
 
  
 

 
“Én iskolám, köszönöm most neked, 

Hogy az eljött élet-csaták között 
Volt mindig hozzám víg üzeneted.” 

 

BESZÁMOLÓ A 2021/22 ÉVADUNKRÓL, 

ÉS MEGHÍVÁS A 2022/23 ÉVI PROGRAMUNKRA 

 

Tisztelt Iskolatársunk, Kedves Barátunk! 

 

Szeretettel hívunk 2022. október első szombatjára, 1-ére, a szokásos karcagi találkozónkra, amit 11 órai 

kezdettel Gimnáziumunkban tartunk. Ezen iskolánk fogadja öregdiákjait, beszámolunk a 2021/22 

évadról, és ismertetjük a 2022/23 évad programját, valamint emléktáblát avatunk Szepesváry Gábor 

tanárunknak. Ezt követő ebéddel zárul összejövetelünk. 

Továbbá szeretettel várunk az alábbi táblázatunkban felsorolt egyéb alkalmainkra is. 

 

Az előző, 2021/22 évi programunk megvalósulása: 

Múlt évben a szokásos október első szombati karcagi összejövetelünket a Gimnáziumunkban rendezhettük. 

Megtisztelte alkalmunkat Tóth Barna igazgató úr, Kisari Katalin és Czinegéné Kiss Mária igazgatóhelyettes 

hölgyek. Szentesi Zoltán tanár úr volt a program levezetője. Igazgató úr tájékoztatott gimnáziumunk életéről, 

eredményeiről. 

Az előző évadunk beszámolóját és a következő programját Bihari László elnök ismertette. 

Az elhunyt Kiss Andorné Soós Irén pótlására pedig Harsányi Lajost az FB tagjává választottuk. 

 

Novemberben Dr. Horváth Zoltán György lézerfizikus a lézerek orvosi alkalmazásáról beszélt. 

Tervezett programunkat a járvány miatti óvatosságból december-január-február hónapokban szüneteltettük. 

Márciusban Ruzicska Ferenc karcagi helytörténész „Karcag és a magyar irodalom” címmel adott elő. 

Áprilisban Dr. Györfi Károly vegyész, diplomata, vezérigazgató, egyházgondnok, író „Európa 

felszámolásának fő tényezői” c. könyve alapján tartott előadást. 

Májusban városunk polgármesterével, Szepesi Tiborral találkoztunk kapcsolatépítési céllal. 

Júniusban Ember Sándor mérnök Vízalatti kutatások a Hévizi-tóban címmel adott elő. 

Júliusi szezonzáró alkalmunkon Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár “Fabriczy Kováts Mihály, egy XVIII. századi 

karcagi huszár életútja” c. könyve alapján tartott ismertetőt. 

 

Az általunk kezdeményezett pályázatok kiírásában, lebonyolításában, minősítésében most is értékes 

segítséget kaptunk az iskolánktól, elsősorban Tóth Barna igazgatóúrtól. 

Pályázati témák: 

 - B. Major László emlékdíj, ami Laci Bácsi emléktáblája maradék pénzéből indult, és ezévben 

   10. alkalommal került kiosztásra, ez esetben három jó matematikusok részesült belőle. 

- 56-os témájú dolgozat, az 56-os emlékmű maradék pénze terhére 3. esetben történt egy tanuló jutalmazása. 

 - videó Karcagról, amire szintén egy pályamű érkezett, nevezetesen a kunhalmokról. 

 - helyi népművészet értékek témájú kiírásra 7 dolgozat is érkezett, amiket helyezésük szerint jutalmaztunk. 

A díjak átadása az istentisztelettel egybekötött jún. 17.-i évzárón történt. Iskolánk példás együttműködésével 

sikerült ezeket lebonyolítani, köszönetünk és gratulációnk a sikeres diákok felkészítő tanárainak is. 

Mint kezdeményezők és e tisztes célok támogatói méltán lehetünk büszkék a fentiekre. Szeretnénk, ha 

csatlakozásotokkal minél többen részeseivé válnátok e nemes törekvésnek. 
 

Pénzügyi helyzetünk ugyan nem dicsekvésre méltó, de rendezett. 

Hálás köszönet e téren rendszeres adományozónknak, Valner Kálmánné Zsuzsának. 

A B. Major László emlékdíj vonatkozásában pedig a B. Major Család adományai segítettek ki bennünket, ami 

hosszabb távra is fedezetül szolgál erre a célra. 



2022/23. tanévre tervezett programunk, amit jórészt az MTA Irodaházban (Nádor u.7.) tarthatunk: 

Miközben több korábbi aktív tagunk is sajnos már évekkel ezelőtt lemondott rólunk, páran próbáljuk életben 

tartani e nemes hagyományt. Komoly kihívás számunkra a 2023. októberi tisztújítás előkészítése, mert 

szeretnénk megfiatalítani vezetőségünket. Ebben a tagság aktív közreműködésére is számítunk. Várunk, hogy 

kapcsolódj be tevékenységünkbe. Szeretnénk, ha a fiatalabb korosztályból is képviseltetné magát, és 

átvennék tőlünk a staféta botot jobb sorsra érdemes Baráti Körünkben. 
 

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, amely számla a Karcagi Öregdiákok Karáti Köre nevén van és befizetésnél 

célszerű a megjegyzés rovatban az adakozó e-mail címét feltüntetni. Kérjük az elmaradások rendezését is! 

A karcagi találkozót követő ünnepi ebéd a Lovag Udvarban lesz (Varró u.). A hungarikumnak számító 

hagyományos karcagi birkapörkölt ára 5000 Ft/fő. Ha igényled az ebédet, kérlek, mielőbb jelezd! Az ebéd 

ára akár a helyszínen, akár az éves tagdíjjal együtt is befizethető (együttesen 6000Ft./fő). De ez esetben az 

átutalás megjegyzés rovatában tüntesd fel, hogy az tartalmazza az ebéd árát is. 

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 

Budapest, 2022. szept. 24. 

A vezetőség nevében tisztelettel: 

       
                                                                                                                                                                        

 
Bihari László   

elnök   
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