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A KÖBK Alapszabály értelmében minden év október első szombatján Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 

tagjai Karcagon összeülünk. Mind ez ideig a Gimnáziumban ültünk össze, de ebben az évben a vírus járvány 

miatt a Lovag Udvarban tartottuk meg összejövetelünket. 

Sajnos kevesen jöttünk össze, így a meghirdetett 11 órai kezdést nem tarthattuk, meg kellett várni a második 

meghirdetés időpontját. 

Meghívott Esperes úr esketési elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni.  

A gimnázium vezetői közül jelen volt Tóth Barna igazgató úr, Kisari Katalin és Czinegené Kiss Mária 

igazgatóhelyettes hölgyek. Mint öregdiák társunk tiszteletét tette Pánti Ildikó városunk önkormányzati 

képviselője. 

Szentesi Zoltán tanár úr, mint az ülés levezetője üdvözölte a megjelenteket és kért bennünket, hogy az ülés 

elején énekeljük el a himnuszt.  

Tisztelegtünk elhunyt Dobos László a gimnázium tanára, és a város polgármester emléke előtt. 

Szentesi Zoltán tanár úr konferálta a program további részét. A technikai hátteret is a gimnázium 

biztosította. 

Ezt követően Tóth Barna igazgató úr mintegy negyedórán át dia vetítéssel bemutatta a gimnázium elmúlt évi 

és jelen idei életének tevékenységét és eredményességét. 

Ezt követően ülésünk közgyűléssé alakult és Posztós Imre elnökhelyettesünk lett a levezető elnök. 

Bihari László titkár úr diavetítéssel beszámolt az elmúlt évad eseményeiről és a következő évad programját 

ismertette, ami a https://karcagigimista.ewk.hu/dokumentumok/ honlapon a Beszámoló-Program.pptx linkre 

kattintva érhető el. 

Ezt követően Posztós Imre ismertette az Alapszabály változásait, aminek szervezési lényege az okafogyottá 

vált elnökhelyettesi és választmányi funkciók, melyet a jelenlevők ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

megszavaztak. 

Öregdiák iskolatársaink jelentős adományokat ajánlottak fel a gimnázium videós bemutatására kiírandó 

általunk kezdeményezett pályázat támogatására.  

Felmerült egy Karcag-Csokonai alapítvány gondolata is. 

A tisztújítás keretében Bihari Lászlót elnökké, Cséti Imrét titkárrá, Rápoltiné Soós Juliannát az FB tagjává 

választotta egyhangú szavazással a közgyűlés. 

Aztán dr. Örsi Julianna leköszönt elnökünk levelét olvasta fel Posztós Imre. 

Zárásként Szentesi Zoltán tanár úr felkért bennünket, énekeljük el a Szózatot. 

Ezzel a hivatalos ülés véget ért. 

Végül a közös birkapörkölt ebédre került sor. 

A járvány miatti rendkívüli helyzetben viszonylag kevesen vettünk részt a rendezvényen, de ennek ellenére 

az sikeresnek ítélhető az összejövetel. 

 
 


