
 

 

 A jubileumi (5 éves) érettségi találkozó központi ünnepségének forgatókönyve 
2017. október 7. 

 

 
 

 
 
9:58 Megkérem kedves vendégeinket, szíveskedjenek elfoglalni az ülőhelyeiket! 
 
10:00 Himnusz (orgonakísérettel) 
 

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves megjelenteket a Kunszentmiklósi 

Református Egyházközség, a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános 

Iskola, valamint a Kunszentmiklósi Gimnázium Öregdiákjainak Társasága által 
közösen megrendezett második központi öregdiák találkozón. Köszöntjük a jubiláló 
osztályokat, a presbitériumot, a tantestület egykori és mostani tagjait és az 
öregdiákság képviselőit.  
 
Külön köszöntjük a környékbeli települések polgármestereit és lelkipásztorait; 
köszönjük, hogy elfogadták meghívásunkat, és ezzel a térség közös ünnepévé tették a 
Kunszentmiklóson kiadott első érettségi bizonyítvány centenáriumi megemlékezését.  

 
Kérem a kedves jelenlévőket, hogy felállva emlékezzünk azokra a tanárainkra és 
öregdiáktársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk! Emlékezzünk köztük 
gimnáziumunk közelmúltban elhunyt eddigi legidősebb tanárára, a „Díszoklevéllel 
kitüntetett” Heffter Bélánéra, továbbá a két nappal ezelőtt utolsó útjára kísért 
„Életműdíjjal” kitüntetett Horváthné Faragó Irénke tanárnőre is. 
 
Szünet 
 
KÖSZÖNÖM! 
 
Én Dr. Ambrus-Ranga Júlia vagyok. Nyolc osztályos gimnáziumi oktatásban 
részesültem, és 2003-ban érettségiztem. Jelenleg az elmúlt évben alakult „Öregdiák 
Társaság” alelnöki tisztét látom el. 
 
Röviden szeretném ismertetni mai rendezvényünk programját:  
 

Az igazgatói és a fenntartói köszöntők után rövid előadást hallhatunk a 100 éves 
kunszentmiklósi érettségiztetés történetéről. Ez után az Öregdiák Társaság 
beszámolója következik.  
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Ünnepi találkozónk második felében az elismerések és a kitüntetések átadására 
kerül sor.  
 
Terveink szerint az ünnepség 11 órától az „öt éves” jubiláló osztályok 
hagyományos érettségi találkozóival folytatódik a kijelölt osztálytermekben. 
 
Minden kedves jelenlévőnek kellemes, élményekben gazdag és emlékezetes 
összejövetelt kívánunk! 
 

10:10 Tisztelettel felkérem Szolnoki Attila igazgató urat köszöntőjének megtartására. 
   
10:12 Megköszönöm Igazgató úrnak a köszöntő gondolatait, s egyben felkérem Szőke 

Imrét, a Kunszentmiklósi Református Egyházközség főgondnokát, hogy a fenntartó 
képviseletében köszöntse az egybegyűlteket. 

 
10:15 Köszönöm Főgondnok úrnak az ünnepi köszöntést.  
 
  
 ÉNEK 
  
 A Gimnázium énekkarát Draskóczy Balázs tanár úr készítette fel, köszönjük a 

szolgálatukat! 
 
10:20 Felkérem Balogh Mihályt, hogy – miként a meghívón is szerepelt – a „100 éve 

érettségiztetés Szent-Miklóson” című előadását tartsa meg. 
 
10:30    Köszönjük tanár úrnak ezt a rövid, de annál érdekesebb időutazást! Most felkérem 

Dr. Zakar András professzor urat, Társaságunk elnökét, hogy beszámoló előadását 
tartsa meg. 

 
10:35 Megköszönöm Elnök úrnak a beszámolóját. 
 
 Kedves Vendégeink! A jubileumi találkozónkat az elismerések és kitüntetések 

átadásával folytatjuk. 
 
 Gimnáziumunk 1989-ben alapította a „Pro Schola” Díjat azon öregdiákjainak, akik 

éveken át tartó, önzetlen és áldozatos munkájukkal hozzájárultak alma materük 
épüléséhez.  

