
Mocsáry-napok Karancslapujtőn 

Mocsáry Antal születésének 246. évfordulójára emlékeztek tegnap Karancslapujtőn a 

Körzeti Általános és Művészeti Iskolában. Az első évesek avatása után a 7-8 osztályosok 

nyakkendőkötése következett, majd pedig Radics István festőművész kiállítását. Dr. 

Csongrády Béla nyitotta meg az eseményt az intézmény galériájában. 

 

Egy nap a biztonságban jegyében 

Május 9-én a művelődési ház parkjában 10 órától tartották meg azt az egész napos 

rendezvénysorozatot, mely a baleset-és bűnmegelőzésre, a közbiztonság erősítésére 

szándékozott felhívni a figyelmet. A szaktárca a megyei baleset-megelőzési bizottság, a 

salgótarjáni rendőrkapitányság és a helyi kisebbségi önkormányzat által elnyert sikeres 

pályázat keretében megvalósult programot. A délelőtti főzőversennyel indult, melyen tizenhat 

csapat vett részt. A rendőrség, a tűzoltóság, a toborzóiroda bemutatót tartott: a vendégek 

autókat, motorokat, fegyvereket tekintettek meg. Volt lövészet légpuskával, kerékpáros 

ügyességi verseny, s a résztvevők baleset-megelőzési totót töltöttek ki. A gyermekek sem 

maradtak szórakozás nélkül: ők kézügyességüket fejleszthették, csuhébabát, gyöngyöt 

készítettek. Délután a színpadon iskolások léptek fel, s a Dobroda zenekar muzsikált. A 

karancslapujtői Ucsu Béla négyszáz fotóját is megszemlélhették az érdeklődők. A képek az 

1930-tól 1975-ig gyártott hazai motorkerékpárokat mutatják be. Este Bódi Csaba adott 

koncertet,.- Reméljük , immár hagyománnyá válik a közbiztonsági nap, hiszen nem először 

rendezzük meg- mondta a főszervező, Tóthné dr. Kerekes Andrea jegyző. 

 

Zeneiskola évforduló 

Fennállásának 25. éves jubileumát ünnepelte a minap a zeneiskola Karancskesziben. 

Először az intézmény kihelyezett tagozatán Karancslapujtőn, egy hétre rá pedig az 

úgynevezett anyaiskolában Karancskesziben tartottak ünnepi hangversenyt, amelyen a 

zeneiskola tanulói és tanárai működtek közre. Vendégként Balla Tamás igényes előadásában 

csendült fel Handel "B-dúr szonátjának" 1-2 tétele. A hangszeres szólistákon kívül a 

Csillagszem és a Kincsér népzenei együttesek is nagy sikerrel léptek színpadra. A tanárok 

műsorában Gade "Fantáziáját" Becze Lajos klarinéton szólaltatta meg. Bach " D-mol 

kórusverseny-ének 2. tételé Tajti Veronika és Fodor Sándor játszottak hegedűn. ÓZ, a csodák 

csodája című film zenéjéből trombitán Szabó István, harsonán Kapi Gyula adtak elő egy 

részletet. Massemet Meditációja és Dinicu Hora staccato- ja Fodor Sándor tolmácsolásában 

hangzott el . Zongorán Szabó Istvánné és Háryné Koroncz Gabriella működtek közre. Az 

ünnepi hangverseny a zeneiskolás tanulók hangulatos karácsonyi dalocskájával ért véget. 

 

 



Hagyományőrzők a Karancs mentén 

A településen hét civil szervezet tevékenykedik, közülük az egyik az Őszi Alkony 

Nyugdíjasklub. A közösség fontos dolgának tartja a hagyományok őrzését, nóták 

gyűjtését,bemutatását, az esztendő egy-egy napjához kötődő szokások felelevenítését. Ilyen 

"ünnepük" a nyári napforduló, Szent István napja. Ekkor népviseletbe öltöznek, dalolnak. 

Mindezt Talpas Zoltánné a helyi Kiáltó Szó Egyesület elnöke mesélte a Karancs-menti 

hagyományőrző csoportok fesztiválján. Amikor kezdetét veszi a színpompásviseletbe öltözött 

együttesek felvonulása. A helyi kastély kerti óvodások nép játékokat játszottak, s közben a 

pünkösdi rózsáról daloltak. Az általános iskola diákjai pedig bodrogközi táncot jártak. Az 

asszonykórus egy zenetanár vezetésével adták elő előadásukat. Karancsberényből a 

Reménység Nyugdíjasklub szép, szerelmetes dalokat dalolt, szólistájuk Szőke Mihályné volt. 

A karancslapujtői Novák Sándor szerenádot "adott", Dankó Péter eltörött hegedűjén 

"játszott". 

 

Folyamatos falufejlesztés 

2003-ban a Karancslapujtőről szóló oldalt a "Fókuszban a faluközpont" című írás 

vezette be. Morgenstern Ferenc, aki 1990 óta,tehát negyedik ciklusban polgármester-akkor azt 

fejtegette, hogy olyan centrumot kell kialakítani, amelyért érdemes idejönni, itt megállni. Ez-

mint látszik, sikerült a megye második legnagyobb lélekszámú községében, de az intenzív 

falufejlesztés folyamatos teendőt jelent.  

Ebbe a témakörbe tartozik az intézmények zökkenőmentes működtetése is, amelyet az 

önkormányzat kiemelten kezel. Nem véletlenül, hiszen Mocsáry Antal Körzeti Általános 

Iskolában 420 helyi és a szomszédos településekről bejáró tanulók sínvonalas oktatásáról, 

neveléséről kell gondoskodniuk.  A faluvezető véleménye szerint az élet kikényszeríti, hogy a 

két település további együttműködésének lehetőségeiről, formáiról is elgondolkodjanak. 

Karancslapujtő számára is nagy kihívást jelent a munkanélküliség kezelése. Ezen felül a 

korszerűtlen lakásokat lebontják és helyettük lakhatásra alkalmasakat vásárolnak, amelyeket 

aztán bérbe adnak a rászorulóknak. Továbbra is folytatják az úgynevezett"Főútprogramot" , 

amelynek keretében nemcsak járdaépítésre törekednek, hanem az úttest egyenesítésére is. Az 

egészségi szolgáltatás sokat javult 2004 óta, amikor is sikerült főállású fogorvost alkalmazni. 

Az viszont gond, hogy a két háziorvosi körzetéből az egyik betöltetlen. Kultúrális területen a 

hagyományápolásra fordítanak különös figyelmet. Ezt szolgálja a Gúthy Éva vezette "Kaláris" 

asszonykórus szerepe is. A tradíciók tiszteletére való nevelés, szemléletformálás igen fontos. 

 


