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Újra itt van az ősz, de
nem kedves most énnekem…
Nem kedves, bár nem
az ősz tehet arról, hogy
a jelenkor történése
mintha sokkal több alkalommal feszegetnék
az emberi tűréshatárt.
Egy olyan nagyközség,
mint
Tápiószecső,
megadja a lehetőségét
annak, hogy a kisközösségek
összetartó
erejéből merítsen az ,
aki elveszített valakit,
vagy valamit. A természet közelsége, a friss
levegő és a friss levegőn végzett testmozgás
segíthet abban, hogy a
testi –lelki épségünket
megőrizhessük, vagy
ha már megtépázott
bennünket a sors, akkor

regenerálódjunk.
Ehhez kínál rendszeres programokat a Tápiószecső Football Club és a Tápiómenti Tömegsport
Alapítvány. Éljünk az általuk kínált programok
feltöltődést nyújtó lehetőségeivel.
Tar Andrea

Kurucz Marianna: Kereszt
Lágyan tipeg a sóhaj a hantokon
Az emlék a szíveken átoson
Mintha csak füle botja volna
A gondolat is a gödörre omolna
Krizantém szálakat tűzdelget
A sárba a porba a csokorba
Miközben táncra kél a gyertya
Szellemtáncot lejt vele a szél
Az idegpályák éles lobonca
Elmorzsolt könnyeket csiholva
Elveszített élteket vetél
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ÉPÜL(GET)Ő JÁTSZÓTÉR
A Civil Kurázsi előző számában közzétett információ,- ami
szerint 2012. augusztusában
átadják a szecsői gyermekek
első játszóterét– téves információ volt. A jelenlegi állapotot
tükrözi a mellékelt fotó, amelyen már örvendezhetünk az
előkészületi munkálatok megkezdésének. Csúszda, hintaakasztó és elszaggatott védőszalag már van! Abban bizonyára bízhatunk, hogy mire
elkészül, addigra készen is
lesz…
Tar Andrea

Az , hogy a tehén
lila, a burgonya
hasáb, a hal pedig
csak rudakban
fellelhető,
maradjon egyelőre
„csaliszlogen”,

VISSZATÉRŐ VENDÉGEK
Nem az idei az első
alkalom, hogy a tápiószecsői óvoda Kátai
úti ovijának bejáratánál
szalmaházaspár
fogadja az arra látogatót. Látszik rajtuk is
az idő múlása, hiszen,
jóval terjedelmesebbek
és magasabbak is a
tavalyinál. Gondos kezek varrta ruhájuk, arról árulkodik: a csapat
igazán ügyel a részletekre! Általuk nem
csak a ruha tetszetős,
hanem az óvodás gyermekek is bepillanthatnak az őszi mezőgazdasági munka rejtelmeibe. A búza, kukorica útját kísérhették figyelemmel az idén a
kicsik. Így talán hamarabb fény derül a világ

nagy titkaira, és a szecsői gyerekek közvetlenül
megtapasztalhatták, hogy a búzából, kenyér lesz.
Az , hogy a tehén lila, a burgonya hasáb, a hal pedig csak rudakban fellelhető, maradjon egyelőre
„csaliszlogen”, előbb-utóbb úgyis minden „titok”
kitudódik ! Köszönet érte Ofella Lászlóné Anikó
óvónéninek és kollégáinak!
Tar Andrea

Civil Kurázsi
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ÁLOM KÉNE-ENYHET ADÓ
SZITA BENCE EMLÉKÉRE

Szabó Lőrinc: Ima a
gyermekekért

Kellene valami új mese. Egy új álom, valami, bármi, ami cseppet sem hasonlít a valósághoz.
Legyen benne nyár és fény, valami pasztellfényű gyönyörűség, csönd , béke.
Az ember terel és hárít, ha számára el nem fogadható események hatása alá
kerül. Most ősz van:
„ Csak a köd, csak a csend, a fagy-perzselte szürke fű…
Ez nem az énekes madarak ideje. Ez vaddisznók, szarvasbikák, a tőkén felejtett,
aszalódó fürtök ideje.
Azt mondják - az ősz az elmúlás. De akik így gondolják, nem értenek hozzá. Mert
minden csupasz ágon, minden páracseppben, a lehullott levelek közt megbújva ott a
megújulás, az újjászületés.” *

