
 
 
Kedves Iskolatársunk! 
Kedves Barátunk! 

A 2016/2017 tanévhez igazodóan tervezett programunk: 

 2016. október első szombatján hívunk mindenkit szokásos karcagi találkozónkra, amit elsején 
11:00 órai kezdettel a Gimnáziumunk tornatermében rendezünk. Ezen az összejövetelen a 340 
éve létrehozott Iskolánk Alapítóinak emléke előtt hajtunk fejet. 

 

Tagdíj, adomány, és ebéd befizetés 
Köszönetet mondunk minden hűséges tagunknak, akik tagdíjukkal, adományukkal, 
közreműködésükkel rendszeresen támogatják tevékenységünket, és segítik egykori iskolánk 
diákjait. Alapszabályunk szerint a Karcagi Öregdiákok Baráti Körének tagjai a közgyűlési 
határozattal megállapított éves tagdíjat (változatlanul 500 forintot), és az adományokat az 
UniCredit Bank 10918001-00000090-91950003 számú számlára fizethetik. 
Kérjük az elmaradások rendezését (pótlását) is! 

A karcagi találkozót követő ünnepi ebéd ára az Essen Gyermekétkeztetési Kft. vezetőjének 
idei döntése szerint is (amit köszönünk!), még mindig 1.700.- Ft/fő (a szokásos, tálakban 
felszolgált - ma már Hungarikum - karcagi birkapörkölt, körítéssel és üdítővel). Ha igényled 
az ebédet, kérlek, jelezd! Ne kockáztassátok, hogy birkapörkölt helyett mást kaptok. Alacsony 
számú előzetes igénylés zavart okozhat. Az ebéd ára az éves tagdíjjal együtt is befizethető 
szeptember 20-ig. (Befizetéskor tüntesd fel a megjegyzés rovatban, hogy az tartalmazza az 
ebéd árát is!). 

Időpont Hely Előadó Téma 
2016. okt. 1. 
szombat, 11 óra 

Karcag, 
Gimnázium 

 Szokásos évi öregdiák-találkozónk. Megemlékezés. 
Ezt követi az ebéd a Varró utcai kollégiumban. 

2016. nov. 10. 
csütörtök 

Bp. Építész 
pince 

Szőllősi János Szemelvények a 70 éve érettségizett diákok által 
1946-ban előadott „Az ember komédiája” zenés 
darabból (a videófelvétel 2001-ben készült) 

2016. dec. 15. 
csütörtök 

Bp. Építész 
pince 

Bihari László Háromszor temették, mégis halhatatlan (A bereki 
vizet megtaláló Pávai Vajna Ferenc élettörténete.) 
Utána Luca-napi szokásos összejövetel 

2017. jan. 5. 
csütörtök 

Bp. Építész 
pince 

Berta Márton   művész-tanár úr vetített képes előadása "Egy 
kiállítás képei és Karcagi anzix" címmel 

2017. febr. 9. 
csütörtök 

Bp. Építész 
pince 

 Farsang-búcsúztató 

2017. márc. 9. 
csütörtök 

Bp. Építész 
pince 

  Kopasz Árpád Gasztronómiai előadás: "A hazai ízek titkai" 
címmel 

2017. ápr. 6. 
csütörtök, 14 óra 

Bp. Építész 
pince 

Kovács Miklós 
másodéves egyetemista  

A "Tilalmasi állami gazdaság fénykora és 
jelene..." című előadás. (A Tudományos Akadémia által 
kiírt "Tudós, Kutató Diákok" -TUDOK - irodalmi versenyén 
külön díjjal kitüntetett első helyet vívta ki a pályaművével.) 

2017. máj. 11.  
csütörtök, 14 óra 

Bp. Építész 
pince 

  Szervác napi szokásos találkozó 



Szeretnénk, ha a fiatalabb korosztályból is minél több iskolatársunk csatlakozna körünkhöz, 
és aktívan segítené tevékenységünket. 

Jelentkezéseteket és megjegyzéseiteket - egyelőre még - az alábbi elérhetőségeinken várjuk. 
A Karcagi Öregdiákok Baráti Körének honlapján [karcagioregdiakok.hu] kezdő oldalán 
található borítékra kattintva írhatsz e-mailt a belépésedről. 
 

 A KÖBK elnöke 
 Vadai Mihály Zsolt 
 
 
 

 
 

Elnök    
Vadai Mihály 
Zsolt 

1066 Budapest, Weiner Leó 
u.18. 20-9523854 vadaizsolt@freemail.hu 

Pénztáros     
Király Csaba  2030 Érd, Borszéki u. 15. 30-3564592 kiraly42@t-online.hu 
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