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teremtették meg. A dekorációk, a színpadi háttérkép 
felszerelésében Márton Tivadar és Maka Zsolt műkö-
dött közre. 
 Amíg leírtam ezeket a sorokat, magam is megle-
pődtem, hogy mennyi jó szándékú akarat és tett terem-
tette meg a mai nap sikerét. Mert siker volt. Siker, mert 
valós tisztelgésről szólt a múlt előtt. Mindemellett a 
máról és a jövőről is, és elhitette velünk, hogy dolgunk 
van a világon.  
 Köszönjük Heincz Zoltánnénak, hogy a szerte-
ágazó feladatot összefogta, irányította, tanulóit felkészí-
tette a megemlékezésre. 
 
 Toldi Miklós képviselő úr ünnepi beszédében 
hangsúlyozta, hogy a szabadságharcban elesett 
tápióságiak leszármazottai ma is köztünk járnak. 
Ők ma a mindennapok hősei között élnek az örökül 
hagyott emlékezéssel. Nemcsak számukra, hanem 
mindnyájunknak szólhatnak a következő sorok: 
 

"Ne feledd hát a teret, hol bár a lebírt had   
bár legutolsó hátvéde ledőlt!   

 
Míg nem feleded:  

nem nyugszanak ők. Nem holt, nem letiport sereget   
emészt el ott - vagy akárhol - a sírhant.   

Új hont érlel a föld." 
Illyés Gyula: Ne feledd a tért… 

 
KÖSZÖNJÜK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK A SZÍN-
VONALAS MŰSORT! 
 
Tápióság, 2015. 03. 15. 

Magda Lászlóné 

Isten pénze 

 Megint színházban voltunk. Az Isten pénze című 
karácsonyi előadást néztük meg. Az előadást az Ope-
rettszínházban láttuk. Amikor megérkeztünk, a színház-
ban nagyon sokan voltak. Az Operettszínház belülről 
gyönyörű volt.  
A kedvenc szereplőm Ebeneezer Scrooge volt. A ked-
venc részem az volt, mikor Ebeneezer rádöbbent, hogy 
nem a pénz számít. Az előadás nagyon izgalmas, érde-
kes és megható volt egyben.  
Nagyon jó, hogy sokszor szerveznek az osztályfőnökök 
színházlátogatást. Remélem máskor is lesz színházláto-
gatás. 

Marsi Eszter 5. o. 
_____________________________________________ 
 

A magyar kultúra napja 
 
 A magyar kultúra napja nagyon izgalmas volt. 
Halasi Anita polgármester asszony nagyon szép, szív-
hez szóló beszédet mondott. Én úgy gondolom, hogy 
élménnyel teli lehetett az embereknek hallgatni a furu-
lyásokat és az énekeseket. Mindenki szívét lelkét bele-
adta ezekbe a szép előadásokba. Mindenki nagyon sokat 
készült ezekre a produkciókra.  
 Anyukámmal Andrásiné Karmanóczki Tündével 
nagyon sokat gyakoroltunk azért, hogy ilyen jól sikerül-
jön az előadásunk. Van még nagyon sok olyan dalunk, 
amit most nem énekeltünk el. Reméljük lehetőségünk 
lesz arra, hogy előadhassuk majd azokat is. Produkci-
ónk szereplői: Andrási Boglárka, Győrffy-Báthory Zsó-
fia, Marsi Eszter, Paulovits Kitti. Nekem a legjobban a 
három szólamban elénekelt „Néked zeng ez a dal” című 
kánon tetszett. Marsi Eszter balett előadásával egészí-
tette ki a zenei előadásunkat. 
A kultúra napján az is nagyon tetszett, hogy a Kispesti 
Színház eljött hozzánk Tápióságra és tartottak egy na-
gyon szuper előadást. Nagyon jól éreztem magam. 

Andrási Boglárka 5. o. 

DIÁKOK BESZÁMOLÓI 
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Farsang 

 Egyik osztályfőnöki órán felmerült a kérdés: Mi-
lyen produkció-
val készüljünk a 
farsangi bálra? 
Több ötlet is 
felmerült. Marsi 
Eszter javasolta, 
hogy adjuk elő a 
Börtön rock-ot. 
Először a fiúk többségének nem tetszett az ötlet, majd 
elkezdtük tanulni a táncot és a fiúknak is megjött a ked-
ve a produkcióhoz. A jelmezünk egy csíkos póló, far-
mer, tornacipő volt. A csíkos pólót szüleink készítették 
el. Mindenkinek volt rabszáma és sokan választottak 
magunknak börtön nevet. Volt Vad Roxy, Piszkos 
Fred, Dolli, Roxella, Jeff the killer, Vagány Virág, Cu-
ki Rami. 
 Lassan a produkció további ötletekkel bővült ki, 
Apró Bálint lett a börtönőr. Volt rendőr sapkája, pisz-
tolytáskája, pisztolya, bilincse, gumibotja. A szülők a 
tanár néninkkel együtt készítettek egy nagy díszletet, 
ami egy börtöncella volt.  
 Paulovits Szilvia és Paulovits István készítették a 
börtönrácsot, aminek elkészítésében nagyon sok munka 
volt. Szilvike szerezte be a rabok láncát és Bálint rend-
őr jelmezének kiegészítőit is.  
Köszönjük a szülők sok munkáját! 
 Eljött a farsang napja. Nagy izgalommal vára-
koztunk. Mi produkciónkkal kezdődött a farsangi bál. 
Rövid történetünket Hegedűs Zsolt mesélte el. Apró 
Bálint nyitotta a börtön zárat és mi, rabok, táncoltunk. 
Szerintem nagyon jól sikerült az előadásunk, sok tapsot 
kaptunk. Osztályfőnökük azt javasolta, vegyünk rész a 
Nagykátai Ki Mi Tud?-on is. 