És mégis: itt van a félelem, és a tehetetlenség. A harsogó média, az üzlet
mindenek felett és minden emberi értéket sárba tipró agresszivitás. A világ,
amiben élünk nem teszi könnyűvé a létezést. Nem lehet elbújni a zajai elől,
tragédiák sorozatát ömleszti ránk a média, gátlástalanul. Az ősz lehulló levelei gyermektestet takarnak, a cseppek most könnycseppek a vér után…Nem
lehet nem gondolni rá, hogy a gyermek és (nevelő)anyja, csak úgy, mint a
borsó meg a héja, nem mindig alkot ölelő egészet.
Majd elmúlik a nap, amikor a tragédia döbbenete blokkolta a gondolkodást.
Majd halványul a kép, és elfelejtjük, menyire mardosta lelkünket a fájdalom.
És eljön az idő, amikor közönyössé válunk a brutalitás hallatán. Blokkolt védekezés, mert másképpen nem megy tovább az élet. Így éljük át a folyamatot,
ahol majd az érzéketlen emberek tömege toporog saját tehetetlenségében.
Mert gyászolni nem tanít meg a média… Csak ránk zúdítja a híreket, abból is
azokat, amelyek hatnak. Hol van a média felelőssége és a felelősségre vonása?
Mert a jó hír, nem hír, és mert az emberek kíváncsiak.
Kíváncsi vagyok én is. Érdekel, vajon milyen világ épül, ahol a család, mint
legkisebb „védelmi övezet” is halálos indulatokkal terhes. Érdekel, hol van
az a pont, ahol van még esély a beavatkozásra? Mert a minta, mindig bevésődik. Öntudatlanul.
Persze a tények, azok tények maradnak akkor is, ha a híradások nem közvetítenek. Talán több figyelem kellene egymás iránt. Újraértelmezett értékek a
nézettségnövelés helyett.
Jó lenne józanságra ébredni a döbbenetből.
Messze még a tél, de a lelkünk már most megfagyott.
Tar Andrea
*Forrás: Félhelyes Erzsébet –Internet

Fák, csillagok, állatok és
kövek,
szeressétek a
gyermekeimet.
Ha messze voltak tőlem,
azalatt
eddig is rátok bíztam
sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók
voltatok,
szeressétek őket, ha
meghalok.
Tél, tavasz, nyár, ősz,
folyók, ligetek,
szeressétek a
gyermekeimet.
Te, homokos, köves,
aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a
fiút.
Csókold helyettem, szél, az
arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük
alatt.
Kináld őket gyümölccsel,
almafa,
tanítsd őket csillagos
éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is,
drága nap,
csempészd zsebükbe titkos
aranyad.
S ti mind, élők és holt
anyagok,
tanítsátok őket, felhők,
sasok,
vad villámok, jó hangyák,
kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas
világ.
Az ember gonosz, benne
nem bízom.
De tűz, víz, ég, s föld igaz
rokonom.
Igaz rokon, hozzátok
fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha
meghalok;
tűz, víz, ég és föld s minden
istenek:
szeressétek, akiket szeretek!
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IDÉN IS EDZŐTÁBORBAN JÁRTUNK…
A Tápiószecső FC éves programjában már-már hagyománynak számít a nyári edzőtáborozás. Az elmúlt három évben Visegrádon jártak fiatal
labdarúgóink, idén augusztusban viszont más úti célt választottunk: a Mátra
és Bükk-hegység találkozásánál fekvő Pétervására látta vendégül egy hét
erejéig mintegy 17 ifjú labdarúgónkat.

