A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre hozzájárulása a diákok jutalmazásához

A karcagi gimnázium öregdiákjaiként 2012 októberében az „emberségből példát” adó,
város szerte népszerű B Major László matematika tanár emléktábláját avattuk. Az
adakozók bőkezűsége és Györfi Sándor alkotó szerény igénye jóvoltából származó
pénzmaradványt a 2013 tanévtől a legjobb matematikusok díjazására fordítjuk. Ebből az
eddigi 9 évben már 42 tanuló részesült. Így ezt már hagyománynak tekinthetjük. Az idei
jutalmazottak: Gulybán Dániel 11.C. és Kecskés Redmond 9.C. osztályos tanulók
Hasonlóan maradék pénzünk keletkezett a 2019-ben avatott 56-os emlékműnél is, ami
szintén a Kossuth-díjas Györfi Sándor értékes alkotása. Ezt az összeget is az előzővel
analóg módon használjuk fel, az 56-os témában kiírt pályázatra beérkezett dolgozatokat
díjazzuk. E vonatkozásban tavaly és idén is egy-egy jutalmazás történt. Az idei
jutalmazott: Csontos Gergő 10.C. osztályos tanuló. Sikeres dolgozata szintén felkerül
honlapunkra is (http://www.karcagidiakok.hu/).
Múlt év októberi közgyűlésünkön azzal bővítettük a pályázati lehetőségek sorát, hogy
diákjaink videón mutassák be iskolánkat. Kezdeményezésünket már akkor a helyszínen
tisztes anyagi hozzájárulással támogatta prof. dr. Vadon Lehel és Vadai Mihály Zsolt
valamint dr. Csíkos Sándor. A szokatlan tanév ellenére két alkotás is beérkezett, amiknek a díjazáson túl
szintén honlapunkon a helye. A színvonalas videók készítői: Csontos Gergő (10.C.) és Fodor Ivett (11.A.)
osztályos tanulók.
Ugyanezen összejövetelünkön dr. Csíkos Sándor debreceni színművész iskolatársunk javasolta és anyagilag
is támogatta, hogy készüljenek dolgozatok Csokonai karcagi kapcsolatáról. Erre várakozásunkon felül hat
pályamű is érkezett, amiket Rideg István tanárúr értékelt. Az első három pénzjutalomban részesült: Kovács
Zoltán 9.C.; Horváth Anna Lili Koczka Renátával karöltve (10.B.); és Horváth Beatrix Fodor Dórával
karöltve (10.B.). A többiek emléklap formájában kaptak elismerést: Kis György Zétény (11.A.); Nagy
Noémi (10.A.) és Karsai Zsaklin Sarkadi Lizával karöltve (10.B.)
A pályázatok kiírásában, lebonyolításában, értékelésében értékes segítséget kaptunk az iskolánktól,
elsősorban Tóth Barna igazgatóúrtól. Az idei díjak átadása az istentisztelettel egybekötött jún. 20.-i évzárón
történt.
Örömünkre szolgálhat, hogy
kezdeményezéseinkkelhozzájárulásainkkal, és iskolánk példás
együttműködésével, ilyen nemes
célokat támogathatunk.
Szeretnénk, ha minél többen
csatlakoznának szervezetünkhöz és
részeseivé válnának ezen
törekvéseinknek. Az érdeklődők
jelentkezését a
karcagiodbk@gmail.com email címre
várjuk.
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