A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium Lapja ● 2020. november 3.

„Kötődni (…) Hazához, múlthoz, jelenhez, jövőhöz, a kövek közül kiperdült
időhöz” (Bornemissza Endre)
Ezúton köszönjük Karcag város vezetése és a
Déryné Kulturális Központ odafigyelését és
segítségét!
A 12. évfolyamos diákok ünnepélyes bevonulása
után a meghívott vendégek üdvözlése következett,
majd Tóth Barna igazgató úr köszöntötte az
ünnepelteket.

Istennek hála, 2020. október 17-én megrendezésre
kerülhetett a Karcagi Nagykun Református
Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium
szalagavató ünnepsége. Az ismert körülmények
miatt az eredeti helyszín, a karcagi kultúrpalota
helyett a városi sportcsarnok adott otthont a
rendezvénynek. Mindent megtettünk annak
érdekében, hogy végzős tanítványainkat és
meghívott vendégeiket az ünnep hangulatához
méltó körülmények várják.

Ezután vette kezdetét meghitt hangulatban a sokak
által várt szalagtűző ceremónia.
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A szalagtűzés után végzős tanítványaink irodalmi
műsorát láthatták a kedves jelenlévők, melynek
címe a Punnany Massif együttes egyik
dalszövegéből vett idézet volt: „Az életedről szóló
film, amit forgatsz, az vágatlan!”

A Szabó Júlia Ildikó tanárnő által összeállított
műsorban egyaránt találhattunk ünnepélyes,
humoros és megható gondolatokat is. Hallhattunk
élő gitár- és klarinétjátékot, valamint más zenei
betéteket is, melyek zongorakíséretében Székely
Éva Mária tanárnő működött közre. A közös dal
után, mely egy ősi ír áldás feldolgozása volt,
tanítványaink egy-egy szál fehér rózsával
köszöntötték szüleiket, szeretteiket.
Az est utolsó részére készülődve a 12. évfolyamos
osztályok kisfilmjei kerültek levetítésre. Az est a
sokak által talán leginkább várt résszel, a
nyitótáncok bemutatásával zárult.

A 12. D osztály bécsi keringőjét Kele Andrea
tánctanárnő koreografálta és tanította be, a 12. B
osztály lendületes jive produkciója és a 12. C
osztály bécsi keringője pedig Kacsora Tamás
táncpedagógus
munkáját
dicséri.
Tanítványainknak, szüleiknek és családjaiknak
szívből gratulálunk, az érettségire való
felkészüléshez pedig sok erőt és kitartást kívánunk.
Ugyancsak szeretettel gratulálunk a végzős
osztályok osztályfőnökeinek, Dr. Pintér Zoltán
Árpád tanár úrnak (12. B), Kisari Katalin
tanárnőnek (12. C) és Bozsó-Török Tímea
tanárnőnek (12. D). Köszönjük az általuk elvégzett
kitartó munkát és a tanítványaik számára nyújtott
önzetlen segítséget.

Az egész rendezvény megvalósulásáért legyen
Egyedül Istené a Dicsőség: Soli Deo Gloria!
Tóth Barna

Eredmények az előző tanév végéről

Az elmúlt tanévben tizedik évfolyamon
megrendezésre
került
középiskolások
számára a megyei irodalom verseny. Az

írásbeli eredmények alapján Kiss György
Zétény 11. A és Szakács Bence 11. C osztályos
tanulók a szóbeli fordulón mérettették meg
volna tudásukat, de sajnos ez a vírushelyzet
miatt elmaradt. Így a szervezők az írásbeli
eredményeket összesítették, és ez alapján
alakult ki a végső sorrend: Kiss György Zétény
II. helyezést, Szakács Bence pedig III.
helyezést ért el. Felkészítő tanáruk BozsóTörök Tímea tanárnő. Az eredményekhez
szívből gratulálunk!
Bozsó-Török Tímea
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Többszörös
ünnepléssel,
a
Karcagi
Református Nagytemplomban zárult iskolánk
számára a 2020/2021-es tanév első két
hónapja. A sok izgalommal átszőtt, de mégis
sok szép pillanatot tartogató időszak végén az
őszi szünetre készülődtünk. Több évszázados
hagyomány egyházunk berkein belül, hogy
egy-egy nagyobb szünidőre készülődve egy
kibocsátó istentisztelet keretein belül némi
lelki táplálékkal, egyúttal fontos küldetéssel
vértezzük fel tanítványainkat. Így történt ez
2020. október 22-én is, amikor Nt. Koncz Tibor
esperes úr igehirdetését hallgathattuk, aki
megemlékezett természetesen az október 31én ünneplendő reformáció emléknapjáról is.

A templomi alkalom második részében az
1956-os
forradalom
és
szabadságharc
eseményeit idéztük meg. Ünnepi beszédet
mondott Szentesi Zoltán tanár úr, majd egy
irodalmi összeállítást láthattunk, melyet
Bozsó-Török Tímea és Nagy Tünde Mária
tanárnő állított össze. A „Magyarnak lenni
1956-ban”
című
megemlékezésben
gimnáziumunk 9. A és 10. B osztályos tanulói
közül szerepeltek többen.
A nap zárásaként iskolánk legifjabb diákjai
tettek fogadalmat, majd név szerinti szólítás
után ünnepélyes keretek között vehették át az
iskolajelvényeket Nt. Koncz Tibor esperes
úrtól, Szentesi Lajos főgondnok úrtól, Tóth
Barna igazgató úrtól és Kisari Katalin
igazgatóhelyettes asszonytól.

A szolgálattevőknek szívből köszönjük az
elvégzett
munkát,
fogadalmat
tett
tanulóinknak pedig szeretettel gratulálunk!
Minden
kedves
tanítványunknak,
tanárainknak, valamint iskolánk minden
dolgozójának jó egészséget és tartalmas
kikapcsolódást kívánunk az őszi szünetre!
Tóth Barna
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