Edzőtáborozásunk
sikeres
lebonyolításához
hozzájárultak:
Tápiószecső F.C.
Varga Zoltán
Papp István és
családja
Bata Élelmiszerbolt
Erős Sándor és
családja
Kálhok Ferenc
Szél Gábor
és a résztvevő
gyermekek szülői
közössége

A táborozó csapat gerincét az U15-ös fiú, és Női csapat alkotta, de
Majzik Bence személyében az U19-es korosztály is képviseltette magát. Érdekesség, hogy érkezésünk előtt három héttel szintén e kisvárosban végezte
az NB1-be frissen feljutott Egri FC kéthetes nyári edzőtáborát.
2012. augusztus 6. és augusztus 12. között tehát a festői szépségű település
sporttelepén, napi két edzéssel készült fel az új idényre a szecsői „vegyes”
csapat. A heti tíz tréning mellett felkészülési mérkőzéseken is pályára léptek
a fiatalok: szerdán délután az NB1-es Egri FC-t (4:1), pénteken a házigazda
Pétervására SE (5:4) hasonló, U15 korosztályú csapatát győzték le a szecsői
fiúk-lányok, míg vasárnap egy háromcsapatos villámtornán zsebelték be az
első helyet a Tarnalelesz (3:2) és a Recsk SE (4:3) ellen aratott győzelemmel.
Az edzések és felkészülési mérkőzések között a pályától „kőhajításnyira”
lévő, egyébként szálláshelyünkként szolgáló Arany Kakas Fogadó minden
igényt kielégítő kényelme biztosította a feltöltődést a fárasztó programok
után.
Csütörtökön – mintegy megszakítva a heti programot – strandolt a csapat, a
szomszédos Mátraderecske fürdőjében pihente ki játékos és edző a heti fáradalmakat.
Látogatásunk nem múlt el visszhang nélkül: Pétervására polgármestere valamennyi mérkőzésünket megtekintette, s ha ideje engedte, még a pihenőidőszakban is meglátogatta csapatunkat; a helyi média pedig a péntek délelőtti
edzés alatt és után készített videoriportot csapatunkról – jóleső érzés volt
valamennyiünk számára a kedves vendéglátás és törődés.
Házigazdáinktól a vasárnapi ebéd után apró „hazai” ajándékokkal búcsúztunk el azzal az ígérettel, hogy a frissen kialakított baráti kapcsolatot tovább
ápoljuk és a jövőben is erősítjük! Akár 2013 nyarán…
Szathmári Márton

Civil Kurázsi
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LICIT A TÁTIKA SHOWÉRT!!!
Ennek a karkötőnek története van:) Gyöngyeinek egy része, talált gyöngy- Angelika
Batáné Dósa- jóvoltából...Ráadásul egy olyan helyen és időben, ami több, mint különös. Nyáriné Dórával a szecsői templom mellett a Tátika Show előkészületeiről beszélgettünk, amikor Angeli odajött hozzánk és átadta nekem ezeket a gyönyörűségeket, azzal a kéréssel, csináljak belőle valamit. Karkötő sikeredett, amit úgy érzem
nem lehet másra használni, mint a Tátika életben tartására. Ezért felajánlom annak
érdekében, hogy legyen valami kezdő összeg, amivel elindulhatunk a fergeteges
show műsort összeállítani. Kérem, tegyétek meg tétjeiteket:) kikiáltási ára 3.500.- Ft.
Áldás már van rajta:)!!!Kérem,aki tud, segítsen! A pillanatnyi ajánlott licitálási ára
5.000.– Ft Az aktuális állás követhető a facebook oldalon Tar Andrea idővonalán.

ÜRGÉS FES ZT IVÁL VO LT S ZECSŐ N
Idén első alkalommal rendezték meg Tápiószecsőn az „ÜRGÉS „Fesztivált. A
nagy sikerű programsorozatot kínáló rendezvényhez nagy mértékben hozzájárultak
a helyi civil szervezetek résztvevői, és a kezdeményező képviselőtagok.
Az
elnevezés
len „ürge” sem
lásra,
bár
a
szerint volt idő,
volt a szegénység
bizony az ürgehúst
meg az emberek.
emlékezetésre és a
elhessenegetésének
kerül szóba az ürge!
FESZTIVÁL”
a
rint közösségi behetőség e helyi szerra. Éltek is a lehetőközülük, így olyan
ping
keletkezett,
nül betévedők csak
fejüket, hogy a több
dejűleg zajló esemélyiket
részesítsék
okkal bízhatunk abrendezvénysorozattá növi ki magát a kezdeményezés.

ellenére egyetkerült felszolgámende-monda
amikor akkora
Szecsőn, hogy
sem
vetették
Mára csak a régi
szegénység
szándékával
Az
„ÜRGÉS
remények szemutatkozási levezetek számáséggel
sokan
programdömhogy a véletlekapkodták
a
helyszínen egyinyek közül, meelőnyben.
Jó
ban,
hogy

„Nem elég a jóra
vágyni,
a jót akarni
kell!
És nem elég
akarni,
De tenni, tenni kell:
A jószándék
kevés!
Több kell – az
értelem!
Mit ér a hűvös
ész?!
Több kell – az
érzelem!”

