MEGHÍVÓ AZ ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE 2019/20 ÉVI PROGRAMJAIRA
Kedves Iskolatársunk! Kedves Barátunk!
Szeretettel hívunk mindenkit:
-

2019. szeptember 5.-ére a rendkívüli tisztújító közgyűlésünkre, amit a budapesti Építész Pincébe 14
órára hívtunk össze.

-

Valamint október első szombatjára a szokásos karcagi találkozónkra, amit 11 órai kezdettel a 343 éves
Gimnáziumunkban rendezünk. Ez az összejövetel ünnepi közgyűlés lesz, amin sor kerül az 1956-os
forradalomban való részvételük miatt meghurcolt tanáraink-diáktársaink emléktáblájának állítására.

-

Továbbá az alább felsorolt alkalmainkra.

Az előző, 2018/19 évi programjaink megvalósulása:
A múlt októberi karcagi összejövetelünkre szokatlanul kevesen jöttek el, ahol Bihari László ismét elvállalta a titkári
feladatot. Varga Mihály miniszter novemberre tervezett szereplése elfoglaltsága miatt csak januárban realizálódott,
helyette Bihari László a MAORT per(ek)ről tartott prezentációt. Decemberben Vadai Mihály Zsolt elnökünk
életútjáról hallottunk. Legvonzóbb a februári alkalmunk volt, amikor Géczy Annamária a HERTZKA nevű
borászatukról borkóstolóval egybekötött bemutatót tartott. Márciusban Dr. Mile Sándor a tejtermékeket ismertette,
áprilisban Dr. S. Kovács Ilona a kunkapukat mutatta be, májusban pedig Lakatos Miklós a magyar hajózás történetéről
tartott előadást.
Jelentős eredmény, hogy honlapunk szerkesztését a korábban fizetett idegenek helyett Varga László iskolatársunk
ingyen vállalta, aki magáénak érzi ügyünket és készségesen, tájékozottan végzi ezt a munkát, amiért köszönettel
tartozunk neki.
Októbertől elkezdtük az 1956-os forradalom miatt meghurcolt tanáraink-diáktársaink tiszteletére egy emléktábla
állításának előkészítését, annak vezetése hozzájárulását követően beindítottuk a pénzgyűjtést, velük és Györfi
Sándorral kijelöltük a helyét a gimnáziumunk előcsarnokában, és megbíztuk az alkotót, megelőlegezve a kivitelezést.
2012 óta már hagyománnyá vált, hogy a B Major László tanárúr emléktáblája maradék pénzén Kisari Katalin
igazgatóhelyettes közreműködésével évente a legjobb matematikusokat díjjazzuk albumokkal plusz emléklapokkal.
Régi törekvésünket frissítjük fel, hogy lehetőség szerint szolnoki iskolatársainkat is bevonjuk tevékenységünkbe.
2019/20. évre tervezett programunk, amit szeptemberben, majd november és április között a Bp. VIII. ker.
Ötpacsirta u.2. sz alatti Építész Pincében tartunk:
Időpont
Hely
2019. szept. 5.
Budapest
csütörtök 14 óra. Építész pince
2019. okt. 5.
szombat, 11 óra.

Karcag,
Gimnázium

Előadó

Téma
Rendkívüli közgyűlés a lejárt mandátumú tisztségviselőink
megválasztására (elnökség, FB, választmány)

Filep Tibor
Dr. Csíkos Sándor

Szokásos évi találkozónkon ünnepi közgyűlésként tartunk az
1956-os forradalom miatt meghurcolt tanáraink-diáktársaink
tiszteletére állítandó emléktábla avatással
A fény festő

2019. nov. 7.
Budapest
csütörtök 14 óra
Építész pince

Bráda Tibor
festőművész

2019. dec. 5.
Budapest
csütörtök 14 óra
Építész pince

Dr. Wolf György
fizikus

A világegyetem kezdetei

2020. jan. 9.
Budapest
csütörtök 14 óra
Építész pince

Dr. Bartha Julia
turkológus

Keleti örökség a Kunság népi kultúrájában

2020. febr. 6.
Budapest
csütörtök 14 óra
Építész pince

Orvos-Tóth Noémi
szakpszichológus

2020. márc. 5.
Budapest
csütörtök 14 óra
Építész pince
2020. ápr. 9.
Budapest
csütörtök 14 óra
Építész pince
2020. máj.
csütörtök

7.

Paks
Atomerőmű

Örökölt Sors családi sebek és a gyógyulás útjai

Dr. Bihari László Ádám A transzplantáció a medicina űrhajózása
sebész
Darányi Mariann
meteorológus
Kovács Pál
államtitkár

Olyan, mint az időjárás
Paksi Atomerőmű üzemlátogatása

Tagdíj, adomány, és ebéd befizetés
Köszönetet mondunk minden hűséges tagunknak, akik tagdíjukkal, adományukkal, az emléktáblához való
hozzájárulásukkal, egyéb közreműködésükkel támogatják tevékenységünket, és segítik egykori iskolánk diákjait.
A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének tagjai a közgyűlési határozattal megállapított éves tagdíjat, (változatlanul 500
Ft.), az adományokat és az ebédet, az októberi találkozó helyszínén, személyesen Király Csabának, vagy az
UNICREDIT BANK 10918001-00000090-91950003 számú számlájára fizethetik be. Kérjük az
elmaradások rendezését (pótlását) is!
A karcagi találkozót követő ünnepi ebéd a Lovagi Udvarban (Varró u.2.) lesz, a hungarikumnak számító
hagyományos karcagi birkapörkölt (tálakban, krumplival és savanyúsággal felszolgálva) ára 2500 Ft/fő. Ha igényled
az ebédet, kérlek, legkésőbb szeptember 20-ig jelezd, mert azt időben meg kell rendelni, elő kell készíteni! Az
ebéd ára az éves tagdíjjal együtt is befizethető (3000Ft.). De ez esetben az átutalás megjegyzés rovatában tüntesd fel,
hogy az tartalmazza az ebéd árát is!
Kérjük, hogy jöjj közénk, tarts velünk és biztass erre más diáktársunkat is, hogy kapcsolódjon be és részünk
legyen a viszontlátás örömében! Szeretnénk, ha a fiatalabb korosztályból is minél többen csatlakoznának
hozzánk, és lassacskán átvennék tőlünk a staféta botot. Mert tagságunk életkora egyre nő, sőt sajnos sokan el is
távoztak közülünk. És ha nem sikerül fiatalítanunk, megszűnhet a jobb sorsra érdemes Baráti Körünk.
Honlapunk: www.karcagidiakok.hu Facebook: Karcagi Gimi
Elnök: Vadai Mihály Zsolt 1066 Budapest, Weiner Leó u.18. 20-9523854 vadai.mihaly.zsolt@gmail.com
Titkár: Bihari László 1026 Budapest, Bimbó ú. 216. 7/2. 30-8276241 bihari.laszlo41@gmail.com
Pénztáros: Király Csaba 2030 Érd, Borszéki u. 15. 30-3564592 kiraly42@t-online.huű

Budapest, 2019. máj.
A vezetőség nevében tisztelettel:

Vadai Mihály Zsolt
elnök

