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indenki tudja, hogy labdarúgó-válogatottunk versenyben van azért, hogy résztvevője legyen a jövő évi Európa-bajnokságnak, amelynek hazánk is
egyik társrendezője. Tudni kell, hogy tizenkét európai nagyvárosban játsszák majd a mérkőzéseket jövő június 12-től
egy hónapon át. Ennyit a jövőről.
A jelen az, hogy szenved válogatottunk, alig egy hete kiábrándító játékkal, sima három góllal kapott ki Horvátországban. Persze más is szenvedett már idegenben, különösen a
vb-döntős horvát csapat otthonában. Szerencsére vasárnap
este a mieink legyőzték az azerieket, így maradt esély a továbbjutásra. Sokszor láttuk
Korhut Mihály szenzációs
A szlovákok lesgólját
kapásgólját a meccs elején, rá
nem mutatták be
egy órára volt még egy lövése a balbekknek, ami alig keannyiszor, mint
az azeriek találatát… rülte el az azeri kaput. Ha az
utóbbi lövés is célba ért volna, nem beszélnénk a kilencvenharmadik perc történeseiről,
amikor is Mustafazade hasáról a mieink hálójába csorgott a
labda. Szerencsére a Dennis Higler nevű holland játékvezető kezezésnek látta az esetet, és nem adta meg gólt. Azóta sokat mondják, hogy szerencsénk volt. Valóban, most a mi kezünket fogta Fortuna asszonyság. Nem úgy, mint az ’54-es
vb-döntőben, amikor nem adták meg Puskás gólját, rá nyolc
évre, amikor Tichy egyértelmű találatánál nem ítéltek gólt.
A közelmúltban pedig a szlovákok elleni, budapesti összecsapáson egyértelmű les volt a szlovákok első gólja. Ez utóbbi jelenetet nem mutatták be annyiszor, mint az azeriek találatát… A lényeg, hogy a továbbjutáshoz egy meccset kell
nyernünk november 19-én, a walesi válogatott otthonában.
Ha sikerül, bebizonyítjuk azt is, hogy érdemesek vagyunk
Fortuna kegyeire.
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Az ’56 után meghurcolt
tanároknak és diákoknak
állítottak örök emléket

Az ünnepségen öregdiákok és az események néhány érintettje, egykori osztálytársak, hozzátartozók is részt vettek

Egy héten belül
kétszer is elítélték
TISZABŐ Gyerekeket is megkárosított az a 24 éves tiszabői
férﬁ, akit a Szolnoki Járási
Ügyészség kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás miatt 2019. október
3-án bíróság elé állított – tájékoztatta lapunkat dr. Zsilka
László, a megyei főügyészség
helyettes sajtószóvivője.
Az illető a tiszabői óvodát és
a gyermekjátszóházat is meglopta. A Szolnoki Járásbíróság
ezen cselekedetéért 2 év börtönre ítélte, és elrendelte korábbi felfüggesztett szabadságvesztésének végrehajtását is.
Október 10-én ismét bíróság
elé állította a Szolnoki Járási
Ügyészség, szintén lopás miatt. A vádlott ezúttal bement
a tiszabői önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra, ahol
az egyik faházat feltörte. Onnan olajradiátort, számítógépet és monitort tulajdonított el,

mintegy 55 ezer forint értékben. A kár részben megtérült,
mert a számítógépet és a monitort a rendőrség lefoglalta attól
a személytől, akinek a vádlott

Olajradiátort, számítógépet és monitort
tulajdonított el, 55
ezer forint értékben
értékesítette. A bíróság a vádlottal szemben 1 év 6 hónap
börtönbüntetést szabott ki, és
elkobozta vagyonát. A vádlottat a jogerős ítélet kihirdetését
követően nyomban a büntetésvégrehajtási intézetbe vitték,
ahol megkezdte összes büntetésének letöltését.
M. G.
Látogasson el hírportálunkra!