Váci Mihály: Még nem elég
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„Épüljetek lelki templommá…”
1. Pét 2,5

Községmisszió és templomtető szentelés
Tápiószecső, 2012. szeptember 15-16.

„Indulatok villámai
fenyegetnek
otthonodban vagy
munkahelyeden? Ne
harcolj ellenük! Ne
szegezz nekik éles,
fémhegyű fegyvert, mert
akkor villámhárítóvá
alakulsz át, amely
magához vonzza a
mélységi
elektromosságot.
Vonulj vissza a
belső Templom
biztos menedékébe.
Ott nem eshet semmi
bántódásod.”

Két, egymásba ölelkező jeles naphoz érkezést, több hónapos szorgos tevékenykedés
előzött meg. Sokan segítettek társadalmi kétkezes munkával, anyagi támogatással,
és imával.
Az első nap községmissziója több száz községbeli és szomszédos település – Kóka,
Sülysáp, Tápióság, Tóalmás, Úri, …– lelki gondozásra vágyó emberét vonzott az
Isten házába.
Másnap lelkiekben feltöltődve érkeztünk a falubeli és az előző napi vendégekkel
együtt a felújított tetővel megáldásra váró templomunkba, hogy a Mária napi búcsú
ünnepi szentmiséjén, körmenetén hálánkat fejezzük ki az Égieknek.
Esti órákban hazaérkezvén fellapoztam édesapánk trilógiájának két utolsó kötetét,
amelynek felidéződött templomunk múltja.
„Községünk legmagasabb pontján, a mai templomunk helyén eredetileg több száz
éves gót stílusú kápolna volt, sírokkal körülvéve, mert itt volt a temető. A temető
ittlétét dokumentálták a későbbi építkezésnél szobortalapzat kiásásánál előkerült
csontvázak. Bizonyára mai templomunk bővebb helyigénye miatt helyezték el őseink a temetőt a mai helyére. Az új templomot Eszterházy Miklós herceg a település
kegyura építtette. Az építkezés 1790-ben fejeződött be. Falaiba sokat felhasználtak
az eredeti templom anyagából. A templom, és egyben az egyházközség védőszentje
Szent Miklós, vagyis Miklós püspök lett. Őt ábrázolja a főoltár kép, amint a legenda
szerint egy viharba jutott hajót kikötőbe segít. A kép alkotója Sczwartz József, pesti
festőművész. Az épület homlokzatán, a védőszent Szent Miklós és a Szűz Anya műkőszobra áll.
A jelenleg is álló plébánia épületet Eszterházy Miklós építtette 1774-ben.
Mindkét épület, a templom és a plébánia is műemlék jellegű épület.
A legenda, a szájhagyomány szerint alsó templom is van a templomunk alatt, ami
gyerekkoromban is nagyon foglalkoztatta a fantáziámat, állítólag az oltár alatt volt
az egyik lejárat, amit később a kőpadlóval elfedtek.” (Ofella Sándor)
Még egyszer gondolatban visszapergettem a két nap értékes eseményeit a bűnbánati
liturgiát, a szentségimádást, a „Testi és lelki templomépítést” Dr. Csókay András
idegsebész előadásából, Dr Beer Miklós püspök úr lelkigyakorlatát, és az általa celebrált szentmiséket, és mindkét nap zárására agapéról gondoskodó jólelkű asszonyok kedves vendégszeretetét.
Köszönetet mondva esti imámban boldog nyugalom töltötte el szívem-lelkem, hogy
a közel ezer lelki templommá épülő ember között én is ott lehettem.

