
Jubileumi („5 éves”) érettségi találkozó központi ünnepségének forgatókönyve 
2018. október 6. 

 

 
 
 
 
9:55 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 negyedik központi öregdiák találkozón. Köszöntjük a jubiláló 
osztályokat, a presbitériumot, a tantestület egykori és mostani tagjait, az öregdiákokat 
és a mai gimnazistákat, valamint a megjelent hozzátartozókat, vendégeket. 

 
Megkülönböztetett szeretettel üdvözlöm ebben az évben, 2018-ban érettségizett 
„legfiatalabb öregdiáktársaink” jelen lévő képviselőit. 
 
Kérem a kedves a jelenlévőket, hogy felállva emlékezzünk azokra a tanárainkra és 
öregdiáktársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk, emlékezzünk a közelmúltban 
elhunyt Toma János „Életműdíjjal” kitüntetett tanár és igazgató úrra, akitől augusztus 
végén vettünk végső búcsút. Ugyancsak közösen emlékezzünk a mai Nemzeti 
Gyásznapunkon a 169 évvel ezelőtt kivégzett első felelős miniszterelnökünkre és az 
Aradi Vértanúkra, közöttük a legendás honvédtábornokra, Damjanich Jánosra, aki 
közel négy évtizeden keresztül iskolánk névadója volt! 
 
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:  
 



2 
 

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! 
 

10:10 Ünnepségünk megnyitására tisztelettel felkérem Szolnoki Attila igazgató urat.  
   
10:12 Megköszönöm igazgató úrnak az üdvözlő gondolatait. Felkérem Pintér Gyulát, 

egyházközségünk vezető lelkipásztorát, hogy a fenntartó képviseletében köszöntse az 
egybegyűlteket.    

 
10:14 Köszönöm lelkipásztor úrnak az ünnepi köszöntést.  
 
 
 BALLAGÁSI ÉNEKEK 
  
 A Gimnázium énekkarát hallottuk Draskóczy Balázs vezetésével, köszönjük! 
 
 
10:18 Felkérem Zakar András professzor urat, Társaságunk elnökét, hogy beszámoló 

előadását tartsa meg. 
 
 
10:30 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 Materünk 
épüléséhez. Ez a harmincadik esztendő, amikor Pro Schola Díj adományozható, és a 
mai alkalommal ismét sor kerül újabb két díjazott kitüntetésére. 

 
Felkérem Igazgató urat az ez évi kitüntetések átadására. 
 
Gimnáziumunk 2018-ban „Pro Schola Díjat” adományoz: 
 
Dr. Ambrus-Ranga Júlia 2003-ban érettségizett öregdiáknak. 

Ranga Júlia Alma Materünkben nyolc osztályos képzésben részesült, amelynek 

során hamarosan megmutatkozott sokrétű érdeklődése, az újdonságok iránti 

nyitottsága és a hagyományok szeretete. Nyolc éven át tanulóként, majd az 

elmúlt másfél évtized alatt öregdiákként a Gimnáziumért és a közösségünkért 

végzett munkája példaértékű lehet valamennyi mostani és korábbi „miklósi 

diák” számára.  

Az Öregdiák Társaságunk alapító alelnöke, s e poszt sokrétű feladatait nagy 

elkötelezettséggel és lelkesedéssel végzi. Az iskolai alapítványok és az  

öregdiákság szervezése érdekében tett vállalásait (jogászként, presbiterként, 

társasági vezetőként) mindig szakszerű igényességgel, pontosan és rövid időn 

belül teljesíti. Kifinomult szociális érzékenysége és segítő-támogató 

magatartása alkalmassá teszi őt további fontos közösségi feladatok ellátására.  
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Ranga Júlia köszönő beszéde (5 mondat) 

 
Gratulálunk Julinak, és egyben a megjelent öregdiákok nevében is szeretném 
megköszönni a Gimnáziumért tett fáradozásait. 
 
 
Gimnáziumunk 2018-ban „Pro-Schola Díjat” adományoz: 
 
Dr. Jakab Lászlóné Szabó Piroska 1966-ban érettségizett öregdiáknak. 

Szabó Piroska 1966-ban érettségizett iskolánkban. Szegeden folytatta 
tanulmányait. Matematika-fizika szakos középiskolai tanárként 1971-ben 
került vissza Kunszentmiklósra. Egyetlen munkahelye a Gimnáziumunk volt. 
A tantestület aktív tagjaként munkálkodott 2007-es nyugdíjazásáig. 
Éveken át a matematikai munkaközösség vezetőjeként irányította szaktársai 
munkáját. Példamutatóan állt a kollégák elé ezeknek a nem közkedvet 
tantárgyaknak az átadásában. Kedves, elfogadó egyénisége segített a 
hétköznapi problémák leküzdésében. Tanítványai közül többen tanárként 
követték példáját. Ötször volt osztályfőnök, diákjai és a szülők egyaránt nagy 
szeretettel gondolnak rá. Munkahelyével nem szakadt meg a kapcsolata, 
nyugdíjasként is részt vesz a rendezvényeken. 
Munkásságával és a Gimnáziumhoz való pozitív hozzáállásával öregbíti Alma 
Materünk jó hírét.  
 