 
Felkérem Igazgató urat az ez évi kitüntetés átadására. 
 
Gimnáziumunk tantestülete 2017-ben „Pro-Schola” Díjat adományozott: 
 
Kisari Ottilia 1972-ben érettségizett öregdiáknak 
 
Kisari Ottília hűséges típus, itt volt gimnazista, és ide jött vissza dolgozni. 
Tanulmányait követően először kollégiumi nevelőtanárként, majd matematika 
szakosként tevékenykedett nyugdíjazásáig. Munkáját tanítványainak sikerei 
minősítik. Három évtizeden át iskolánk könyvtárosaként kiválóan alkalmazta a 
könyvtár pedagógiai eszközeit, s közben szakszerűen gondozta becses régi 
gyűjteményünket. A közelmúltban társszerzőként megírta patinás gimnáziumi 
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könyvtárunk történetét. A kezdetektől fogva elhívatottan képviseli intézményünk 
szellemiségét. Különös gonddal ápolja az öregdiák hagyományokat, s kitartó és 
szorgalmas munkájával hatékonyan segíti az öregdiákok mozgalmát. 
 
Kisari Ottília köszönőbeszéde (2 perc) 

 
Gratulálunk Ottinak, és egyben az öregdiákok nevében is szeretném megköszönni a 
Gimnáziumért tett fáradozásait.  
 
Most felkérem Elnök urat, hogy szíveskedjék átadni a Társaság vezetése által odaítélt 
díjakat, okleveleket és emléklapokat. 

 

 
Társaságunk „Díszoklevelet” adományozott: 
 
 Szűcs Etelka tanárnőnek 

 
Szűcs Etelka biológia-kémia szakos középiskolai tanárként diplomázott. Kezdetben 

Kiskunfélegyházán dolgozott, majd legújabb kori történelmünk nagyon nehéz 

évében, 1956-ban került a gimnáziumunkba.  A fiatalos és dinamikus tanárnő a 

szaktárgyai oktatásán túlmenően mindjárt osztályfőnöki feladatot is kapott, sőt alma 

materünk históriájának egyik „legcsintalanabb” csoportját bízták gondjaira. 

Osztályának óriási szerencséjére igen jól értett a tanulók nyelvén, igazságérzete szinte 

azonosan működött a fiatalokéval. Nyugodtságával és szelídségével hamar elnyerte 

tanítványai bizalmát. Legendás osztályával a mai napig bensőséges kapcsolatot ápol, 

közülük most is sokan itt vannak. 

 
Lőrincz Andrásné tanárnőnek (a kitüntetést lánya, Dr. Percs Erika veszi át) 
 
Lőrincz Andrásné agrár-tanár végzettséggel először tanársegéd volt az ELTE-n, majd 

szőlőnemesítő kutató Kecskeméten. 1962-től huszonkét éven át iskolánkban 

dolgozott, ahol szaktárgyait nagy odaadással gondozta. Beindította a biológiai 

tagozatot, gazdagon felszerelte a kémiai szertárt, s később díjat alapított. Többszöri 

osztályfőnökként igen kedves csoportja az 1966-ban végzett első növényvédő osztály, 

amellyel máig szoros kapcsolatot ápol. Kollégái tisztelték és tanítványai szerették 

igényes munkájáért és segítő magatartásáért. Mindig nagyra becsülte Alma Materünk 

szellemiségét, amelynek további gazdagításához jelentősen hozzájárult sokoldalú 

miklósi tevékenységével. 

 
 
Társaságunk „Kitüntető Oklevelet” oklevelet adományozott: 
 

Jakab Edit tanárnőnek (a kitüntetést átveszi testvére, Dr. Jakab László) 
 

Jakab Edit orosz-német szakos tanár, 1975-től 1992-ig tanított a gimnáziumban. 

Igényes szakmai munkájának köszönhetően a nyelvi munkaközösség elismert 

vezetőjeként tevékenykedett. Főleg a német nyelv tanítása terén ért el sikereket. 

Következetes, kreatív tanítási stílusa népszerűvé tette a tanulók körében. Diákjai 



 

4 
 

eredményesen szerepeltek tanulmányi versenyeken, sokan nyelvvizsgát tettek, és 

többen követték példáját, s a nyelvtanítást választották hivatásul. Német nyelvi 

táborokat szervezett, a beszédközpontú nyelvoktatás elkötelezett képviselőjeként.  