Szepes Mária
Rákosiné Ofella Mária

Civil Kurázsi
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Érkezik a Tápiószecsői Polgárőr
Szervezet Mikulás járata

2012. December 05-én, 15 óra 30-kori indulással
Tervezett útvonal: Szabadság tér, Kátai út (HK).Diófa utca, Szilvafás utca,
Vasút Állomás, Dózsa
György út, Kátai út (Benzinkút), Szent István út,Deák Ferenc utca, Sülyi út,
Fürst Sándor utca, Kossuth Lajos utca, József Attila út, Sági út (Kerékpár út),
Buszforduló, Pesti út, Gábor Áron utca, Révai utca, Tanács utca, Aradi utca,
Bajcsy Zsilinszky út, Árpád utca, Szabadság tér
Kérjük a kedves szülőket és nagyszülőket, hogy a fent felsorolt útvonalon várják
gyermekeikkel, unokáikkal a Mikulást, hogy ajándékait szétoszthassa. A Tápiószecsői Polgárőr Szervezet idén decemberében is szeretné megrendezni a Mikulás járatát, hogy sok kis csillogó szemű gyerekkel legyen teli a községünk utcája. 2011.ben megrendezésre került az első Tápiószecsői Mikulásjárat ahol, sok kis gyerek
szüleivel, nagyszüleivel várták az utcákon a Mikulást. Aki támogatóinak köszönhetően a jó gyerekeket kis mikulással, szaloncukorral jutalmazta, ha volt „rossz gyerek” annak pedig virgácsot osztogatott. Akkor megígérték a gyerekek egész évben
jól viselkednek majd, és következő évben is látogassa meg őket a Mikulás. Ígéretéhez híven a Mikulás az idén is szeretné a Tápiószecsői Gyerekeket megajándékozni, ezért szeretnénk a községünkben támogatókat keresni, hogy csoki mikulás és
szaloncukor felajánlásukkal támogassák rendezvényünket.
Ötleteiket, tanácsaikat Palotai Gergely a 06-20-9412-591 és Dósa Zoltán 06-209528-806-os telefonszámon szívesen várják, hogy az idei évben is örömteli
Mikulás ünnepet ajándékozhassunk a gyermekeink számára.
Üdvözlettel: Tápiószecsői Polgárőr Szervezet

„Szembe a
szánnal
szalad a város,
jő egy ház, kettő,
tíz, ötven, számos,
széles az utca,
akár a tenger,
Télapó szánját
nézi sok ember,
lovacska kop-kop,
fut csuda
trappban,
fehér hó szállong,
hull
szakadatlan.”
Kormos István :
Télapó munkában
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SZÜRETI FELVONULÁS SZECSŐN

„Van szüret minden
õszben! Idd a bort,
sajtold a szõlõ véradó
husát
és táncos lábbal
könnyedén tipord,
mert minden lázban van
még ifjuság.
Szüretre hívlak! fogd fel a
csuport,
fogd fel a mustot, mely a
kádba forr!
Igy súgsz és táncolsz
bennem ó kobold,
oly könnyü lábbal, mint a
könnyü bor.”