Szabó Piroska köszönő beszéde (5 mondat) 
 
Gratulálunk Szabó Piroska öregdiáktársunknak, és egyben szeretném megköszönni a 
Gimnáziumért tett tevékenységét. 
 
Bernáth Sándor, a Pro Schola KÖR elnöke virágcsokorral köszönti a Pro Schola 
díjasok nevében a most kitüntetetteket.  

 
Kedves Vendégeink!  

A jubileumi találkozónkat a Társaságunk elismeréseinek és kitüntetéseinek 
átadásával folytatjuk.  

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

 
Társaságunk „Kitüntető Oklevelet” adományoz: 
   

 Mózesné Incze Margit tanárnőnek 
Incze Margit több évtizeden keresztül Alma Materünk biológiai-földrajz 
szakos tanáraként széleskörű tudásával, nyitottságával és az igazságos 
osztályozásra törekvő következetességével vívta ki tanítványai tiszteletét és 
szeretetét. Neveltjei eredményesen szerepeltek az egyetemi felvételiken, 
közülük mára többen komoly szakmai sikereket értek el. Nyugdíjasként segíti 
a diákok emelt szintű érettségire való felkészülését. Egykori diákjai 
osztályfőnökeként ma is érezheti tanítványai összetartozását és egymás iránti 
érdeklődését. 
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 Csankovszkiné Taba Zsuzsa tanárnőnek 

Taba Zsuzsa itt érettségizett, az egyetemi tanulmányait követően egész 
szakmai tevékenységét Gimnáziumunkban magyar-orosz és francia 
szakosként végezte, aki a hajdani nagy tanáregyéniségek méltó mai 
képviselője. Pedagógusi munkáját rendkívül igényesen látta el. A tartalmas és 
szép beszéd elkötelezettjeként tanítványait lenyűgözte magas szintű tudása. 
Hatszor volt osztályfőnök, egykori diákjai mindig szívesen idézik fel 
emlékezetükben legendás óráinak hangulatát és közös kirándulásaik életre 
szóló élményeit. 
 

 Kelemenné Kalászi Zsuzsa tanárnőnek 
Kalászi Zsuzsa matematika-fizika szakos tanárként négy évtizeden keresztül 
dolgozott iskolánkban. A matematikai munkaközösség vezetőjeként éveken át 
irányította a kollégáit a szakterületén az egységes követelmény kialakítása 
érdekében. Munkáját mindvégig a pontosság jellemezte. Három alkalommal 
volt osztályfőnök (négy, illetve nyolc osztályosoknál). Tanítványait a 
fegyelmezett munkavégzésre nevelte. Jelentős szakmai sikere, hogy szakszerű 
oktatói és nevelői működése révén tanulói maradandó tudást szereztek. 

 
Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományoz: 
 
 Fehér Mária tanárnőnek 

Fehér Mária ez évben jubiláló öregdiákunk, aki – az egyetemi évein kívül – 
egész szakmai életét településünkön töltötte. Gimnáziumunk történelem-
angol szakos tanáraként munkáját következetes szigorral végezte. Tanítványai 
szaktárgya iránti elkötelezettsége és alapos lexikális tudása révén elismerték. 
Az általa vezetett emlékezetes kirándulások (pl. a római látogatások) élményei 
ma is elevenen élnek még egykori diákjai emlékezetében, amelyek 
hozzájárultak a természeti és társadalmi környezetünk iránti érdeklődésük 
formálásához. 

 
  Bensinger Erzsébet tanárnőnek 

Bensinger Erzsébet negyedszázaddal ezelőtt kezdő német-orosz szakos 
tanárként került a gimnáziumunkba. Lelkiismeretes, pontos és kreatív 
pedagógusként mindig arra törekszik, hogy tanítványai maradandó 
nyelvtudást szerezzenek. Oktatói és nevelői elveinek megvalósítását a 
beszédközpontú nyelvtanítási elkötelezettsége szolgálja. Határozottságot és 
kiegyensúlyozottságot sugárzó személyisége nagyban hozzájárul a fiatal 
generációk egészséges és felelősségteljes életmódra neveléséhez. 

 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományoz: 
 
 Szolnoki Attila igazgató úrnak 

Szolnoki Attila iskolánkban 1994-ben földrajz-testnevelés szakosként kezdte 
pedagógusi tevékenységét. Barátságos, közvetlen, segítőkész és diákközpontú 
szemléletmódját immár harmadik éve elismert intézményvezetőként is 
kamatoztatja. Nevelői hitvallása a folyamatos fejlesztés, a következetes 
közösségépítés és a konszenzust elősegítő párbeszéd szorgalmazása, amely a 
szakterületének (a sportnak) művelésében, a tantestület irányításában és az 
öregdiák mozgalom felkarolásában egyaránt megmutatkozik. 
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 Horváth Attila tanár úrnak 

Horváth Attila földrajz és történelem szakos tanár szintén öregdiáktársunk. 