Hegedűs Zsolt, Horváth Vivien 5. o.. 

_________________________________________ 

Nőnap 

 Március 9-én ünnepeltük iskolánkban a Nőnapot. 
Az 5. osztályos fiúk előadással készültek a lányoknak. 

Először bementünk a sportcsarnokba, ahol a fiúk már 
vártak minket. A lányok is nagyon izgatottan várták a 
fiúkat, ahogyan én is. Amikor elhúzódott a függöny, a 
fiúk szoknyában voltak. Kíváncsiak voltunk mit fognak 
csinálni. Elkezdődött a zene, és elkezdtek balettozni. 
Egy vicces részt adtak elő a hattyúk tavából. Mindenki 
nevetett rajtuk. Azután komolyra váltották a témát. 
Verseket mondtak nekünk. Annyira szépen mondták, 
hogy már majdnem sírtunk. A végén megtapsoltuk 
őket, ők pedig virágot adtak nekünk. 
Emlékezetes volt ez a nap! 

Kun Orsolya 5. o 
_________________________________________________ 
 

Ki Mit Tud? 

 Az osztályfőnökünk, Erzsike néni benevezett 
bennünket a Nagykátai Ki Mi Tud?-ra. A produkciónk 
címe: „Buli a megyei börtönben” volt. Március 21-én 
szombaton 13 órakor találkoztunk Nagykátán. A Nagy-
kátai Művelődési Házban volt a verseny. Amikor oda-
értünk, már mindenki nagyon izgatott volt. Az öltöző-
ben várakoztunk. Amikor sorra kerültünk Zsolti vélet-
lenül elfelejtette a szöveget, de a zsűri nem vette észre. 
A produkció végén két zsűri tag is szóban értékelt és 
nagyon-nagyon megdicsértek minket.  
 Miután vége lett az előadásnak, az osztályból 
sokan elmentek haza, mi ott maradtunk és a tanár né-
nink elvitt minket fagyizni. Ezután már csak az ered-
ményhirdetés volt hátra. Harmadik helyezést értük el, 
nagyon örült mindenki, és nagyon boldogok voltunk.  

Paulovits Kitti 5. o 
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Kedves Adózó Polgárok! 
 

Aki szívén viselve kis falunk, Tápióság sorsát, hajlandó a község fejlesztését szolgáló,  
újraélesztett „Tápióságért Alapítvány” megvalósítandó céljait támogatni, adója 1%-ának felajánlásával megteheti.  

Adószám: 19184207-113  
A felajánlók támogatását a falu minden lakója nevében köszönöm! 

Halasi Anita  
Polgármester 

 

Európai Parlamenti Képviselői Iroda nyílt Nagykátán 
 
2015. március 6.-án Európai Parlamenti Képviselő Iroda megnyitására került sor Nagykátán. Az irodát Dr. Ujhelyi 
István Európai Parlamenti Képviselő avatta fel. Az iroda célja a helyi régió és a lakosság igényeinek becsatornázá-
sa az európai intézményekhez ,közvetlenebb kapcsolatok kialakításának elősegítése. Az EU-s pályázatok megisme-

résének biztosítása ,és közvetlen kapcsolattartás lehetőségének segítése a kontaktszemélyekkel. 
 

A civil szervezetek számára kapcsolatteremtés lehetőségének segítése a nyugat európai civil szervezetek irányába. 
Dr. Ujhelyi István meghatározott időközönként fogadóórát fog tartani ,melynek időpontjáról a helyi újságokon ke-

resztül tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket. 
 

Az iroda címe: 2760. Nagykáta,Kossuth Lajos u 163/31. 
Telefonos elérhetőség: 06/29/441-344 , vagy 06/20/402-90-20 

e-mail cím: simon_tamas@monornet.hu 
 
Nyitva tartás : hétfő,kedd, szerda,péntek: 8h.-tól 16.h.15.-ig 
   csütörtök: 12.h15-től 20. h-ig. 
 
További lehetőségek megismerése érdekében szívesen állunk rendelkezésre a fentebb leírt időpontokban,vagy elér-
hetőségi címeinken. 

Dr. Simon Tamás, irodavezető 

HIRDETÉSEK 

 

 

Sági ÚjSág 2015. április 5 



2015. április  Sági ÚjSág 13



Sági ÚjSág 2015. április14



2015. április  Sági ÚjSág 15



Sági ÚjSág 2015. április16