Babits Mihály

A szüret társas eseménynek számított, amelyre egy egész éven át emlékeztek
és készültek a családok. Akkoriban ez egy egész közösség, egy falu közös
ünnepe volt, amelyet a nap végén mulatságok zártak. A szüretnek sajátságos
szerepe van: ez a szőlőtermesztés záró fázisa, ugyanakkor a borkészítés első
lépése is ezzel kezdődik. A szőlőművelő, ekkor szembesül egész éves munkájának gyümölcsével. Régen a szüret idején még a törvénykezés is szünetelt, a vitézek is erre a napra tértek haza legfőképp. Kihagyhatatlan eseményként könyvelték el ezt a napot, mely a társadalmi élet fontos részeként, az
ismerkedésnek is helyet adott. A tánc, a mulatozás mellett természetesen
nem maradhatott el a borozgatás sem. E nélkül nem is múlhatott el egy igazi
szüreti mulatság!
Manapság már egyre ritkábbá válnak a szüretelések is, hiszen sok föld elhagyatottá vált. Emlékszem még, amikor nagymamám szőlőjét szüreteltük, milyen szervezés volt az előtte lévő pár hétben, hogy minden közeli családtagunk részt tudjon venni. Sok minden felelevenedett bennem 2012. szeptember 8-án, a szecsői Szüreti felvonulás alkalmával. A Tápiószecsői Polgárőr
Szervezet és az Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes közös
szervezésében vettem részt a programokon. Ebéd után érkeztünk a Szabadság téri gyülekezőhöz, ahol már felsorakoztak a lovas fogatosok, a zenekari
csapat, a népi táncosok stb.
Első benyomásom, milyen jó, hogy van ilyen rendezvény Szecsőn. Közösségépítő hatása mellett, visszaidézte bennem az évtizedekkel ezelőtti emlékeimet, (a hordók mély hangját; a szőlő és a must illatát; a héjában főtt
krumlit, szalonnát, hagymát, melyet kint a szőlőhegyen fogyasztottunk el;
azt a nyüzsgést, ami mindezzel együtt jár; gyermekként azt az izgalmat,
hogy egész nap szaladgáltunk a hegyen, gyűjtöttük a puttonyokba a szőlőfürtöket;) mintha csak tegnap lett volna…
Képviseltették magukat a következők:
vendégszereplőként a Nagykátai Tápiómente Rt. Néptánc Együttes,
Ofella Sándor Hagyományőrző Népi Együttes,
Tápiószecsői Polgárőr Szervezet
Hipp-Hopp óvoda
Helyőrségi Nyugdíjas Klub tagjai
szecsői és tápiómenti lovas fogatosok, helyi gazdák, civil szervezetek, intézmények stb.
A felsoroltakon kívül még sokan eljöttek, akiket nem soroltam, azoktól utólagosan elnézést kérek.
A felvonulók a Szabadság térről indultak a közel négy órás menetre.
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Folytatás a 8. oldalról…
Az útvonalat mindvégig a polgárőrök tagjai biztosították. Az óvodások
táncelőadásával kezdődött a bemutató, őket a népi táncosok követték.
„Szerencsés jó napot szép vendégkoszorú”, ezzel a mondattal köszöntötte
Rákosiné Marika néni a sokadalmat. Elkezdődött a vigadalom, a menetet a
„Drink” zenekar kísérte. A fesztivált három lovas felvezető indította, majd
a zenekar; a polgárőrök autója, (számomra a legszebben, legötletesebben
feldíszített autó volt) melyen a polgárőr feleségek az egész felvonulás alatt
táncoltak és kendővel integettek a nézelődőknek; majd szép sorjában a lovas
fogatosok, megszámolni sem tudtam hányan lehettek; traktoros utánfutó, és
egy négyes kerékpár is részt vett az eseményen. A második állomásnál már a
nagykátai tánccsoport is színesítette a műsort. A menyecskék üvegtáncot
mutattak be az odasereglő kíváncsiskodók nem kis örömére. Minden
megállóhelynél látványos örömünnep zajlott, szólóénekkel, ovis műsorral,
népi tánccal. Amerre zajlott a mulatság, az emberek sokasága üdvözölte a
résztvevőket.
Bármerre néztem sok kíváncsiskodó tekintetet, mosolyt, örömöt, táncot,
jókedvet láttam. Szabadság térre visszaérkezéskor sokan csatlakoztak a
tánchoz, majd négyfogásos vacsora várta a vendégeket. Éjszakába nyúló
vigadozás zárta az egész napi programot.
Végignéztem néhány szüreti felvonulást a youtube-on, de mindannyiszor
visszatértem kis falunk bemutató filmjére, mely „Szüreti vigadalom
Tápiószecsőn” címmel szerepelt.(ajánlom mindenkinek megtekintésre!!!)
Örülök, hogy mindennek részese lehettem, és újra felelevenítette bennem a
régi hagyományokat, szokásokat! Köszönöm a két „főszervező csapatnak”
ezt a felejthetetlen élményt!
Remélem a jövőben még sok ilyen eseményben lehet részünk!!!

Raggamby
András: Tavasztól
tavaszig
/őszi részlet/
Elmúlt a nyár,
itt az ősz,
Kampósbottal
jár a csősz.
A présházban must
csorog,
Forrnak már az új
borok.

