
 Jubileumi („10 éves”) érettségi találkozó központi ünnepségének forgatókönyve 
2019. május 25. 

 

 
 
 
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 ötödik központi öregdiák találkozón. Köszöntjük a jubiláló 
osztályokat, a presbitériumot, a tantestület egykori és mostani tagjait, továbbá a nem 
évfordulós öregdiákokat és a mai gimnazistákat, valamint a megjelent 
hozzátartozókat, vendégeket.  
 
Gimnáziumunk ebben az évben ünnepli fennállásának 340-dik évfordulóját, az 1913-
tól induló főgimnáziumi működés során a jövő hónapban már a 103-dik alkalommal 
kerül sor intézményünkben érettségi bizonyítványok kiosztására. 
 
Kérem a kedves a jelenlévőket, hogy felállva emlékezzünk azokra a tanárainkra és 
öregdiáktársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk! Külön emlékezzünk a 
legutóbbi összejövetelünk óta elhunyt Lőrincz Andrásné „Díszoklevéllel” kitüntetett 
tanárnőre! 
 
20-ig számolok 
 
KÖSZÖNÖM! 
 
Én Kovácsné Tóth Szilvia vagyok. Négy osztályos gimnáziumi oktatásban 
részesültem, és 2002-ben érettségiztem. Jelenleg a három 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! 
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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 vezető lelkipásztor úrnak az ünnepi köszöntést.  
 
 
 SZAVALAT 
 
10:18 Köszönjük! Mizsei Dorina végzős gimnazistát hallották, aki már eddig számos 

iskolai rendezvényen szerepelt. Reméljük, hogy az öregdiák mozgalmunkban is 
aktívan közreműködik majd.  

  
10:18 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 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. 

 
Egy iskola működésében meghatározó szerepkört tölt be az igazgató. 1913 óta jelenleg a 17.-
dik személy viseli ezt a felelősségteljes funkciót. Társaságunk az Alma Materünk 340 éves 
évfordulója alkalmából kitüntetéssel ismeri el gimnáziumunk korábbi igazgatóit. 
 
Társaságunk „Díszoklevelet” adományozott: 
 

Csankovszki János igazgató úrnak, aki a főgimnáziumi működés időszakában eddig 
a leghosszabb ideig, 16 évig állt az iskolánk élén. 
 
Baráth Julianna igazgató asszonynak, aki 12 éven át vezette intézményünket.  
 
Szabó Sándor igazgató úrnak, aki 6 éven keresztül látta el itt a vezetői feladatokat. 

 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott: 

 
Ábrahám Ferencné igazgató asszonynak, aki két éven át igazgatta gimnáziumunkat. 

 
Tisztelt Ünneplők! Tanári kitüntetések átadása következik. Hagyományosan ilyenkor 
szoktuk átnyújtani a jubiláló évfolyamok és osztályok osztályfőnökeinek az elismeréseket. 
  

Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományozott:  
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 Kustár Istvánné tanárnőnek 

Kustár Istvánné Major Erzsébet 1968-ban érettségizett gimnáziumunkban, 

majd később magyar-orosz szakos tanár lett. Intézményünkben 1987-től 

nyugdíjazásáig (2008-ig) dolgozott.  Elsősorban magyart tanított, az igényes 

anyanyelv használatára szoktatta diákjait. Kollégáival segítőkész és udvarias 

volt. A tanórán kívüli elfoglaltságokban is készségesen részt vállalt. A 

nyolcosztályos tagozat második évfolyamának osztályfőnökeként és magyar 

tanáraként kiemelkedő munkát végzett.  Az iskola szerkezetbővítése sok 

többletmunkát rótt az ebben a típusban is dolgozó tanárokra. A tanárnő az 

osztályával sokat foglalkozott, bensőséges és családias légkörben nevelte 

tehetséges tanítványait nyolc éven át.  

