
 Jubileumi (10 éves) érettségi találkozó központi ünnepségének forgatókönyve 
2017. május 20. 

 
 

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

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a jubiláló osztályokat, a 
tantestület egykori és mostani tagjait, az egykori és a mostani diákok képviselőit és a 
meghívott vendégeinket a Kunszentmiklósi Gimnázium Öregdiákjainak Társasága 
által első alkalommal rendezett központi találkozón. 
 
Külön köszöntöm a 70 éves érettségijét ünneplő Balogh Sándor öregdiáktársunkat, 
aki 1947-ben maturált még az államosítás előtti „régi Baksayban”. 
Ugyancsak megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a most érettségiző „leendő 
öregdiáktársainkat” is. 
 
Kérem a kedves a jelenlévőket, hogy felállva emlékezzünk azokra a tanárainkra és 
öregdiáktársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk! 
 
20-ig számolok 
 
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:  
 

A köszöntők után beszámolót hallhatnak Társaságunk működéséről, majd az 
elismerések és a kitüntetések átadása következik.  
Terveink szerint az ünnepség 11 órától a jubiláló osztályok hagyományos 
érettségi találkozóival folytatódik a kijelölt osztálytermekben. 
 
Minden kedves jelenlévőnek kellemes, élményekben gazdag és emlékezetes 
jubileumi találkozót kívánok! 
 

10:10 Tisztelettel felkérem Szolnoki Attila igazgató urat köszöntőjének megtartására. 



   
10:15 Megköszönöm igazgató úrnak a köszöntő gondolatait, s egyben felkérem Szőke 

Imréné Barócsi Judit Ildikó intézeti lelkipásztort, hogy a fenntartó képviseletében 
köszöntse az egybegyűlteket. 

 
10:20 Köszönöm tanárnőnek az ünnepi köszöntést.  
 
 
  
 ÉNEK 
  
 Mizsei Molli 5. osztályos gimnazista éneklését hallottuk, köszönjük! 
 
10:25 Felkérem Dr. Zakar András professzor urat, Társaságunk elnökét, hogy beszámoló 

előadását tartsa meg. 
 
10:40 Megköszönöm elnök úrnak a beszámolóját. 
 
 Kedves Vendégeink! A jubileumi találkozónkat az elismerések és kitüntetések 

átadásával folytatjuk. 
 

Felkérem Elnök urat, hogy a Titkár asszony közreműködésével szíveskedjék átadni a 
Társaság vezetése által odaítélt díjakat, okleveleket és emléklapokat. 

 
Társaságunk „Életműdíjat” adományozott: 
 
 Toma János tanár úrnak 

Toma János 1952-ben még gyakorló egyetemistaként került ide, a Fölső-
Kiskunság nagy hagyományokkal rendelkező szellemi központjába, s itt elismert 
történelem-földrajz szakos tanárként dolgozott negyedszázadon át. 1956-tól a 
fiúkollégium nagy tiszteletben álló igazgatójaként tevékenykedett. Szakmai 
felkészültsége és nevelői elkötelezettsége révén már fiatal szakemberként is alma 
materünk legendás oktatói és nevelői között tartották számon. Példamutató 
nevelői magatartása és szilárd nemzeti elkötelezettsége a legnagyobb hatású 
tanárok közé emelte. Az elmúlt négy évtizedben – távozása után is – mindvégig 
hű maradt városunkhoz és iskolánkhoz, amikor csak teheti, eljön minden itteni 
rendezvényre. 

  
 
 Csankovszki János tanár úrnak 

Csankovszki János gimnáziumunkban ötödéves egyetemistaként kezdte 
tanári pályáját, s innen vonult 42 év elteltével nyugállományba. Először 
matematika-fizika, majd számítástechnika szakosként is dolgozott. 
Másfél évtizeden át igazgatóként, később sok éven keresztül a 
nyolcosztályos tagozat vezetőjeként tevékenykedett. Magas színvonalú 
tanításával, segítőkész és nyugodt természetével mindvégig az iskola 
meghatározó egyénisége volt. 

 
 

Balogh Mihály tanár úrnak 



Balogh Mihály alma materünkben magyar-latin és könyvtár szakosként 
dolgozott nyugdíjazásáig, közben az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum főigazgatójaként is eredményesen tevékenykedett.  Az iskolánk 
életének mindvégig aktív alakítója volt, egyéni tanítási módszereivel 
számos diákot ösztönzött önképzésre. A könyvtár népszerűsítésén sokat 
fáradozott, s a muzeális könyvek értékeinek megismertetésére szintén 
nagy hangsúlyt fektetett. Napjainkban is széleskörű kutatásokat végez, 
folyamatosan publikál, továbbá számos közéleti tevékenységet vállal. 
 