Batáné Dósa Angelika

Szüreti vigasság
Őseink hajdanában a nagyobb mezőgazdasági munkák után közösen ünnepelt. Az aratás után köszöntőt,
bált szerveztek, szüret után felvonulást, kukoricatörés után fosztást, mulatságot tartottak. Ezen régi hagyományokból szüreti felvonulást szervezett az Ofella Sándor Alapítvány – a Polgárőr Szervezet segítségével 2012. szeptember 8-án. A szüreti felvonulásra érkeztek lovas fogatok Tápiószecsőről, Tápióságról, Szentmártonkátáról és Tóalmásról.. A szüreti felvonuláson résztvevő civil szervezetek, vendégek, táncegyüttesek szállítását a lovas fogatokon túl mezőgazdasági vontató és teherautók biztosították.
A zenés, táncos felvonulást estebéd és bál követte. Köszönet a sok támogatónak, a sok magánszemélynek, akik valamilyen formában hozzájárultak a sikeres rendezvényhez.
A programot nagy lelkesedéssel fogadta a falu lakossága a résztvevők örömteli pillanatokat éltek át.Reméljük, hogy 2013-ban még több támogatóval, még sikeresebb szüreti vigasság lesz Tápiószecsőn.
Walter János együttes vezető
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JUBILEUMI

ÉVFORDULÓHOZ ÉRKEZETT A
TÁPIÓMENTI TÖMEGSPORT ALAPÍTVÁNY

„Olyan
tevékenységet
vállalt magára a
TTA, aminek
lebonyolítására
széles körű
összefogás
szükséges…”

HA nem bibét próbál rajzolni, sípol. HA nem sípol, akkor fut. Ha fut, akkor
pulzust mér… és ha egyiket sem műveli, akkor bizonyára excell táblázatban
készíti elő valamelyik futórendezvényt. Czirják György testnevelő és biológia
tanárral beszélgettem aki, a TTA oszlopos tagjaként, alapítótársaival neves
évfordulóhoz érkezett.
10 éves jubileumát ünnepli a TTA az idén. Ilyenkor készül egyfajta áttekintés
az alapítók részéről?
A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány legrégebbi hagyományokkal rendelkező rendezvénye a Szecsői Futónap, mely idén szeptember 30-án a 10. alkalommal került
megrendezésre. Valójában a verseny 10 éves, a TTA története viszont ennél jóval
rövidebb múltra tekint vissza. A Futónapot eredetileg néhány lelkes szervező a
Gróf Széchenyi István Általános Iskola segítségével hozta létre a maga amatőr
szervezettségével és eszközellátottságával. Már abban az időkben is látható volt,
hogy egy ilyen jellegű sportesemény megszervezésére komoly igény van Tápiószecsőn és a térségben egyaránt! A kezdetekkor a Gyermekekért Alapítvány nyújtott
komoly intézményi hátteret a Futónapok sikeres szervezéséhez, melyet a TTA valamennyi tagja nagyra értékel.
A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány 4 éves előkészítő munka után 2009-ben került hivatalosan bejegyzésre. Az alapítók: Kanizsár István – Elnök, Szőke Attila –
Koordinációs Igazgató, Csepregi Csaba és Czirják György – Sportszakmai Igazgatók, akik az alapítvány éves rendezvényeinek koordinálását végzik.
Az eredeti célokhoz mérten halad-e a TTA, vagy menet közben alakulnak az
események a lehetőségekhez mérten..., - ki lehetne bontani , milyen lehetőségek
segítették a TTA kibontakozását, kik voltak a segítők, támogatók ?
Az alapítvány célja a Tápió – vidék diák – és tömegsport életének mozgásba hozása, fellendítése. Kistérségi sportesemények, rendezvények szervezése, lebonyolítása a sport és az egészséges életmódra nevelés népszerűsítése, tehetséggondozás. E
célok megvalósítása érdekében a TTA igyekszik profi, a saját munkaterületén kiváló munkát végző önkéntesekből álló csapatot verbuválni, mely során egy-egy rendezvényén 60-100 szervező segíti a rendezvények minél zökkenő mentesebb lebonyolítását. Ebben több intézmény dolgozói és helyi civil szervezetek aktivistái is
szerepet vállalnak. Olyan tevékenységet vállalt magára a TTA, aminek lebonyolítására széles körű összefogás szükséges, így a lebonyolításában évek óta a TTA
önkéntesei mellett a tápiószecsői Polgárőr Szervezet és Vöröskereszt, a Sülysápi
Vöröskereszt, a Mentőszolgálat 911dolgozói és több más civil szervezet is szerepet
vállal.

