
TERVEZET! 
 Az ünnepség megtartását a járvány miatt későbbi időpontra halasztjuk. 

 
Jubileumi („10 éves”) érettségi találkozó központi ünnepségének forgatókönyve 

2020. május 16. 
 
 

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

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 hetedik központi érettségi találkozón. Köszöntjük a jubiláló 
osztályokat, a presbitériumot, a tantestület egykori és mostani tagjait, továbbá a nem 
évfordulós diáktársakat és a mai gimnazistákat, valamint a megjelent hozzátartozókat, 
vendégeket.  
 
Társasági összejöveteleink sorában első alkalommal tartunk un. szakmai rendezvényt, 
ennek megfelelően a 2020-as esztendő központi témája a sport. 
  
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük díszvendégeinket:  
Gyulai Miklós urat, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét és  
Dr. Nagy Zsigmond urat, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatóját, aki az egykori közszeretetnek örvendő olimpikon súlylökő diáktársunk, 
Nagy Zsiga fia. 
 
Kérem a kedves a jelenlévőket, hogy felállva emlékezzünk azokra a tanárainkra és 
diáktársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk!  
 
 
 
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 
elismerések és kitüntetések átadása következik.  
 
Minden kedves jelenlévőnek kellemes, élményekben gazdag és emlékezetes 
jubileumi találkozót kívánok! 

 
 
10:10 Ünnepségünk megnyitására tisztelettel felkérem Szolnoki Attila igazgató urat. 
 

Tisztelt Öregdiákjaink! 

Sajátos helyzetben, szokatlan módon kell idén köszöntenem az iskola vezetősége, tanárai 

és jelenlegi diákjainak a nevében a jubiláló osztályokat, illetve mindenkit, aki ezeket a 

sorokat olvassa. Hála Istennek az emlékeinket nem lehet falak közé (karanténba) zárni, 

így a diákévek élményei előkerülhetnek jelen körülmények között is. Sőt, talán több időnk 

jut arra, hogy elgondolkodjunk az elmúlt évtizedek történésein. A mielőbbi személyes 

viszontlátás reményében, jó egészséget kívánok minden volt diákunknak. 

   
10:12 Megköszönöm igazgató úrnak az üdvözlő gondolatait. Felkérem Pintér Gyulát, 

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

 
Tisztelt Öregdiákok, kedves egykori tanulóink! 
 
Nem hiszem, hogy bármelyikünk valaha is gondolt volna arra, hogy öregdiák 
találkozónkra ne lehessen eljönni. Az még előfordulhat, hogy egyikünk - másikunk nem 
tud, vagy akar eljönni - de ilyenre nem gondoltunk. 
Minden esetre ez a helyzet megtanít bennünket néhány dologra, amit eddig talán nem 
tartottunk annyira hangsúlyosnak. 
Nagyon fontos a személyünk, a személyes, fizikai jelenlétünk, az eseményekben 
részesedésünk. 
Nagyon fontos, hogy "amíg van időnk" élő kapcsolatunk legyen egymással. Ez erőt, lelki 
örömöt, életet jelent. 
Nagyon fontos, hogy ami a szívünkön van, el tudjuk mondani egymásnak, tudjunk 
egymásról - mert egy vérből valók vagyunk. 
És ha már itt tartunk: 

"Mint porba hullott mag, mi többé nem ered 
Ha nem vigyázol ránk olyanok leszünk mi is, nélküled." 

Találkozzunk, ahogy, ahol, amikor lehet és adandó alkalommal adjunk hálát együtt 
iskolánkért, a jubiláló osztályokért, minden kedves öregdiákunkért! 
Isten óvja kedves Mindnyájukat! 

 
10:15 Köszönöm vezető lelkipásztor úrnak az ünnepi köszöntést. Felkérem Dobos Lídiát, a 

Diákönkormányzat elnökét, köszöntse az ünnepségen megjelenteket. 
 
   
 



Kedves Egykori Diákok! 
 

A gimnázium jelenlegi tanulóinak képviseletében diák-önkormányzati vezetőként sok 
szeretettel köszöntök mindenkit. 
Mi vagyunk azok, akik ugyanazzal a hittel és lelkesedéssel léptük át először az iskola 
küszöbét, mint az előttünk ide járók.    
Mi vagyunk azok, akik – a korábbi diákok által is jól ismert falak között – most koptatjuk 
az iskola lépcsőit és padjait. 
Mi vagyunk azok, akiknek a jelenük azok a hétköznapok és ünnepnapok, amelyekből - 
amikor a jelenből múlt lesz - feledhetetlen emlékeink mozaikképe összeáll. 
Mi vagyunk azok, akik igyekszünk a ránk hagyományozott értékeket megőrizni, és az 
utánunk következőknek továbbadni – együtt az egykori diákság népes táborával, 
amelynek valamennyi mostani gimnazista úgyszintén szeretne tagja lenni.  
A 2020-as esztendőben végzősök – köztük én is – a napokban rendhagyó érettségi vizsgát 
tettünk. A diákszerepünket magunk mögött hagyva az Alma Materünktől búcsúzunk, 
s immár mi is KÖZÉTEK tartozunk. 