és 
 

 Horváthné Faragó Irén tanárnőnek 
Horváthné Faragó Irén az egyetemi diplomájának megszerzését követően – rövid 
kitérő után – egész szakmai működését Kunszentmiklóson töltötte. Magyar-
történelem szakos tanárként a gimnazisták számos nemzedékét oktatta kiváló 
felkészültséggel és lelkiismeretes elkötelezettséggel. Szerénysége és a diákokat 
tisztelő magatartása alapján tanítványai nagyra becsülték, kollégái elismerték. 
Sok-sok diákot eredményesen készített fel érettségire, osztályfőnökként a tanulók 
sokaságát indította útra, több egykori diákjával ma is szívélyes kapcsolatot ápol. 
A díjat unokája, Dr. Bolla- Mészáros Kincső Anna veszi át. 
 

 
Társaságunk „Díszoklevelet” adományozott: 
  
 Balogh Sándor tanár úrnak 

Balogh Sándor, a hét évtizeddel ezelőtt érettségizett öregdiáktársunk először 
magyar-történelem szakon diplomázott, majd középiskolai tanári oklevelet 
szerzett angol és német szakon. Két évtizeden át tanított Kunszentmiklóson 
(először Bábonyban, majd a helyi általános iskolában és a gimnáziumban). 1969-
ben élete külföldön (Dániában, Svédországban és Nyugat-Németországban) 
folytatódott, ahol mindvégig a tanári pályán tevékenykedett. Sokoldalú 
felkészültsége és kiváló pedagógiai érzéke alapján igazi tanáregyéniségként 
ismerték el és tisztelték tanítványai és kollégái egyaránt. Bölcs világlátása, 
elkötelezett hazaszeretete, mély humanizmusa és rendkívüli segítőkészsége 
példaértékű. 
 

 Heffter Béláné tanárnőnek 
Heffter Béláné iskolánk legidősebb tanára, szerencsére a százharmadik 
életévében is korához képest jó egészségnek örvend, de az utazást már nem 
vállalta. Aranka néni nagyon kedves levélben köszöntötte egykori tanítványait és 
kollégáit, a mostani elismeréséért pedig igen meghatóan és szép szavakkal 
mondott köszönetet. Gimnáziumunkban másfél évtizeden át tanított 
matematikát és fizikát (jövőre 80 éve lesz, hogy diplomáját megkapta!). Sok száz 
diák oktatásán túl többször vállalt osztályfőnöki feladatokat is. Korrekt 
munkájáért és kedves magatartásáért kollégái és tanítványai szerették és 
becsülték. Egyébként a „Heffter-család” a kunszentmiklósi időszakában teljes 
létszámban kötődött a gimnáziumhoz, Aranka néni és Béla bácsi tanárként, 
Norbert és László meg eminens diákként. A kitüntetést unokája, Heffter Aranka 
veszi át. 
 
és 



 
Göbölyös Lászlóné tanárnőnek  

Göbölyös Lászlóné szűk évtizedet töltött gimnáziumunkban magyar és német 
szakos tanárként, mint „bejáró oktató”. Klári néni nemrég belépett a századik 
életévébe, s emlékei között a kunszentmiklósi időszaka előkelő helyet foglal el. 
Kedves levélben köszönte meg az elismerését. Azt üzeni a fiataloknak és az 
idősebbeknek is, hogy érdemes egyéni módon küzdeni az életben. Ezt József 
Attila szavaival érzékeltette: „Az én vezérem bensőmből vezérel”. Göbölyösné 
tanárnő részére a kitüntetését postai úton juttatjuk el. 
 

 
Társaságunk „Kitüntető Oklevelet” oklevelet adományozott: 
 
 Dr. Jakab Lászlóné tanárnőnek 

Dr. Jakab Lászlóné az egyetem elvégzése után került a gimnáziumunkba, ahol 
nyugdíjazásáig matematika és fizika szakos tanárként dolgozott. Piroska néni 
igen kedves és barátságos természetével, továbbá lelkiismeretes munkájával 
elérte, hogy az egyébként nem igazán kedvelt tantárgyai anyagát diákjai 
becsületesen megtanulják. Hosszú évekig a matematikai munkaközösség 
vezetőjeként minőségi munkát végzett. Sokszor volt osztályfőnök, most is a 20, a 
30 és a 40 éves évfordulósok osztályfőnökeként köszönthetjük. Tanítványai a 
rajongásig szerették, mivel az oktatáson túl mindenben segítette és támogatta a 
hozzá forduló fiatalokat. 