 
 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott: 
 
 Salga Imre tanár úrnak 

Salga Imre másfél évtizeddel ezelőtt került intézményünkbe, ahol 5 éven át 

dolgozott.  Számos végzettsége (tanító, középiskolai tanár, bölcsész, prózai 

előadóművész) nyomán sokrétű ismeretre tett szert, amelyet színes 

egyéniségével igen jól tudott kamatoztatni munkájában. Itteni működése 

során mély benyomást tett tanítványaira és kollégáira egyaránt. Az általa 

vezetett drámai színjátszó kör tagjai ünnepi műsoraikkal gazdagították 

iskolánk kulturális életét. Osztályfőnöki órái, reggeli áhítatai során 

megmutatkozó figyelme és szeretete életre szóló útravalót adott diákjai 

számára. A kirándulások alkalmával szervezett csapatjátékainak élménye 

ugyancsak elevenen él még tanítványai emlékezetében. 

Társaságunk – a nem jubiláló osztályok közül elsőként – „Elismerő Oklevelet” 

adományozott: 

az ötvenedik „szentmiklósi maturáltatás” alkalmával, azaz 1966-ban 

érettségizett A osztály Közösségének összetartozásuk példaértékű ápolása és 

az Alma Materünk érdekében végzett odaadó tevékenységük elismeréseként. 

Ők évtizedek óta évente rendszeresen találkoznak, az iskolai 

összejöveteleinken és rendezvényeinken közösen vesznek részt. 

Valamennyien derekasan megállták helyüket életpályájuk igen különböző 

területein, közülük többen jelentős munkát végeztek gimnáziumunk 

hagyományainak ápolása terén. 

Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott a „kilences évfolyamokhoz” tartozó 
osztályok szervezőinek: 
 
 Kuti Lajos Mihály 1949-ben érettségizett öregdiáknak. 
 
 Endrédy István 1959-ben érettségizett öregdiáknak. 

Halasy Kálmán 1959-ben érettségizett öregdiáknak. 
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Dabi Sándor 1969-ben érettségizett öregdiáknak. 
Ronga Bálint 1969-ben érettségizett öregdiáknak (oklevelét Kovács Péter veszi át). 
Józan Teréz 1969-ben érettségizett öregdiáknak.  

 
 Szemes Júlia 1979-ben érettségizett öregdiáknak 

Kovács Zsuzsa 1979-ben érettségizett öregdiáknak (oklevelét Szemes Júlia veszi át) 
Ordasi Piroska 1979-ben érettségizett öregdiáknak 

 
Hauszfatter Éva 1989-ben érettségizett öregdiáknak. 
Imre Zsuzsanna 1989-ben érettségizett öregdiáknak. 
 
Hajdú Szilvia 1999-ben érettségizett öregdiáknak. 
Fang Simon 1999-ben érettségizett öregdiáknak. 
 
Alács Krisztina 2009-ben érettségizett öregdiáknak. 
Takács Nóra 2009-ben érettségizett öregdiáknak. 
Fodor Anita 2009-ben érettségizett öregdiáknak. 
 

 
Társaságunk névre szóló Jubileumi Emléklapot adományozott: 
 

a „kilences 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! 
 
Hálásan köszönjük Balogh Sándor tanár úrnak, a 72 évvel ezelőtt érettségizett 
öregdiáktársunknak az előző órában átadott és egyben a tervezett emlékműre szánt gáláns 
hozzájárulását. Ugyancsak megköszönjük a Toma és Zsinka családoknak az adományait. 
Ehhez a kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, amelynek részleteiről hamarosan tájékoztatni 
fogjuk társaságunk tagjait az osztályok szervezőinek közreműködésével. 
 
Köszönetet mondunk továbbá minden kedves öregdiáknak, 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! 
  

Ünnepségünket követően a Főépület előcsarnokában tanári emléktáblák avatására és 
leleplezésére kerül sor. Heffter Béláné tanárnő (aki két évvel ezelőtt a 103-dik 
életévében gimnáziumunk eddig legidősebb tanáraként elhunyt el) emléktábláját az 
1958-ban érettségizett B osztály, Horváthné Faragó Irénke tanárnő emléktábláját az 
1958-ban érettségizett A osztály, Toma János tanár és kollégiumi igazgató úr, továbbá 
Benkő Ákos tanár úr emléktábláját meg az egykori fiúkollégisták közössége állította. 
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11.30-tól a Könyvtárban (ez a gyülekező helyszínén, az első emeleten található) 
Balogh Mihály előadásán vehetnek részt, amelynek címe „Beszélgetés a régi idők 
szentmiklósi iskolájáról”. 

 
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! 
 