 
10:17  Megköszönöm Dobos Lídia üdvözlő mondatait. 
 
10:18 BALLAGÁSI ÉNEKEK 
  
 A Gimnázium énekkarát hallottuk Draskóczy Balázs vezetésével, köszönjük!  
  
10:18 Felkérem Dr. Zakar András professzor urat, Társaságunk elnökét, hogy beszámoló 

előadását tartsa meg. 
 
   (A beszámoló szövege mellékelve.) 
 
10:30 Megköszönöm elnök úrnak a beszámolóját. 
  
 
Kedves Vendégeink! A jubileumi találkozónkat az elismerések és kitüntetések átadásával 

folytatjuk. 
 

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

és elismeréseket. 
 
Tisztelt Ünneplők! Tanári kitüntetések átadása következik. Hagyományosan ilyenkor 
szoktuk átnyújtani egykori kiváló tanárainknak és a jubiláló évfolyamok/osztályok 
osztályfőnökeinek az elismeréseket. 
 
Társaságunk „Díszoklevelet” adományozott: 
 
 Dr. Szentpéteri Klára tanárnőnek 

Szentpéteri Klára tanárnő frissen végzettként 1962-ben került 
gimnáziumunkba, aki itt második szakképzett női testnevelőként 
tevékenykedett. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy kezdettől fogva elbűvölte 
környezetét kiváló szakmai felkészültségével, rendkívül bájos megjelenésével 
és igazán megnyerő személyiségével. Művészi torna válogatott kerettagként 
nagyon hamar igen látványosan fejlesztette a leánytanulók mozgáskultúráját. 



1965-től már a Testnevelési Főiskolán dolgozott, ahol a tanárgenerációk egész 
sorát oktatta. Legszebb személyes élményei Kunszentmiklóshoz kötik, itt rövid 
időn belül megismerkedett élete párjával, a legendás Nagy Géza igazgató úrral. 
Ezért mindig szívesen tesz eleget meghívásunknak.  

  

Társaságunk „Kitüntető Oklevelet” adományozott:  
 
 Kisari Ottília tanárnőnek 

Kisari Ottília ábrázoló geometria – matematika szakos tanár, okleveles 
könyvtáros. Hűséges típus, ide járt gimnáziumba, itt érettségizett és ide jött 
vissza dolgozni. Kollégiumi nevelőtanárként kezdett 40 éve, majd 
matematikatanár lett. Tanított kicsiket és nagyokat, foglalkozott tehetséges 
diákokkal és korrepetált gyengébbeket, segítette kollégái szakmai munkáját. 
Nemcsak közép- és emelt szintű érettségire készítette föl a diákjait, hanem 
különböző szaktárgyi versenyekre is. Volt olyan csoportja, amelynek minden 
tagja jelesre érettségizett matematikából. Megyei szinten több tanítványa ért el 
sikereket, de volt OKTV döntős tanítványa is. 30 éven át volt az iskola 
könyvtárostanára. Szívesen és gyakran élt a könyvtár pedagógiai eszközeivel. 
Oklevele mellé muzeális könyvtáros diplomát is szerzett, amelyet a régi 
gyűjtemény kezelésében hasznosított. Nyugdíjazása előtt volt kollégájával, 
Balogh Mihállyal megírták a gimnáziumi könyvtár történetét. Munkásságát 
szerénység, szakmai alázat és elhivatottság jellemezte. 

 
 Striegl István tanár úrnak 

Striegl István 1966 és 1971 között tanított a gimnáziumban, biológia-földrajz 
szakos tanárként és osztályfőnökként. Gyorsan megszerezte a tanulók 
tiszteletét, egységgé kovácsolta az osztályát. Kiváló pedagógiai érzéke végtelen 
emberszeretetéből, empátia készségéből fakadt. Széleskörű ismereteivel 
elvarázsolta tanítványait, ösztönzött az új ismeretek megszerzésére. Minden 
helyzetben az életre nevelt. Feledhetetlenek a vele töltött órák, napok, 
kirándulások, a németországi nyarak. Egykori osztályával - 50 év után is - élő 
kapcsolatot tart. Évente részt vesz kirándulásaikon, hozzájárul azok 
sikerességéhez. Ő az örök tanár! Nagy szerepe van abban, hogy hajdani 
osztálya baráti közösséggé alakult. 

