MEGHÍVÓ AZ ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRE 2020/21 ÉVI PROGRAMJÁRA
Kedves Iskolatársunk! Kedves Barátunk!
Szeretettel hívunk a 2020. október első szombatjára, 3-ára, a szokásos karcagi találkozónkra, amit 11 órai
kezdettel Gimnáziumunkban tartunk, tisztújító közgyűléssel egybekötve. Valamint várunk az alábbi
táblázatunkban felsorolt fővárosi alkalmainkra is Benneteket. Persze mindez hatósági intézkedések függvénye
lehet.
Az előző, 2019/20 évi programunk megvalósulása:
A kapkodva szeptemberre beiktatott tisztújításunk félre sikerült, de az „interregnum” alatt, a járványt megelőzően,
néhányunk áldozatkész igyekezetével is érdemi tevékenységet folytattunk.
Októberben a karcagi gimnáziumi ünnepi összejövetelünkön méltó feltételek között, tisztes érdeklődés mellett avattuk
fel az 56-os emlékművet.
Sajnos a hagyományos budapesti összejöveteli helyünkön (Építész Pince) nemkívánatosak lettünk, de szerencsénkre
Király Csaba elintézte, hogy az ugyanazon épületben levő Magyar Építőművészek Szövetségének termében
rendezhessük következő alkalmainkat.
Így novemberben már ott fogadtuk a karcagi gyökerekkel rendelkező Bráda Tibor Munkácsy-díjas festőművészt, a
Képzőművészeti Főiskola docensét. Leglátványosabb alkotásai a templomi üvegablakok, ezek közt is kiemelkedő a
dunaújvárosi templom ablakainak a magyar történelmi személyeket is ábrázoló sorozata.
Decemberi összejövetelünkön Dr. Wolf György fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont osztályvezetője tartott
asztrofizikai előadást a világegyetem keletkezéséről, múltjáról, fejlődéséről, valamint jövőbeni kilátásairól.
Januárban Dr. Bartha Júlia néprajzkutató és turkológus szerepelt nálunk, akinek eddigi ezirányú életműve is igen
nagyon gazdag. Előadásának címe: Keleti örökség a Kunság népi kultúrájában.
Februárban Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus Örökölt sors, Családi sebek és a gyógyulás útjai c.
nagysikerű könyvéről beszélt.
Márciusban Darányi Mariann meteorológus „Olyan, mint az időjárás” című előadásával szerepelt.
Ezekről honlapunkon is értékes anyagok találhatók.
Tervezett programunk a járvány miatt áprilistól elmaradt.
A 2012 óta már hagyománnyá vált, hogy a B Major László tanár úr emléktáblája maradék pénzén Kisari Katalin
igazgatóhelyettes közreműködésével évente a legjobb matematikusokat díjjazzuk albumokkal plusz emléklapokkal,
idén 8 tanuló is részesült e kitüntetésben.
Az 56-os emlékmű maradék pénzének terhére pedig a fentiekkel analóg módon Tóth Barna igazgatóúrral a témát
érintő pályázatot írtunk ki, amiben Cséti Máté 11. B osztályos tanuló „Kivonatok az 1956-os forradalom és
szabadságharc karcagi történéseiből” c. dolgozata lett díjazott, ami honlapunkra is felkerült.
Köszönetünk és gratulációnk a sikeres diákok felkészítő tanárainak.
2020/21. tanévre tervezett programunk, amit 2020. nov. és 2021. ápr. között Kovács Pál államtitkár jóvoltából a
Paksi Atomerőmű Kapacitásának Fenntartásáért Felelős Államtitkári Titkárságon (1055 Budapest, Bihari János u. 5.)
tarthatunk:

Új pályázat, tagdíj, adomány, és ebéd befizetés
Igazgató úrral és a saját vezetésünkkel egyeztetve tervezünk egy újabb pályázatot a tanulóknak, aminek fedezetét az
öregdiákok pénztára, Király Csaba biztosítja. Az lesz a diákok feladata, hogy videót készítsenek gimnáziumunkról és
neves tanárairól, netán sikeres tanulóiról.
Köszönetet mondunk minden hűséges tagunknak, akik tagdíjukkal, adományukkal, vagy egyéb közreműködésükkel
támogatják tevékenységünket.
Tagjaink közgyűlési határozattal újonnan megállapított éves tagdíja 1000 Ft./év/fő, ezt és az adományokat, valamint a
karcagi ebédet, az októberi találkozó helyszínén, személyesen Király Csabának, vagy az UNICREDIT BANK
10918001-00000090-91950003 számú számlájára fizethetik be. Kérjük az elmaradások rendezését 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 3000 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 (4000Ft./fő). 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 ha nem sikerül fiatalítanunk, megszűnhet a jobb
sorsra érdemes Baráti Körünk.
Honlapunk: www.karcagidiakok.hu Facebook: Karcagi Gimista
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