 
 Dr. Molnár Árpádné tanárnőnek 

Dr. Molnár Árpádné évtizedeken át biológia és földrajz szakos tanárként 
dolgozott az iskolánkban, hat éven keresztül az igazgatóhelyettesi posztot 
töltötte be, valamint számos alkalommal volt osztályfőnök is, köztük a mostani 
20 és 30 évvel ezelőtt érettségizetteknél. Csilla nénit a tanításon túl kreatív és igen 
színes egyéniségként ismerhették meg tanítványai és kollégái egyaránt. Nagy 
népszerűségnek örvendett az általa alapított és vezetett fotószakkör, amelynek 
egykori résztvevői évtizedek múltán is kellemesen emlékeznek az ottani 
eseményekre. 
 
és 

 
 Toponáry András tanár úrnak 

Toponáry András két évtizeden át testnevelő tanárként dolgozott a 
gimnáziumunkban. Többször vállalt osztályfőnöki feladatokat is egyéb 
társadalmi megbízatásai mellett. Szókimondó és határozott fellépésével kivívta 
tanítványai és kollégái elismerését. Szaktárgyán keresztül jelentősen hozzájárult 
iskolánk elismerésre méltó sporteredményeinek eléréséhez. Tanítványai közül 
többen szép sikereket értek el a versenysport terén. 
 

 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott: 
 

Dr. Tóthné Ruzsa Irén tanárnőnek 
Dr. Tóthné Ruzsa Irén frissen végzettként intézményünkben húsz éven át lelkesen 
dolgozott testnevelő tanárként és osztályfőnökként is. Komoly sikereket ért el a 
női iskolai röplabda csapattal. Iskolánkban többször szervezte a református 



középiskolák röplabda bajnokságait. Dinamikus személyisége és következetes 
magatartása révén kedvelték a tanítványai. 
 
és 
 

 Szarka Lászlóné tanárnőnek 
Szarka Lászlóné iskolánkban eltöltött időszaka alatt német szakos tanárként és 
osztályfőnökként egyaránt érdeklődéssel és figyelemmel kísérte diákjai 
pályafutását. Az idegen nyelvismeret fontosságát minden igyekezetével próbálta 
elültetni diákjaiban. Közvetlen személyisége és a diákok iránti szeretete 
fémjelezte egész pályafutását. 

 
 
Társaságunk ugyancsak „Elismerő Oklevelet” adományozott a „hetes évfolyamok” 
szervezőinek: 
 
 Sirkó Lajos 1957-ben érettségizett öregdiáknak. 
 
 Fazekas Judit 1967-ben érettségizett öregdiáknak. 
 
 Csirinyi Imre 1977-ben érettségizett öregdiáknak. 
 

Miklós Mónika 1987-ben érettségizett öregdiáknak. 
 
Kácser Györgyi 1997-ben érettségizett öregdiáknak. 
és 
Csabai Katalin 2007-ben érettségizett öregdiáknak. 
 

 
Társaságunk névre szóló Jubileumi emléklapot adományozott: 
 

a „hetes évfolyamok” valamennyi öregdiákjának, amelyeket az ünnepséget követően 
a szervezők osztanak ki saját osztálytalálkozóikon, illetve juttatják majd el a 
távollévők számára. 

 
Kérem, vegyék át a szervezők az emléklap-csomagjaikat, mégpedig az érettségi éveik 
sorrendjében:  
a 70 éve érettségizett Balogh Sándor, 

  a 60 éve érettségizett két osztály,  
az 50 éve érettségizett négy osztály,  
a 40 éve érettségizett három osztály,  
a 30 éve érettségizett két osztály,  
a 20 éve érettségizett két osztály  
és  
a 10 éve érettségizett két osztály. 

 
A kitüntetetteknek gratulálunk, s egyúttal mindenkinek erőt és egészséget kívánunk! 
 
 A kitüntetett tanárok nevében Toma János tanár úr kíván szólni (2 perc). 
 Köszönöm! 



A kitüntetett öregdiákok nevében Sirkó Lajos 57-ben érettségizett öregdiák kíván 
szólni (2 perc). 
Köszönöm! 

 
Tisztelt Jelenlévők!  

Mindenkinek megköszönöm a részvételt!  
A jubilálóknak kellemes osztálytalálkozót kívánok! 

  
Ünnepségünk végén közösen énekeljük el a SZÓZATOT (orgonakísérettel)! 
 
 
 