 Csáki István tanár úrnak 
Csáki István a Szatmári-síkságon, a volt Ecsedi-láp szélén, a Kraszna partján 
fekvő Börvelyen született. Magyarországra az 1990-es évek végén települt át 
családjával. A szívén viselte a református általános iskolánk születését, 
megerősítését, életét. Nyugdíjba vonulásáig igazgatóhelyettesként szolgálta 
általános iskolánkat. A Komplex Természetismereti vetélkedő fő 
mozgatórugója s lelkes szervezője a kezdetektől napjainkig. Lámpás volt, mint 
tanító, mint tanár, útmutatást adott, mint vezető. Soha egy bántó szó nem 
hagyta el a száját. Pedagógus, kolléga, szülő, diák, csak bíztatást, bátorítást, 
emberséget kapott tőle. Köszönjük mindazt, amit „velünk”, értünk, 
gyermekeinkért, diákjainkért tett! 

 
Gimnáziumunk „Sport Éve” alkalmából kitüntetéssel ismerjük el a kiváló testnevelő tanári és 
edzői tevékenységet, valamint a kimagasló sporteredményt. 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szatm%C3%A1ri-s%C3%ADks%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ecsedi-l%C3%A1p
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kraszna_%28foly%C3%B3%29


Társaságunk „Díszoklevelet” adományozott: 
 
 Földessy Ödön diáktársunknak 

Földessy Ödön „kis gimnazistaként” volt iskolánk tanulója. A különleges 
sporttehetsége városunkban alapozódott meg, innen indult el a kibontakozás 
káprázatos útján. Akkori mestere, az emlékezetes Miklóssy János tanár úr 
rögtön felfedezte a gyerek-atléta páratlan sokoldalúságát. Ödön bátyánk 
szívesen emlékezik azokra az évekre, hiszen a magasugrás guruló technikáját 
nálunk sajátította el. Sportpályafutása meredeken ívelt felfelé, csúcspontját a 
helsinki olimpián érte el, ahol itteni iskolatársával, ugyancsak atlétafenomén 
Csányi Györggyel vállvetve örök dicsőséget szereztek Alma Materünknek. 
Földessy Ödön határtalan szorgalmával és rendkívüli kitartásával a 
mindenkori ifjúságunk példaképévé vált. 

 

Társaságunk „Mózes Albert Emlékérmet” adományozott: 
 
 Kovács Etele 1959-ben érettségizett diáktársunknak 

A gyermekkorától sport iránt érdeklődő Kovács Etele Kunszentmiklósra 
kerülve életre szólóan elkötelezte magát az atlétikával. A legendás Mózes 
Albert tanár úrtól itt sajátította el szinte minden sportterület mesterfogásain 
túlmenően még a tanári és az edzői pálya alapjait is. Testnevelői diplomát 
szerzett, majd egész szakmai pályáját a Testnevelési Egyetemen töltötte, sokáig 
az atlétikai tanszék vezetője volt, közben dékáni és rektorhelyettesi feladatokat 
úgyszintén ellátott.  Oktatóként, kutatóként és gyakorló edzőként nagyszerű 
sikereket ért el itthon s külföldön egyaránt. Mindvégig számos szakmai közéleti 
szerepet vállalt. Nyugállományba vonulása után a szakedzők képzésében 
tevékenykedik. 

  és 
 
 Ónodi Szabolcs 1962-ben érettségizett Pro Schola-díjas diáktársunknak 

Az Ónodi-testvérek (Zsolt, Ildikó, Szabolcs és Sarolta) 1955 és 1963 között 
végezték középiskolai tanulmányaikat gimnáziumunkban. Szabolcs 1958-ban 
került Kunszentmiklósra, és itt négy éven át iskolánk egyik legsokoldalúbb 
sportolója volt. Érettségi után testnevelő tanári, később szakedzői végzettséget 
szerzett. Öt és fél évtizede megszakítás nélkül a sport szolgálatában áll. 
Gimnáziumi igazgatóként Bonyhádon példaértékű atlétikai centrumot hozott 
létre. Kiváló testnevelői munkáján túl edzőként olimpikonokat és nemzeti 
bajnokokat nevelt. Eredményei alapján Sólyom László köztársasági elnök 
személyes tanácsadó testületébe (Bölcsek Tanácsába) kérte fel. A szakmai 
közéletben MOB tagként évtizedeken keresztül tevékenykedett, a testnevelő 
tanárok országos szövetségének alelnöki tisztét napjainkban is ellátja.  