Elkötelezettséggel és nagy odaadással oktatja a szaktárgyait, osztályfőnökként 

meg az igazi közösségek kialakítására és azok eredményes működtetésére 

törekszik. Specialitása a tehetséggondozás és a szaktárgyi versenyeztetés, 

tanítványai szép sikereket értek már el különféle megmérettetéseken. 

 
Társaságunk a közelmúltban „Örökdiák Díjat” alapított, amely annak az öregdiáknak 

adományozható, aki az Alma Materünkben az öregdiákok mozgalmában hosszú időn 
át kimagasló tevékenységet végzett. Az „Örökdiák Díj” első kitüntetettje:  

 
Halasy Kálmán 1959-ben érettségizett „Pro Schola Díjas” öregdiák.  

Halasy Kálmán Alma Materünk öregdiák-életének egyik fontos meghatározó 
egyénisége. Folyamatosan szervezi és rendezi osztálya, egész évfolyama, sőt 
más csoportok találkozóit is. Odaadóan gondozza a nagy tanáregyéniségeink, 
(Dr. Csikesz Ferenc, Illyés Bálint és Dr. Majoros József) gimnáziumi 
hagyatékát, és emlékeiket is hűségesen ápolja. Tevékenyen közreműködött 
iskolánk 300 éves évfordulójának előkészítésében és lebonyolításában. 
Javaslatára jött létre és formálódott a tanári emlékcsarnok (az In Memoriam 
Professorum), továbbá támogatta a „Pro Schola Díj” alapítását és indítását is. 
Dr. Halasy Kálmán sebész-főorvos – a lehetőségeihez képest – mind a mai 
napig hatékonyan segíti, és javaslataival folyamatosan gazdagítja az 
öregdiákok mozgalmát. 

 
Dr. Halasy Kálmán köszönő beszéde (5 mondat) 

 
Gratulálunk Halasy Kálmán öregdiáktársunknak, és egyben szeretném megköszönni 
az öregdiák-mozgalmunkért tett áldozatos munkáját.  

 
Társaságunk a „Legtöbbet Javított” Díjat ez alkalommal másodszor ítélte oda a legutóbb 

érettségizett „fiatal öregdiák társainknak”, akik élen jártak a tanulmányaik során az 
érdemjegyeik javításában.  

 
 A díj átadására felkérem Tóth Zsombor öregdiáktársunkat, aki a tavalyi esztendőben 

elsőként részesült ebben a kitüntetésben. 
 

A „Legtöbbet Javított” Díj ez év megosztott díjazottjai: 
 

Szmoleniczki Nóra Erika és Varga Fanni 

 

Mindketten „egy egészet” javítottak tanulmányi átlagaikon. 

 

 A kitüntetetteknek gratulálunk!  

 
 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományoz a „hármas évfolyamokhoz” tartozó 
osztályok szervezőinek: 
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 Józan Margitnak az 1953-as évfolyamból. 
 
 Szendrei Erzsébetnek 1963-as évfolyam A 

Fehér Máriának a B és 
Vámos Zsuzsának a C osztályából.  

 
Serényi Ágotának az 1973-as évfolyam A  
Hajdu Benedeknek a B és 
Zsigmond Zsuzsának a C osztályából.  

 
 Bernáth Évának az 1983-as évfolyam A és  

Czigler Magdolnának a B osztályából. 
 
Horváth Eszternek az1993-as évfolyam A és  
Bégányi Ritának a B osztályából.  
 
Oszlánszki Juditnak a 2003-as évfolyam A és 
Szigetfű Péternek a B osztályából. 
 
Mészáros Zsófiának a 2013-as évfolyam A 
Baski Fanninak a B és 
Varga Viviennek a C osztályából. 

 
Társaságunk névre szóló Jubileumi Emléklapot adományoz: 
 

a „hármas évfolyamok” valamennyi öregdiákjának, amelyeket a szervezők az 
ünnepség utáni osztálytalálkozóikon fognak kiosztani, illetve juttatják majd el a 
távollévők számára. 

 
A kitüntetett öregdiáktársainknak gratulálunk, jó egészséget, sok boldogságot és további 
sikereket kívánunk! 

 
 

Tisztelt Jelenlévők! 
  
 Ünnepségünket követően a Főépület előcsarnokában tanári emléktáblák avatására és 
leleplezésére kerül sor. Apostol Bertalan tanár úr (aki a Főgimnáziumunk első 
igazgatójának, a legendás Apostol Pálnak a negyedik gyermeke volt) emléktábláját az 1963-
ban érettségizett A osztály, Bárány László tanár úr emléktábláját meg az 1963-ban 
érettségizett C osztály állította. 
 11.30-tól a Könyvtárban (ez a gyülekező helyszínén, az első emeleten található) 
Balogh Mihály előadásán vehetnek részt, amelynek címe „Gimnáziumunk az első 
világháború idején”. 
 

Mindenkinek megköszönöm a részvételt!  
A jubiláló öregdiáktársainknak kellemes osztálytalálkozót, a többieknek tartalmas 
időtöltést és további meghitt „baráti beszélgetéseket” kívánok! 

  
Ünnepségünk végén közösen énekeljük el a SZÓZATOT (orgonakísérettel)! 
 
 