Emléktábla-avatással egybekötött ünnepi ülést tartott a Nagykun gimnáziumban a Karcagi Öregdiákok
Baráti Köre a napokban.
Szathmáry István
ujneplap@ujneplap.hu

KARCAG Az iskolafenntartó
egyházat képviselő Koncz Tibor esperes üdvözlőbeszéde, illetve Tóth Barna igazga-tónak a tanintézetet bemuta-tó szavai után Bihari László,
a baráti kör titkára nyitotta
meg az 1956-os forradalom
utáni megtorlásokban érintett
egykori tanárokra és diáktár-sakra emlékező összejövetelt.
Ezt követően átadta a szót Fi-lep Tibor történésznek, az egykor bebörtönzött Filep István
tanár öccsének, aki a hallgatóságnak összefoglalta az akkori eseményeket.
A forradalom leverése után
a helyi keményvonalas pártvezetésnek és a Karcagról indult Czinege Lajos későbbi
honvédelmi miniszternek, akkori megyei első titkárnak köszönhetően országos viszonylatban is kemény retorziók ér-

ték az iskolát. Négy diákot, Vadon Tündét, Demény Lajost, L.
Kiss Jánost, Csikos Sándort kizártak a tanintézetből, közülük L. Kiss János és Demény
Lajos börtönbüntetést is szenvedett. A tanulók közül Csíkos Sándor végül egyévi fizikai munka után Debrecenben
tudta folytatni a Színművészeti Egyetemig és a doktorátu-

sig ívelő pályáját. Az eminens
Vadon Tünde csak sokára tanulhatott tovább, de végül így
sem lehetett édesapja nyomdokába lépve orvos.
Rövid időn belül kilenc tanárnak is távoznia kellett a
pályáról. Azonnal elbocsátották Batta Lászlót, Csávás Sándort, Balogh Imrét, Filep Istvánt, Kis Ilonát, a tanév befejezésekor pedig Takács Istvánnak, Kelecsényi Istvánnak, dr. Gyergyói Jánosnak
és Takács Istvánnénak kellett
másutt folytatnia pályáját. Közülük Filep István osztályfőnök soha nem térhetett vissza

Új elnököt
választottak

A megtorlás áldozatainak emléke Györﬁ Sándor Kossuth-díjas
szobrászművész alkotása

Az ünnepi közgyűlésen jelenlévőkkel Posztós Imre elnökhelyettes ismertette a baráti kör közelmúltban lezajlott
tisztújításának eredményét
is. Elnökké dr. habil Örsi Julianna néprajzost választották,
a titkári tisztet továbbra is Bihari László geoﬁzikus mérnök
tölti be.

Beküldött fotók

a tanári pályára, börtönévei
után vasmunkásként kezdte
újra életét. Szintén bebörtönözték Kiss Ilonát és Balogh
Imrét, örökre távozott a tanári pályáról a többdiplomás dr.
Gyergyói János igazgató is, aki
végül sokoldalú tehetségével
más értelmiségi területen találta meg boldogulását.
Mostantól egy közadakozásból született, a Nagykun gimnázium előcsarnokában elhelyezett emléktábla őrzi neveiket. A forradalom jelképeként
ismert lyukas zászlóval koronázott mű alkotója Györfi Sándor Kossuth-díjas szobrászművész, jászkun főkapitány,
aki maga is jelentősen hozzájárult az emlékmű anyagi
terheihez. Az alkotást Csikos
Sándor színművész és Györfi
Sándor leplezte le a szép
számmal összegyűlt öregdiákok és hozzátartozók jelenlétében. Mivel az emléktáblára a vártnál nagyobb mértékű
adomány gyűlt össze, annak
fennmaradó részét a baráti
kör az 1956 miatt meghurcoltakra való emlékezésnek és a
forradalom eszméjének propagálására szánja.

Képes hírek a megyéből: megújult a Fegyvernek–Tiszafüred összekötő út tiszaburai szakasza

A neves filmrendező életét bemutató tárlat nyílt

SZOLNOK Huszárik Zoltán Kossuth-díjas ﬁlmrendező munkásságát
bemutató kiállítás nyílt tegnap a TiszapArt Moziban. A tárlat megnyitóján köszöntőt mondott Demeter István és Szalay Ákos, illetve
közreműködött Nagy Anna és Huszárik Kata színművészek. A megnyitó után levetítették az alkotó Csontváry című ﬁlmjét. Fotó: K. J.

TISZABURA A Közlekedésfejlesztés Jász-Nagykun-Szolnok megyében elnevezésű projekt keretében több mint 610 millió forintos európai uniós forrásból 9,345 kilométeren újult meg a 3216-os jelű,
Fegyvernek–Tiszafüred összekötő út burai szakasza. A szombati
ünnepélyes átadóra sokan kilátogattak a helyiek közül. Fotó: M. J.

SZOLNOK Magyar–szovjet gazdasági és kulturális kapcsolatok
1948–1991 címmel nyílt kiállítás tegnap a RepTárban, amely a
múlt század tudományos, gazdasági és társadalmi életének számos vívmányát és dokumentumát, így például a szovjet–magyar
űrrepülést bemutató fotóarchívumot tárja a látogatók elé. Fotó: K. J.

