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mindörökké Rájuk!

Emléktábla avatás: 2019. október 5. 11:00 óra
Az 1956. október 23. – november 4. közötti tevékenységükért meghurcolt 9 tanárunkra és 4 diáktársunkra
emlékezzünk! Tanáraink és diáktársaink közül Filep István mellett Balog Imre tanárt is több év börtönre
ítélték, Kiss Ilona kollégium igazgatónőt meghurcolták, a többdiplomás dr. Gyergyói János igazgatót,
Csávás Sándor, Batta László, Kelecsényi István tanárokat menesztették az intézményünkből.
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Kiss János és Demény Lajos tanulókat börtönbe zárták, Vadon Tünde és Csíkos Sándor diáktársainkat
meghurcolták, és kicsapták a gimnáziumunkból.
A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre vezetősége (és tagjai) régi adósságát törleszti le azzal, hogy az 1956-os
forradalomban játszott szerepükért meghurcolt tanároknak és diáktársaknak emléket állítunk egykori
iskolánkban.
A mementóval az a szándékunk, hogy a jelen és jövő generáció emlékezzen, fejet hajthasson az iskola jeles
képviselői, a nemes célokért áldozatokat is vállaló elődök előtt!
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Vadon Tünde

Aktívan részt vettek a forradalomban, mert egy demokratikus, szabad Magyarországot akartak létesíteni. A
forradalom leverése után letartóztatták, és kihallgatások sorozata után volt, akit börtönbüntetésre ítéltek. A
kihallgatások során (tudtunkkal) senki nem tett terhelő vallomást senkire. A szabadulásuk után nem
dolgozhattak többé tanárként és Karcagot (sőt szülőhelyet) is el kellett hagyniuk. Többségben szinte
mindenki Budapesten tudta folytatni az életet fizikai munkásként. Majd fokozatosan sikerült
végzettségüknek megfelelő állást találni vagy tanulmányukat folytatni esti vagy levelező tagozaton.
A börtönben töltött idő és azt követő nehézévek ellenére életvidámak, aktívak, nyitottak, segítőkészek és
minden szempontból pozitív beállítottságúakká váltak, de sosem felejtettek!
Hiszen a szolnoki rendőri kihallgatások, vallatások (fegyverrejtegetéssel vádolások, és hamistanúzásra
rávétel, tanárokra és/vagy diáktársaikra) – ezek nem múltak el nyomtalanul.
Összefoglalva:
A gimnázium tanulói közül kizárták Vadon Tündét, Demény Lajost, Kiss Jánost, Csíkos Sándort. A tanárok
közül februárban bocsátották el Batta Lászlót, Csávás Sándort, Balog Imrét, Filep Istvánt és Kiss Ilonát, a
tanév befejezésekor Takács István, Kelecsényi István, dr. Gyergyói János, Takács Istvánné nézhetett új
helyen állás után.
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