 
Társaságunk „Kitüntető Oklevelet” adományozott: 
  
 Antal Andor 1962-ben érettségizett diáktársunknak 

A sport iránt már egészen fiatal korától vonzódó Antal Andor 1962-ben 
érettségizett gimnáziumunkban. Szegedre került, ahol hamarosan megtalálta a 
számára legmegfelelőbb atlétikai számot, a gyaloglást. Ottani kiváló 



mesterének, Kakuszi Ferencnek köszönhetően sorra nyerte a versenyeket: 
nyolcszoros magyar bajnoki címet szerzett, továbbá rangos nemzetközi 
helyezésekkel is büszkélkedhet. Szakedzői képesítésével fél évszázaddal 
ezelőtt klubjának vezetőedzőjévé nevezték ki, melyet mind a mai napig töretlen 
odaadással ellát. Számos tanítványa kiválóan szerepelt világversenyeken, 
közülük is kiemelkednek a para-sportoló Biacsi-testvérek, akik a soron 
következő olimpiára szintén kvalifikálták magukat. 

  és  
  
 Takács Ferenc 1986-ban érettségizett diáktársunknak 

Takács Ferenc felmenői közül többen sportkedvelők voltak. E téren különösen 
köztiszteletben álló édesapja tűnt ki, aki az ugyancsak jó fizikai adottságokkal 
rendelkező fiának segítette kiválasztani a számára leginkább megfelelő 
sportágat. Így Feri hamar a birkózás szerelmesévé vált. Tehetsége és szorgalma 
révén sorra nyerte a korosztályos bajnokságokat, 1988-ban már junior Európa-
bajnok lett, majd ötszörös felnőtt nemzeti bajnok. Közben testnevelő tanári és 
szakedzői oklevelet szerzett, jelenleg mesteroktató a Testnevelési Egyetemen és 
a junior birkózó válogatott edzője. A nemzetközi versenyeken kiválóan 
szereplő tanítványai közül a nemrég junior világbajnoki címet nyert fiára a 
legbüszkébb. 

Társaságunk – második alkalommal, a jubiláló osztályok közül elsőként – „Elismerő 

Oklevelet” adományozott: 

az 1970-ben érettségizett A osztály Közösségének összetartozásuk 
példaértékű ápolása és az Alma Materünk érdekében végzett odaadó 
tevékenységük elismeréseként. Ők évtizedek óta rendszeresen találkoznak, 
legendásak az évente szervezett közös kirándulásaik. Valamennyien derekasan 
megállták helyüket életpályájuk igen különböző területein, közülük többen 
jelentős munkát végeztek, illetve végeznek ma is gimnáziumunk 
hagyományainak gondozása terén. 
 

Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott a „tízes évfolyamokhoz” tartozó osztályok 
szervezőinek: 
 
 Szőke Kálmán 1950-ben érettségizett diáktársnak. 
 
 Ottrok Endre, 

Werner Magdolna és 
Jakab László 1960-ban érettségizett diáktársaknak. 

 
Kozári Zsuzsanna,  
Ihos Judit,  
Kollár Etelka és 
Kelló Julianna 1970-ben érettségizett diáktársaknak. 

 
 Tóth Pál és 

Tánczos Mária 1980-ban érettségizett diáktársaknak. 
 
Eper Ágnes és 
Szappanos Veronika 1990-ben érettségizett diáktársaknak. 
 



Antal Réka,  
Szabó Krisztina,  
Sóbujtó Klára és 
Barna Beáta 2000-ben érettségizett diáktársaknak. 
 
Koloszár Nikoletta,  
Szabó Petra,  
Sebestyén Nikolett és 
Janovics Edina 2010-ben érettségizett diáktársaknak. 
 

 
Társaságunk névre szóló Jubileumi Emléklapot adományozott: 
 

a „tízes évfolyamok” valamennyi öregdiákjának, amelyeket a szervezők a saját 
osztálytalálkozóikon fognak kiosztani, illetve juttatják majd el a távollévők számára. 

 
A kitüntetetteknek gratulálunk, jó egészséget, sok boldogságot és további sikereket kívánunk! 
 
Köszönetet mondunk továbbá minden kedves diáktárnak, aki a személyi jövedelemadója 1%-
át az iskolai alapítvány számára ajánlotta fel. 
 
Köszönjük mindazoknak, külön az önkéntes segítő gimnazistáknak, hogy szabadidejükben 
szorgalmas és odaadó munkájukkal hozzájárultak mai ünnepségünk előkészítéséhez és 
sikeres lebonyolításához. 
 
Tisztelt Jelenlévők! 
  

11.30-tól az érdeklődők a Könyvtárban (ez a gyülekező helyszínén, az első emeleten 
található) „Gimnáziumunk sportélete egykor és napjainkban” című rendezvényen 
vehetnek részt, ahol Balogh Mihály és Ónodi Szabolcs diáktársainkkal, valamint 
Pálinkó Gábor testnevelő tanárral beszélget Tihany Viktor 2002-ben érettségizett 
diáktársunk, aki a M4 sportriportere. 
Ezt követően – várhatóan 12:30-tól – a régi tornateremben az egykori testnevelő 
tanáraink és az élsportoló diáktársaink emléktábláinak avatására kerül sor. 

 
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! 
 