Az egyik alapító munka közben: SZŐKE ATTILA
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JUBILEUMI ÉVFORDULÓHOZ ÉRKEZETT A
TÁPIÓMENTI TÖMEGSPORT ALAPÍTVÁNY
Mire a legbüszkébb az alapítói csapat?
Arra a kérdésre, hogy mire vagyunk nagyon büszkék, valószínűleg négyen 4 féleképpen válaszolnánk, de talán egy dologban mindannyian egyetértünk, hogy a
TTA történetében mérföldkőnek számít 2011. december 16-án a Pest Megye Közgyűlése által a Sportkarácsony elnevezésű ünnepélyes évadzáró eseményén kapott
oklevél és serleg, mely a Pest Megye legeredményesebb szabadidős sportszervezeteinek kategóriájában 3. helyezést jelentette.
Legközelebbi tervezett cél, rövid távon, egyéves előretekintésben?
Alapítványunk célja 2013-ban a már meglévő versenyek tökéletesítése, minél szélesebb tömegekhez való eljuttatása a mozgás mozgásba hozása. Állandó önálló
versenyeink: Mozdulj Magadért Mozgalom – Esti Sportbajnokság, TTA Mezei
Futóbajnokság, Sülysápi Futónap, Tápiómenti Maraton, Úri Libaterelő Teljesítménytúra és Terepfutó Kupa, Szecsői Futónap, Mikulás Futás és Túra.
Olyanfa a leterheltséget jelent a szervezés, amit képzeltetek az elején, vagy
túlnövi a rendezvény a kezdeti kereteket, Melyek a kiválasztási szempontokha vannak- azok között, akik részesei lehetnek a csapatotoknak?
Nagyjából tudtuk, hogy mivel jár az efajta munka, ennek megfelelően dolgozunk.
A TTA nyitott szervezet, minden olyan aktivistát szívesen látunk, aki a Tápióvidék tömegsportjának fellendítéséhez hajlandó önkéntes munkájával hozzájárulni. Természetesen a főbb szervezési területeknek megvannak az irányító emberei,
akik saját kis csapatukat irányítják.
Miért csináljátok mindezt hiszen az köztudott, hogy nem egyszerű az előkészítés, sok-sok energiát igényel, amit többnyire a szabadidőből kell kiszakítani!
Több éves szervező munka után talán annyit mondanék, hogy nem szeretném
megtapasztalni azt az érzést, hogy milyen (rossz érzés) lenne, ha nem csinálnám,
és ezt nyugodtam mondhatom a TTA kuratóriumának valamennyi tagja nevében.
Hogyan lehetne bevonni minél több érdeklődőt, hogy megszerettessétek a futást? Milyen élettani hatása van a rendszeres testmozgásnak?
Sok emberrel beszéltem már arról, hogy milyen érzés az, amikor az ember az orvosi váróteremben tölt el órákat azért, hogy a mozgáshiányból eredő betegségek
gyógyításához kapjon segítséget, mégis kivárjuk a sorunkat. Ha ehhez van türelmünk, miért nincs a megelőzéshez, a rendszeres sportoláshoz, adott esetben a futáshoz? „A láb mindig kéznél van”. Is
merős a szlogen mely rávilágít, hogy a futáshoz nem kellenek extra feltételek, nem
kell mások idejéhez igazodni, viszonylag zsúfoltabb életmódot folytató emberek
számára (ami egyre inkább jellemző) is könnyebben megvalósítható, és ami a legfontosabb, a szív-és érrendszerre jótékony hatással bíró mozgásformát jelent. A
sportrendezvények az elhatározáshoz csak segítséget, motivációt adnak.
Köszönöm a beszélgetést! A további „rossz érzés” elkerülése érdekében (is)
kívánunk még nagyon hosszú, sikeres „együttgondolkodást” a szervező és
alapító tagoknak egyaránt.

Tar Andrea

"Bárki, aki
fut, megelőzi
azt, aki
gyalogol és
bárki, aki
gyalogol,
megelőzi azt,
aki üldögél."
Tom Bunk

A T Á P IÓ S Z ECS Ő F C
T Á MO G A T Á S ÁV AL

Megjelenik
negyedévente
250 példányban
és digitálisan
a
www.tapioszecsofc.hu
weboldalon
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