
Jubileumi („10 éves”) érettségi találkozó központi ünnepségének forgatókönyve 
2018. május 26. 

 

 
 
 
14:58 Megkérem kedves vendégeinket, szíveskedjenek elfoglalni az ülőhelyeiket! 
 
15:00 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 harmadik központi öregdiák találkozón. Köszöntjük a jubiláló 
osztályokat, a presbitériumot, a tantestület egykori és mostani tagjait és az 
öregdiákság képviselőit.  

 
Megkülönböztetett szeretettel üdvözlöm a most érettségiző „leendő öregdiák 
társainkat” is. 
 
Kérem a kedves a jelenlévőket, hogy felállva emlékezzünk azokra a tanárainkra és 
öregdiáktársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk! 
 
20-ig számolok 
 
KÖSZÖNÖM! 
 
Én Kovácsné Tóth Szilvia vagyok. Négy osztályos gimnáziumi oktatásban 
részesültem, és 2002-ben érettségiztem. Jelenleg a két éve alakult „Öregdiák 
Társaság” főtitkár-helyettesi tisztét látom el. 
 
Röviden szeretném ismertetni mai rendezvényünk programját:  
 

A köszöntők után beszámolót hallhatnak Társaságunk működéséről, majd az 
elismerések és a kitüntetések átadása következik.  
 
Minden kedves jelenlévőnek kellemes, élményekben gazdag és emlékezetes 
jubileumi találkozót kívánok! 
 

15:10 Ünnepségünk megnyitására tisztelettel felkérem Bíró Judit igazgató-helyettes 
asszonyt.  

   



15:12 Megköszönöm igazgató-helyettes asszonynak az üdvözlő gondolatait. Felkérem 
Pintér Gyulát, egyházközségünk vezető lelkipásztorát, hogy a fenntartó 
képviseletében köszöntse az egybegyűlteket.    

 
15:14 Köszönöm lelkipásztor úrnak az ünnepi köszöntést.  
 
 
 ÉNEK 
  
 Bankovics Száva 3. osztályos gimnazista éneklését hallottuk, köszönjük! 
 
15:16 Felkérem Dr. Zakar András professzor urat, Társaságunk elnökét, hogy beszámoló 

előadását tartsa meg. 
 
 
15:30 Megköszönöm elnök úrnak a beszámolóját. 
  
 
 Kedves Vendégeink! A jubileumi találkozónkat az elismerések és kitüntetések 

átadásával folytatjuk. 
 

Felkérem Elnök urat, hogy – a Főtitkár asszony és a Főtitkár-helyettes asszony 
közreműködésével – szíveskedjék átadni a Társaság vezetése által odaítélt 
okleveleket és elismeréseket. 

 
 
 
Társaságunk „Kitüntető Oklevelet” adományozott:  

  
 

Horváthné Őrsi Piroska tanárnőnek 
Őrsi Piroska itt járt általános iskolába, gimnáziumunkban érettségizett, majd 
az egyetem elvégzése után hazatért, és egész szakmai működését itt töltötte. 
Történelem és orosz szakos tanárként folyamatosan vállalt osztályfőnöki 
feladatokat. Nyugodt magatartásával elnyerte tanítványai bizalmát, közülük 
többen a mostani tantestület tagjai. 
 

 Bertókné Horváth Mariann tanárnőnek 
Horváth Mariann frissen végzettként 1964-ben került a gimnáziumunkba, s 
osztálya most ünnepli fél évszázados érettségi találkozóját. Tanítványaival a 
kezdettől fogva jó kapcsolatot tudott kialakítani, mindvégig igyekezett őket az 
igényes munkára buzdítani. Rövid időt töltött ugyan a városunkban, mégis 
szívesen emlékezik iskolánk szellemiségére, akkori kollégái segítőkészségére. 

  (A tanárnő oklevelét eljuttatjuk részére.) 
 
Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományozott: 
 
 Szilágyiné F. Tóth Katalin tanárnőnek 

F. Tóth Katalin ötödéves magyar-történelem szakos egyetemistaként került a 
gimnáziumunkba, ahol az 50 éve érettségizett C osztály osztályfőnöke lett. 
Kezdő pedagógusként életre szóló élménnyel gazdagodott a kollégái részéről 



megnyilvánuló szeretetteljes fogadtatás és a rábízott tanulók kedvessége 
révén. Szívesen gondol tanítványaival együtt a közös színházi látogatásaikra. 

 
 Baskiné Bíró Ágnes tanárnőnek és főhivatású nevelőtanárnak 

Bíró Ágnes négy évtizeden át szakszerűen látta el hivatásként művelt 
feladatát. Tapintatos magatartásával és célratörő pedagógiai módszereivel 
közel került a fiatalokhoz, korrekt és következetes elvárásaival a szabályok 
betartását erősítette a neveltjeiben. Ma is odaadó figyelemmel követi egykori 
tanítványai életútját. 
 