Közvetlen, nyitott személyiségének köszönhetően egykori tanítványaival élő a 

kapcsolata. 

 
 Polgár Sándorné tanárnőnek 
 

Polgár Sándorné Babecz Ilona kémia-fizika szakos tanár, 1968-tól 1992-ig dolgozott a 

gimnáziumban, majd más iskolákban folytatta munkáját.  Tanítása során tantárgyai 

népszerűsítésére helyezte a hangsúlyt.   Rendszeres kísérletekkel tette élménnyé 

tanítási óráit. Kitűnt szervezőkészségével, valamint gyermek-centrikus szemléletével. 

Tanítványai magánemberként is számíthattak rá. Többször vállalt osztályfőnöki 

munkát, hosszú időn át a diákmozgalmat segítő tanárként tevékenykedett, értelmes 

szabadidős programokat kínálva. Odaadó pedagógusi munkásságát, példamutató, 

értékeket teremtő emberi hozzáállását mindenkor elismerés övezte.  

 
 

 Muszka János tanár úrnak 
 

Muszka János István Debrecenben szerzett történelem szakos diplomát. 

Kunszentmiklósra népművelőként került. Gimnáziumunkban éveken át történelmet 

tanított, a történelem munkaközösség vezetőjeként vonult nyugdíjba. Nevéhez 

fűződik a Református Iskolák Országos Történelem Versenyének megszervezése, 

melyen sok tehetséges határon inneni és túli diák vetélkedhetett iskolánkban. 

Fontosnak tartotta, hogy osztályai Erdélyi kiránduláson ismerjék meg a történelmi 

Magyarország általa is hőn szeretett területét. Mai napig segíti a blumbergi 

testvériskolai kapcsolat élményekben gazdag ápolását.   

 
Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományozott: 
 

Kiss Attiláné tanárnőnek 
 
Kiss Attiláné Janovics Ildikó mintegy három évtizede közvetíti diákjai számára a 

kémia és a fizika tudományának mindennapi életben is használható eredményeit. 

Tantárgyai nem túl nagy népszerűsége ellenére tanítványait sokszor az iránta érzett 

szeretet és tisztelet vette rá a tanulásért tett erőfeszítésekre. Igazságos és tárgyilagos 

értékelései kitartó munkára ösztönözték diákjait, amelyet mindig mindenkivel 

szemben nagyra értékelt.  Videó- és fényképfelvételei számos iskolai eseményt és 

programot örökítettek meg. A Gimnázium fejlődését tanárként és öregdiákként 

egyaránt a szívén viseli. 

 
Varga Istvánné tanárnőnek 
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Varga Istvánné Varjú Éva egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, ahol előbb 

matematika és fizika szakos középiskolai tanári, majd később informatika szakos 

oklevelet szerzett. Második generációs pedagógus, így már a családjában 

gyermekként megismerkedhetett a pedagógus pálya szépséges, ugyanakkor 

többszörösen összetett feladataival. Eddig kétszer volt osztályfőnök, az idei tanévtől 

pedig az igazgató-helyettesi feladatokat látja el. Kollégái és tanítványai elismerik és 

kedvelik. 

 
 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott: 
 

Mihók József tanár úrnak 
 

Mihók József általános és középiskolai tanulmányait Kunszentmiklóson végezte. 

Érettségi után műszerész tanuló lett, majd szakoktatóként a helyi szakmunkásképző 

iskolában tanított. Dunaújvárosban szerzett műszaki oktatói oklevelet, majd ugyanott 

műszaki tanár szakon végzett, később pedig az ELTE-n technika szakos középiskolai 

tanárként diplomázott. Gimnáziumunkban technikát tanított. Munkáját 

szakértelemmel és nagyfokú odafigyeléssel végezte.  

