BESZÁMOLÓ A 2020/21 ÉVADUNKRÓL,
ÉS MEGHÍVÁS A 2021/22 ÉVI PROGRAMUNKRA
Kedves Iskolatársunk! Kedves Barátunk!
Szeretettel hívunk 2021. október első szombatjára, 2-ára, a szokásos karcagi találkozónkra, amit 11 órai
kezdettel Gimnáziumunkban tartunk.
Ezen Gimnáziumunk fogadja öregdiákjait, beszámolunk a 2020/21 évadról, ismertetjük a 2021/22 évad
programját, és sort kerítünk elhunyt FB tagunk pótlására. Ezt követő ebéddel zárul összejövetelünk.
És szeretettel várunk az alábbi táblázatunkban felsorolt minden alkalmunkra Benneteket (a járvány esetleges
visszatérése függvényében).
Az előző, 2020/21 évi programunk megvalósulása:
Múlt évben a szokásos okt. első szombati karcagi összejövetelünket a járvány miatt nem rendezhettük a
Gimnáziumunkban, helyette a Lovag Udvar fogadott minket. Megtisztelte alkalmunkat Tóth Barna igazgató úr, Kisari
Katalin és Czinegéné Kiss Mária igazgatóhelyettes hölgyek. Szentesi Zoltán tanár úr volt a program levezetője. A
technikai hátteret szintén iskolánk biztosította.
Igazgató úr tájékoztatott gimnáziumunk életéről, eredményeiről. A városvezetést Pánti Ildikó képviselte. Az előző
évad beszámolóját és a következő programját Bihari László titkár ismertette. A módosított alapszabályt megszavaztuk.
A közgyűlés tisztújítása keretében Bihari Lászlót elnökké, Cséti Imrét titkárrá, Rápoltiné Soós Juliannát az FB tagjává
választottuk.
Pályázataink támogatására iskolatársaink jelentős adományokat ajánlottak fel. Ezek kiírásában, lebonyolításában,
minősítésében értékes segítséget kaptunk az iskolánktól, elsősorban Tóth Barna igazgatóúrtól.
A díjak (B Major László emlékdíj; 56-os dolgozat; videó iskolánkról; Csokonai karcagi kapcsolata) átadása az
istentisztelettel egybekötött jún. 20-i évzárón történt. Köszönetünk és gratulációnk a sikeres diákok felkészítő
tanárainak is.
Mint kezdeményezők és e nemes célokat támogatói méltán lehetünk büszkék a fenti eredményekre. Iskolánk példás
együttműködésével sikerült ezeket megvalósítani. Szeretnénk, ha csatlakozásukkal minél többen részeseivé válnának
ezen nemes törekvéseknek. Folytatjuk a B Major László emlékdíj és az 56-os témájú dolgozatok támogatását. És
kezdeményezünk egy karcagi népművészet témájú pályázatot.
Novemberben új házigazdánkként Kovács Pál államtitkár úr, a Paks II projektről tájékoztatott, ami a biztonságos
áramellátásellátáshoz nélkülözhetetlen.
Tervezett programunk a járvány miatt decembertől már elmaradt, de nem mondtuk végleg le róla.
Júniusban így került sor Prof. Dr. Szarka László akadémikus előadására: FÖLD ÉGHAJLATÁNAK MÚLTJA, JELENE,
JÖVŐJE címmel. E szerint a klímakatasztrófával is fenyegető fórumok állításaival szemben, az éghajlat folyamatosan változik.
Az 1100-1300-as időszak pl. jóval melegebb volt a jelenleginél, és az 1600-1700-as évek „kis jégkorszakát” követően indult a
mostani felmelegedés. Hosszú távon a klímaváltozás hőmérsékletváltozás értékei nem mutatnak összefüggést a légkör CO2
tartalmával. Ezért a klímaváltozás okait más hatásokban kell keresni: Nap tevékenység ciklusai, Földünk szerkezeti változásai és
az azt kísérő vulkanizmus stb.
Júliusban dr. Tózsa István geográfus professzor, a magyarságtudatról beszélt. Hangsúlyozta, hogy a bennünket érő rengeteg
információ memóriánkban rögzülésében lényeges szerepe van az ahhoz fűződő érzelmi kötődésnek és aktivitásnak. És a
motivációban szintén fontos momentum a nemzettudat. Igy annak az innovációra is pozitív hatása van.
Augusztusban 5-én Dr. Kutor László docens a Neumann János Informatikai Múzeumot mutatta meg, számos érdekes kiegészítő
megjegyzéssel fűszerezve.
Szeptember 9-ére marad Dr. Varga József docens A nyelvi tagozattól a nukleáris medicináig c. előadása, amire szintén az
államtitkárságon kerül sor.
Pénzügyi helyzetünk ugyan nem dicsekvésre méltó, de rendezett.

2021/22. tanévre tervezett programunk, amit jobbára a Kovács Pál államtitkár jóvoltából jobbára az
államtitkárságon (1055 Budapest, Bihari János u. 5.) tarthatunk:

Ezen túl az is szerepel tervünkben, hogy Szepesváry Gábor testnevelő tanárnak emléktáblát állítunk. Iskolánk
hozzájárulását követően, a megvalósítását célzó felhívással fordulunk majd diáktársainkhoz.
Tagdíj, adomány, és ebéd befizetés
Köszönetet mondunk minden hűséges tagunknak, akik tagdíjukkal, adományukkal, vagy egyéb közreműködésükkel
támogatják tevékenységünket.
Éves tagdíjunk 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 Nimród Bioétterem (Bajcsy-Zsilinszky u. 4.) lesz, a hungarikumnak
számító hagyományos karcagi birkapörkölt 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!
Várjuk diáktársainkat, hogy kapcsolódjanak be és részünk legyen a viszontlátás örömében! Szeretnénk, ha a
fiatalabb korosztályból is minél többen csatlakoznának hozzánk, és lassacskán átvennék tőlünk a staféta botot
jobb sorsra érdemes Baráti Körünkben.
Honlapunk: www.karcagidiakok.hu Facebook: Karcagi Gimista
Elnök: Bihari László 1026 Budapest, Bimbó ú. 216. 7/2. 30-8276241 bihari.laszlo41@gmail.com
Titkár: Cséti Imre 4033 Debrecen Gábor Áron u. 47. 30-2595126 acsejti@gmail.com
Pénztáros: Király Csaba 2030 Érd, Borszéki u. 15. 30-3564592 kiraly42@t-online.huű
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