 Eper József tanár úrnak 
Eper József iskolánkban érettségizett, később ide kerülve matematika és fizika, 
illetve számítástechnika szakosként dolgozott. Rendszeresen közreműködött 
az iskolai rendezvények lebonyolításában. Sikerrel szervezte a vízi túrákat és a 
különféle szakmai tanfolyamokat, felügyelte és karban tartotta az intézmény 
informatikai rendszerét, sőt szívesen részt vett főzőversenyeken is. 

 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott: 
 
 Horváth Zoltánné tanárnőnek 

Horváthné Brigitta ugyancsak öregdiák-társunk, aki három évtizede tagja a 
tantestületnek. Angol szakos tanárként, munkaközösség-vezetőként és 
többszörös osztályfőnökként, továbbá tankönyvfejlesztő lektorként 
elhivatottan igyekszik gazdagítani tanítványai nyelvismeretét. Színes 
egyénisége, őszintesége és következetessége példaértékű diákjai számára. 

 
 Szigeti Csaba tanár úrnak 

Szigeti Csaba kezdő matematika és testnevelés szakos tanárként került az 
intézményünkbe. Közben egyetemi végzettséget szerzett matematika szakon. 
Eddig egy gimnáziumi és egy általános iskolai osztály osztályfőnöki feladatait 
látta el. Munkáját minden részletében a pontosság és a precizitás jellemzi, 
ezért tanítványai felkészítésében is sikeres. 

    
 Pálinkó Gábor tanár úrnak 

Pálinkó Gábor testnevelő tanár három évtizede dolgozik a gimnáziumunkban. 
Nevéhez fűződik a kosárlabda sportág újabb helyi felvirágoztatása, neveltjei 
többször állhattak már a dobogó legfelső fokán. Tanítványai közül számos 
testnevelő és kosárlabda edző került ki. Tájékozottsága és dinamikus 
életszemlélete nagyban segítette egykori diákjai életben való helytállását. 

 
Társaságunk – a nem jubiláló öregdiákok közül elsőként – „Dicsérő Oklevelet” 

adományozott:  
 

Szűcs Istvánnak, aki jelenleg a Miskolci Egyetem professzora. A mostani kitüntetését  
a Társaságunk érdekében kifejtett odaadó segítő és támogató tevékenységéért 
kapja. Három évvel ezelőtt javaslatot tett – az 1965-ben érettségizett társaival – 
a „Legtöbbet Javított” Díj alapítására, amely elismerést ez év őszén másodszor 
fogjuk átadni az arra érdemes érettségiző diáknak. 

 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott a „nyolcas évfolyamokhoz” tartozó 
osztályok szervezőinek: 



 
 Apostol Pál 1948-ban érettségizett öregdiáknak (oklevelét eljuttatjuk számára). 
 
 Bernáth Sándor 1958-ban érettségizett öregdiáknak. 

Gaudi Sándor 1958-ban érettségizett öregdiáknak. 
 

 
Besenyi Béla 1968-ban érettségizett öregdiáknak. 
Gubacsi Borbála 1968-ban érettségizett öregdiáknak. 
Helfrich Márton 1968-ban érettségizett öregdiáknak.  

 
 Szalay Tibor 1978-ban érettségizett öregdiáknak 

Pandúr István 1978-ban érettségizett öregdiáknak 
Vass László 1978-ban érettségizett öregdiáknak (oklevelét osztálytársa, Bajnóczi Edit 
vette át). 
 
Tóth Judit 1988-ban érettségizett öregdiáknak. 
Erdősi Enikő 1988-ban érettségizett öregdiáknak. 
 
Ranga Tamás 1998-ban érettségizett öregdiáknak. 
Hajdu Zsuzsa 1998-ban érettségizett öregdiáknak. 
 
Szekeres Gábor 2008-ban érettségizett öregdiáknak. 
Sarró Ádám 2008-ban érettségizett öregdiáknak. 
Kopis Orsolya 2008-ban érettségizett öregdiáknak. 
 

 
Társaságunk névre szóló Jubileumi Emléklapot adományozott: 
 

a „nyolcas évfolyamok” valamennyi öregdiákjának, amelyeket a szervezők már az 
ünnepség előtt  kiosztottak a saját osztálytalálkozóikon, illetve juttatják majd el a 
távollévők számára. 

 
A kitüntetetteknek gratulálunk, jó egészséget, sok boldogságot és további sikereket 
kívánunk! 
 
 A kitüntetett tanárok nevében Horváth Zoltánné tanárnő kíván szólni (2 perc). 
 
 Köszönöm! 
 

A kitüntetett, jubiláló öregdiákok nevében Gaudi Sándor, 58-ban érettségizett 
öregdiák szeretne szólni, aki egyébként már fél évszázada külföldön él (2 perc). 
 
Köszönöm! 

 
Tisztelt Jelenlévők!  
 

Mindenkinek megköszönöm a részvételt!  
A jubilálók közül azoknak, akik délutánra tervezték az összejövetelüket kellemes 
osztálytalálkozót, a részvevőknek további meghitt, baráti beszélgetéseket kívánok! 

  



Ünnepségünk végén közösen énekeljük el a SZÓZATOT (orgonakísérettel)! 
 
 
 


