoztatta a nagyérdeműt az egyesület éves munkájának értékeléséről.
A kritikus stádiumban lévő tagdíjfizetési morál elemzésével zárult a
közel egyórás program, végül valamennyi napirendi pontot egyhangúlag fogadta el a jelenlévő
sportolói közösség.
A közgyűlés végeztével ünnepélyes díjátadó vette kezdetét: az
ÉV SPORTOLÓJA 2011 díjjal a
tavalyi év során az egyes korosztályokban legjobb teljesítményt
nyújtó labdarúgókat jutalmaztuk
egy-egy emlékplakettel. A végső
győztesek a játékostársak szavazatai, illetve az edzői javaslatok, jóváhagyások után kaphatták meg a
hagyományteremtő céllal, idén
létrehozott díjat.
Szathmári Márton korosztályos
edző és Gazsi Krisztián ügyvezető
interaktív formában vezette a gálát: a 10 díjazott edzőjével együtt
léphetett színpadra, s egy rövid
bemutatkozás után, pár kérdésre
válaszolva, a klubelnökkel készült
közös fotóval tehette emlékezetessé győzelmét.

2011 ÉV SPORTOLÓJA DÍJ
GYŐZTESEI
U7 korosztály: CZAKÓ BENCE
U9 korosztály: TAKÁCS VENDEL
U11 korosztály: HULIK BALÁZS
U13 korosztály: GÁL MÁTÉ
U15 korosztály: NÉMETH ISTVÁN
Női csapat: BÁNFI PETRA
U17 korosztály: MAKA SÁNDOR
U19 korosztály: DEMETER ÁDÁM
Felnőtt csapat: RÁCZ RÓBERT
Öregfiúk csapat: OFELLA BERTALAN
A Közgyűlést és Díjátadó Gálát követően 19 órai kezdettel került sor a Tápiószecső FC Sportbáljára. A gondos előkészületek után mintegy 190
főt fogadhattunk s láthattunk vendégül az Azúrtermál Rendezvényházban. Az est finom falatjairól Kókai
Gábor gondoskodott.
A vacsora elfogyasztását követően a
Rácz Róbert által felajánlott, s árverésre bocsátott, Dzsudzsák Balázs
PSV Eindhovenben viselt dedikált
mezére tett licitek után Mikus István,
egyesületünk támogatója örülhetett, s
vehette át győztesként a 70 ezer forintért elkelt relikviát. A bevételt utánpótláscsapatainkra fordítjuk a jövőben! Köszönjük!
A hajnalig tartó bál vendégserege a
tombolahúzások idejére pihent csak
meg - mindent egybevetve az elmúlt
évek talán legjobb hangulatú Sportbálját rendeztük meg.

Civil Kurázsi
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KÉPEKBEN A SPORTBÁL
ESEMÉNYEI

„Mögötted
lesznek sokan,
fogják a kezed
gondolatban.
Ha mégsem
neked ragyog a
nap,
belül úgyis
tudod.
Aki igaz
szívvel küzdött,
nem kell fejet
hajtania,
Érmeseink 2012-ben

mert övé a
múlt, jelen és
jövő,
s minden igaz
diadal.”
Michael Schumacher

Husza György az FC elnöke Mikus István és Bíró István szponzorokkal
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TAO

P Á LY Á Z A T É S K E R Í T É S É P Í T É S

Kedves Olvasóink!

A Tápiószecső FC tavaly benyújtotta a 2011/2012-es évi sportfejlesztési programját és költségvetését melyet a Magyar Labdarúgó Szövetség, mint joghatóság elfogadott. A jóváhagyott támogatási összeg 25.682.056 Ft. A támogatás
az új sportfinanszírozási modell, az úgynevezett TAO-pályázat útján vált elérhetővé.
A program fontos eleme volt a Sági úti Sportpálya kerítésének felújítása. A
Tápiószecső FC-hez 2011 végén beérkezett ajánlatok közül az elnökség a
PMG Építőipari Kft. ajánlatát fogadta el, egyúttal megbízta a céget a munkálatok kivitelezésével. Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy a kerítés felújítási
munkák február végén befejeződtek, a felújított kerítés műszaki átadása, használatbavétele megtörtént. A kerítés előre gyártott táblás elemekből épült meg,
közel 600 m hosszúságban, zsalukő alappal, 2 m-es magassággal. A kerítés 2
db kocsibejáróval és 7 db kiskapuval egészült ki. A kerítés felújítást a megfelelő engedélyek beszerzése után, az önkormányzat folyamatos tájékoztatása és
ellenőrzése mellett a PGM Építőipari Kft. végezte. A Kft. a vállalt kötelezettségeken túlmenően jelentős többletmunkával járult hozzá a kinézetre is tetszetős kerítés elkészítéséhez.
A beruházás összege bruttó 9.911.080 Ft volt, melyet a kivitelező Kft. teljes
mértékben előre megfinanszírozott. Az állami támogatás összege 6.828.500 Ft,
a fennmaradó önrészt az egyesület biztosítja.
A kerítés felújítás egy fontos lépés volt az ingatlan biztonságos üzemeltetéséhez, a sportszakmai munka minőségi javításához, a gyerekek biztonságos sportolásához. Nagyon fontos lépés volt az ingatlan további fejlesztéséhez. A következő 3 évben célok között szerepel egy új nagyméretű műfüves pálya, egy
430 m2-es új öltöző épület és egy új füves edzőpálya építése, centerpálya felújítása automata öntözőrendszer telepítésével.
A Tápiószecső FC köszönetét fejezi ki az önkormányzat képviselőtestületének,
mely nyilatkozatával hozzájárult a beruházás megvalósításához, hozzájárult,
hogy az önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlant 5 évre a támogatás mértékéig a Magyar Állam jelzálogjoggal terhelje. Köszönet a kivitelező cég vezetésének és munkatársainak a gondos és tetszetős munkáért, a folyamatos
együttműködésért. Köszönet a lakosságnak a jóindulatú érdeklődésért és segítő
szándékáért.

HUSZA GYÖRGY
Tápiószecső FC elnöke

Civil Kurázsi
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RENDEZETT KERETEK KÖZT
F O LY TA T Ó D I K

T OV Á B B A Z E D Z É S

A SÁGI ÚT IRÁNYÁBÓL A
KERÍTÉS

“A
történelem
bebizonyította,
hogy a
legnevezetesebb
győztesek rendszerint nyomasztó
nehézségekkel kerültek szembe,
mielőtt teljes diadalt
arattak.
Győzelmük titka
az, hogy sohasem
szegte
kedvüket
a vereség.”
(B. C. Forbes)

A Közgyűléssel egybekötött Sportbál
díjátadó ünnepségén készült képek a
boldog díjazottjai közül néhányan:

Czakó Benze– U7.
Bánfi Petra Leánycsapat
Maka Sándor U17

Gratulálunk a győzteseknek!

Civil Kurázsi
Megjelenik: 2012-ben negyedévente
Ajánlott fogyasztói ára: 250 Ft.Cikkíróink az első negyedéves számban:
Rákosiné Ofella Mária, Szathmári Márton, Czirják György,
Husza György, Tar Andrea
Felelős szerkesztő: Tar Andrea
Cikkleadás:civilkurazsiszecso@gmail.com
2012. január-március
Nyomdai munkálatok: Színvilág Reklámgrafika, Gyömrő

