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Kilencedikes csapatépítés kiváló hangulatban!

Diákönkormányzatunk idén is megszervezte a
már
hagyományosnak
mondható
Gólyatáborát, ahol a kilencedikes diákjainkat
köszöntjük. Ebben a tanévben különös
figyelmet fordítottunk a kialakult járványügyi
helyzet miatt tanáraink és diákjaink
biztonságára. Minden feltételnek igyekeztünk
megfelelni, a tanulókat és a segítő dökös
diákokat az iskola vezetése által szervezett
különjáratú autóbusz szállította a tábor
helyszínére, Berekfürdőre, a Megbékélés
Házába és másnap vissza a gimnázium
épülete elé.
A gólyák 2020. szeptember 4-én, pénteken az
első 3 tanítási óra után utaztak ki a nagy
megmérettetésre. Kint már várták őket a
szervező felsőbb évfolyamosok. Gyors

regisztrációt követően a diákokat köszöntötte
Tóth Barna igazgató úr és Türke Beáta
vallástanárnő.
Nagy
izgalommal
megkezdődtek
a
vicces,
sokszor
megoldhatatlannak látszó feladatok. A jó idő
miatt a programok többsége az udvaron
valósult
meg.
Voltak
sorversenyek,
lufilyukasztás, csipeszkeresés, karaoke, just
dance, stb. Szombaton az osztályok előadták
osztályfőnökeiknek a táborban íródott
dalaikat rap, rock és népzenei stílusban.
A magam és az osztályfőnök kollegáim,
Hunyadi Ildikó (9.C) és Szentesi Zoltán (9.A)
nevében
szeretném
megköszönni
a
fenntartónk anyagi és erkölcsi segítségét és a
diákönkormányzat lelkes munkáját. A
gólyahéten folytatódnak a megmérettetéseink.


Tóth Andrea
a 9.B osztály osztályfőnöke
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Dobogón a karcagi fiatalember!
„Ahol megtalálod a helyed”

természetföldrajzi alapjaitól az autentikus
birkapörkölt elkészítéséig. Igényesen kidolgozott
pályaművében részletesen ír a helyi
birkatartás geográfiai alapjairól, a karcagi
birkapörköltről,
mint
hungarikumról,
családja, a Csontos család által elkészített
autentikus
ételről,
továbbá
annak
turizmusföldrajzi és gasztronómiai indexeiről.
Dolgozatában felhasználta a Debreceni
Egyetem
AKIT
Karcagi
Kutatóintézet
méréseinek eredményeit is. A tanuló
mentortanára Major János.

A Kutató Diákok Mozgalma tavasszal
hirdette
meg
országos
tudományos
esszépályázatát azon középiskolai tanulók
számára, akik saját tudományos projekttel
rendelkeznek, többek között azzal a céllal,
hogy tudományos eredményeiket írásos
formában
is
bemutathassák,
ezáltal
megismerkedhessenek a publikálás alapjaival.
Az elvárások között szerepelt a széleskörű
adatgyűjtés és a tudományos igényű
kidolgozás. A téma lehetett saját kutatás, vagy
a kutató diákok leírhatták, hogy egy témával
kapcsolatban hogyan építenének fel egy
kutatást, milyen kérdésekre keresnék a választ
és milyen eredményekre számítanának. Az
eredményhirdetésre augusztusban került sor.
Nagy örömünkre szolgál, hogy Csontos
Gergő (a csurgói RKTDK 1. helyezettje, a
„Milyen jó, hogy itt vagyunk” - Nemzeti
Összetartozás
Napja
videópályázat
eredményes résztvevője), a Karcagi Nagykun
Református Gimnázium és Egészségügyi
Szakgimnázium 10.C osztályos tanulója a
„Történelem,
családtörténet
és
életpályakutatás” szekcióban II. helyezést ért
el pályamunkájával. Dolgozatának címe: A
Nagykunság „aranya”: a karcagi birkatartás

Gergő oklevél- és könyvjutalomban
részesült, kimagasló eredményéhez az
intézmény vezetősége és a tantestület nevében
szívből
gratulálunk,
további
kutató
munkájához és pályázataihoz sok sikert
kívánunk.
Major János
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2020. szeptember 16-án került sor iskolánkban
az évente szokásos próba tűzriadóra. Az idei
alkalom különlegessége az volt, hogy az
elméleti ismeretek felelevenítése mellett a
gyakorlatban is bemutatásra került a porral
oltó készülékek használata, melyet iskolánk
diákjai is kipróbálhattak.

Immár több éves múltra tekint vissza az a
kapcsolat, melynek keretei között Rákász
Gergely művész úr, koncertorgonista az őszi
iskolakezdést követően Karcagra látogat. A
nehéz egészségügyi helyzet ellenére a
biztonsági előírások megtartásával az idei
esztendőben is sikerült megvalósítani a
találkozást. A Karcagi Nagykun Református
Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium
tanulói mellett
a Karcagi Nagykun
Református Általános Iskola diákjai is részesei
lehettek annak a látványkoncertnek, melynek
során az élőzene mellett művészi grafikák és
animációk segítségével juthattunk el a háború
kilátástalanságától az emberi lét magasabb
értelméig. Az alkalom az ilyenkor megszokott
iskolai légkör helyett a jóval nagyobb
befogadóképességű
református
nagytemplomba került át, a hallgatóság
létszáma pedig a korábbiakhoz képest
csekélyebb lett. A meghitt környezet, az
orgona és az ember természetes otthona
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy különleges
alkalomként éljük meg ezt a csendes,
szeptemberi délelőttöt.
Tóth Barna

Az intézmény tanulói és dolgozói a riadó
során elvárható feladatokat bár jól teljesítették,
mégis azt reméljük, hogy azok éles helyzetben
való alkalmazására nem lesz szükség.

Tóth Barna
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A 2021/2022-es TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEINK
0001
0002
0003
0004
0005

Emelt óraszámú oktatás angol nyelvből
Emelt óraszámú oktatás biológia és kémia tantárgyakból
Emelt óraszámú oktatás matematika és fizika tantárgyakból
Emelt óraszámú oktatás informatika tantárgyból
Emelt óraszámú oktatás magyar nyelv és irodalom és történelem tantárgyakból

Egészségügyi
tanulójával

Szakgimnázium
pályáztunk.

A

három

kuratórium

figyelembe vette a tanulmányi eredményeket,
a tanulmányi versenyeken való részvételt és a
szociális

szempontokat

egyaránt.

Az

országból 20 középiskolás diákot választott ki
a kuratórium, akit a tanév időszaka alatt havi
A Richter Gedeon Talentum Alapítvány ez év

30.000 forinttal támogat. Örömmel értesültünk

júniusában

mivel

június közepén arról, hogy Demeter Nóra és

ösztöndíjjal kívánja támogatni a 2020 őszétől

Kis Gergő 12.C osztályos tanulók pályázata

végzős,

nyert. Gratulálunk mindkettőjüknek!

pályázatot

a

hirdetett,

természettudományos

tantárgyakban jártas tanulókat. A Karcagi
Nagykun

Református

Gimnázium

és
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