 
 Czapáry István tanár úrnak 
 

Czapáry István 2003 óta tanít a Gimnáziumban matematikát és testnevelést. Munkája 

során a kisgimnazistáktól az emelt szinten érettségizőkig valamennyi korosztállyal 

kapcsolatba kerül, és igyekszik minden csoportjának a nekik megfelelő szintű tudás 

átadására. Jelenlegi és volt diákjai egyaránt precíz, lelkiismeretes és hivatásának élő 

fiatal tanárukként ismerik, aki a tanórán kívüli ideje nagy részét is az iskolának, a 

közösség épülésének, a diákok eredményes egyetemi felkészülésének és tanulmányi 

előrehaladásának szenteli. Jellegzetes humora, nyitottsága és az iskolai programokon 

való aktív szerepvállalása – kollégái és tanítványai körében egyaránt – hamar 

népszerű oktatóvá tették.  

 

A kitüntetett tanárok nevében Szűcs Etelka tanárnő kíván szólni (2 perc). 
Köszönöm! 
 
Az öregdiák-kitüntetések következnek. 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott az ötéves jubiláns évfolyamok 
szervezőinek: 
 
 Gaudi László 1952-ben érettségizett öregdiáknak (átveszi Topál Vilma), 
 
 Túri Antal 1962-ben érettségizett öregdiáknak, 
 
 Szabó Zoltán 1972-ben érettségizett öregdiáknak, 
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Szőke Judit 1982-ben érettségizett öregdiáknak, 
 
Svarkai Judit 1992-ben érettségizett öregdiáknak, 
 
Lovistyek Mónika 2002-ben érettségizett öregdiáknak, 
és 
Szabó Laura 2012-ben érettségizett öregdiáknak  
 

továbbá a jelentős társasági munkát végző öregdiákoknak: 
 
Topál Vilma 1961-ben érettségizett öregdiáknak, 
 
Kurucz Ágnes 1977-ben érettségizett öregdiáknak 
és 
Tóth Szilvia 2012-ben érettségizett öregdiáknak. 
 

 
Társaságunk névre szóló Jubileumi Emléklapot adományozott: 
 

az „ötéves jubiláns évfolyamok” valamennyi öregdiákjának, amelyek az ünnepséget 
követő osztálytalálkozókon kerülnek kiosztásra, illetve eljuttatják majd a távollévők 
számára. 

 
Kérem, vegyék át a szervezők az emléklap-csomagjaikat, mégpedig az érettségi éveik 
sorrendjében:  

 a 65 éve érettségizett évfolyam (részükre Fábián Sándorné Topál Vilma fogja átadni),  
az 55 éve érettségizett három osztály,  
a 45 éve érettségizett három osztály,  
a 35 éve érettségizett két osztály,  
a 25 éve érettségizett két osztály,  
a 15 éve érettségizett két osztály és 
az 5 éve érettségizett három osztály. 

 
 
A kitüntetett öregdiákok nevében Topál Vilma öregdiák kíván szólni (2 perc). 
Köszönöm! 
 
 
Végül, de nem utolsó sorban egy újonnan alapított elismerést, a „Legtöbbet javított” diáknak 
járó díjat először adjuk át. Az öregdiák kezdeményezés alapján létrejött díjat, melyet jelenleg 
az 1965-ben érettségizett A osztály gondoz, az a végzős gimnazista kapja, aki a 9-től a 12-dik 
osztályos gimnáziumi évei alatt tanulmányi átlagán a legtöbbet javította. Az elismerés 
20.000,- Ft pénzjutalommal jár.  
 
A 2017-ben végzettek közül Tóth Zsombor 12/A osztályos tanuló javított a legtöbbet az 
átlagán (0,9 értékkel). Kérem fiatal öregdiák társunkat, hogy a megérdemelt díját vegye át 
Elnök úrtól és Igazgató úrtól. 
 
A kitüntetetteknek gratulálunk, s egyúttal mindenkinek erőt és egészséget kívánunk! 
 
Tisztelt Jelenlévők!  
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Mindenkinek megköszönöm a részvételt. A jubilálóknak kellemes osztálytalálkozót 
kívánok! Javaslom az ünnepség résztvevőinek, hogy tekintsék meg alma materünk új 
épületeit, s a gyülekező helyén folytassák a baráti beszélgetéseiket. 

  
Ünnepségünk végén közösen énekeljük el a SZÓZATOT (orgonakísérettel)! 


