
Jubileumi („5 éves”) érettségi találkozó központi ünnepségének forgatókönyve 
2019. október 5. 

 
 

 
 
9:55 Megkérem kedves vendégeinket, szíveskedjenek elfoglalni az ülőhelyeiket! 
 
 
10:00 Himnusz (énekkari kísérettel) 
 

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 hatodik központi öregdiák találkozón. Köszöntjük a jubiláló 
osztályokat, a presbitériumot, a tantestület korábbi és mostani tagjait, az egykori 
diákokat és a mai gimnazistákat, valamint a megjelent hozzátartozókat, vendégeket. 

 
Megkülönböztetett szeretettel üdvözlöm ebben az évben, 2019-ben érettségizett 
„legfiatalabb végzett diáktársaink”ittlévő képviselőit. 
 
Kérem a kedves a jelenlévőket, hogy felállva emlékezzünk azokra a tanárainkra és 
társainkra, 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 a 2016-ban alakult „Társaságunk” 
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.  
 
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.    

 
10:15 Köszönöm lelkipásztor úrnak az ünnepi köszöntést.  
 
 
 BALLAGÁSI ÉNEKEK 
  
 A Gimnázium énekkarát hallottuk Draskóczy Balázs vezetésével, köszönjük! 
 
 
10:20 Felkérem Dr. Zakar András professzor urat, Társaságunk elnökét, hogy beszámoló 

előadását tartsa meg. 
 
 
10:30 Megköszönöm elnök úrnak a beszámolóját.  
 
 
Kedves Vendégeink!  

A jubileumi találkozónkat a Társaságunk elismeréseinek és kitüntetéseinek 
átadásával folytatjuk.  

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

 
Társaságunk „Díszoklevelet” adományoz: 
   

 Nagytiszteletű Pintér Gyulának, a fenntartó egyházközség elnök lelkipásztorának 
 

Pintér Gyula korai lelkészévei után az ezredfordulón költözött családjával 
városunkba, és kezdte meg szolgálatát gyülekezetünkben. Az itteni működése 
alatt az egyházhoz tartozó valamennyi épület megújult, és az intézményi 
struktúra további új épültekkel bővült. Nagytiszteletű úr kiemelt figyelmet 
fordít a nagy múltú gimnáziumunk szellemiségének gondozására, az ifjúság 
hitre és egymás megsegítésére való nevelésére. Baksay Sándor és Virágh 
Gedeon méltó emlékezetének helyreállításában szintén jelentős szerepet 
vállalt. Számos közegyházi tagsága és a teológiai gyakorlati képzésben végzett 
mentori tevékenysége mellett fő törekvése a kultúra sokoldalú támogatása, 
benne a redemptus és a kun identitás ápolása, valamint a nemzeti-, családi- és 
felekezeti összetartozás erősítése. Az öregdiák mozgalmunkat is mindezek 
jegyében segíti. 

 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományoz: 
 
 Bíró Judit tanárnőnek 
 

Bíró Judit Budapesten érettségizett, majd hazatért szülővárosába. Itt 
kollégiumi nevelőtanárként kezdett el dolgozni, később gimnáziumi 



angoltanár lett, 2015-től meg iskolánk egyik igazgatóhelyettese. Vezetői 
feladatait pontosan és nagy körültekintéssel látja el. Tanári munkájában is 
szigorú és következetes, amelynek eredményeként már számos diákját 
segítette sikeres nyelvvizsgához. Széles körben jól ismert a nyitottsága, 
közvetlen stílusa és segítőkészsége. Ízig-vérig kunszentmiklósiként 
elkötelezett támogatója az öregdiák-mozgalmunknak. 

 
 
 Duzmath Szilvia tanárnőnek 
 

Duzmath Szilvia 1998-ban érettségizett gimnáziumunk első nyolcosztályos 
tagozatán. 2003-ban matematika szakos tanárként kezdett el dolgozni 
Kunszentmiklóson, először az ipari iskolában, majd 2006-tól az 
intézményünkben. Munkájában a szerénység, a pontosság és az igényesség 
jellemezi.  Eddig két alkalommal volt osztályfőnök. Egykori tanítványai közül 
már akad olyan személy, aki kollégaként köszöntheti őt. 

és 

 Kósa Csilla tanárnőnek 

 

Kósa Csilla a nyolcosztályos gimnáziumi tagozatunkon tanult számos 
tehetséges társával egyetemben. Már diákként is szép eredményekkel 
dicsekedhetett. Érettségi után tanári diplomát szerzett francia-magyar szakon. 
Gimnáziumunk tantestületének aktív tagjaként szerettette meg tantárgyait 
diákjaival. Osztályfőnöki feladatait mindig nagy odaadással látta el. 
Kedvessége, fiatalos lendülete, feltétlen és szeretetteljes magatartása nagy 
ajándék volt diákjai számára.  

Társaságunk a „Legtöbbet Javított” Díjat ez alkalommal harmadszor ítélte oda a „legutóbb 
érettségizett társunknak”, aki élen járt a tanulmányai során az érdemjegyeik javításában.  
 

A „Legtöbbet Javított” Díj ez év díjazottja: Gál Krisztián 
 

 aki 0,75 (nulla egész hetvenöt századot) javított tanulmányi átlagán. 

 

 Krisztiánnak gratulálunk!  

 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományoz a „négyes évfolyamokhoz” tartozó 
osztályok szervezőinek: 
 
 Kovács Ilonának az 1954-es évfolyamból. 
 
 Losonczy Editnek 1964-es évfolyam A és 

Bányai Józsefnek a B osztályából.  
 

Balogh Emmának az 1974-es évfolyam A  
Vörös Margitnak a B és 
Naftz Katalinnak ugyancsak a B osztályából.  

 



 Szappanos Tamásnak az 1984-es évfolyam A és  
Fekete Attilának a B osztályából. 
 
Jávorka Máriának az1994-es évfolyam A 
Szappanos Anikónak szintén az A és  
Toponáry Adriennek a B osztályából.  
 
Vizi Alíznak a 2004-es évfolyam A és 
Lipóth Anikónak a B osztályából. 
 
Berki Bettinának a 2014-es évfolyam A 
Ájpli Viviennek a B és 
Horváth Zsófiának a C osztályából. 

 
Társaságunk névre szóló Jubileumi Emléklapot adományoz: 
 

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

 
A kitüntetetteknek gratulálunk, jó egészséget, sok boldogságot és további sikereket 
kívánunk! 
 
Tisztelt Jelenlévők! 
 
 A mostani ünnepségünket követően az egykori Leánykollégium megmaradt 
épületrészének utcai oldalán emléktábla avatására kerül sor. 
  
 11.30-tól a Könyvtárban (ez a gyülekező helyszínén, az első emeleten található) 
Balogh Mihály beszélget Halasy Kálmánnal „Iskolánk nagy tanáregyéniségei” címmel Dr. 
Csikesz Ferencről és Dr. Majoros Józsefről. 
  
 15 órától az egykori Fiúkollégiumban (az Apostol Pál utcai épületben) 
megemlékezést tartanak az intézmény alapításának 95-dik évfordulója alkalmából. 
 

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

  
Ünnepségünk végén közösen énekeljük el a SZÓZATOT (énekkari kísérettel)! 
 
 
 

 


