
 
 

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

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

2021. május 29. 
 
 

 

 
 
 
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 kilencedik 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 második alkalommal tartunk un. szakmai 
rendezvényt, ennek megfelelően a 2021-es esztendő központi témája az irodalom és 

művészet. 
  
 
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! 
 

Az elmúlt időszak bő egy éve megtanított bennünket arra, hogy a megszokott, már-már 
rutinból működő dolgaink a hétköznapi életben és különösen az ünnepségeinket érintve 
gyökeresen megváltoztak. E rövid idő alatt más-más dolgok váltak fontossá, illetve szorultak 
háttérbe. Ami biztos, hogy az emlékeink fontosabbak lettek, mint bármikor. A kapcsolattartás 
formái is átalakultak erre az időszakra. A sok-sok veszélyt rejtő online világ egy pillanat alatt 
nélkülözhetetlen kommunikációs térré vált, mely az emlékek felidézését is segíteni tudja. 
Nem csak a mi ünnepségünk, de rendezvények sokasága vált digitálissá. Köszönetet 
szeretnék mondani azért, hogy az Öregdiák Társaság nem hagyja, hogy a visszaemlékezés 
háttérbe szoruljon, hanem kihasználva az internetes csatornákat mindenkinek igyekszik 
eljuttatni az aktuális, így a mostani találkozó anyagát. Persze a személyes találkozást 
semmivel nem lehet pótolni, ezért a személyes viszontlátás reményében köszöntöm még 
egyszer minden Öregdiákunkat az iskola vezetősége, tanárai és jelenlegi diákjainak a 
nevében. 

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

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

 

Kedves Öregdiákok! 

Immáron ez a harmadik találkozó - amelyen nem találkozunk. Reméljük viszont, hogy 
egyben az utolsó is. Most már talán meg is van ennek az esélye.  

A külső adottságok – járvány, egészségállapot, vagy más nehézségek – 
megakadályozhatják a személyes találkozást, horribile dictu, még a kapcsolatba lépést is. 
Egyet azonban nem tehetnek: hogy elvegyék az emlékeinket, értékeinket, barátságunkat. 

Amíg ezt szilárdan meg tudjuk őrizni, addig van közösség. A közösségre pedig elemi 
szükség van. Nem véletlenül támadják minden szinten és minden módon a házassági, 
családi, vallási és nemzeti közösségeket. Hiszen ott vannak elkötelezett emberek, ahol 
meg van a lelki kötődés egymáshoz.  

Addig nem tudják az orrunkba fűzni a karikát, ameddig ezek a közösségek megtartanak 
bennünket. De mihelyt a lelkünkbe hatolva meg tudják kérdőjelezni az evidenciákat, meg 
kell fújni a kürtöket!  

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a mieinkre, maradjunk meg a lelki kötelékben! 

Isten óvja hazánkat! Az Ő áldása legyen kedves Mindnyájukon! 

  Baráti köszöntéssel: Pintér Gyula 

 
 
10:15 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 „Dicsérő Oklevelet” adományozott: 
 

  Domján Ferenc tanár úrnak 
Domján Ferenc általános és középiskolai tanulmányait Kunszentmiklóson 
végezte. Intézményünkben tett érettségi vizsgája után a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskolán magyar-könyvtár szakon, majd a Janus Pannonius 
Tudományegyetemen magyar szakon szerzett diplomát. 6 osztályos 
gimnáziumi osztálya sok szép emléket dédelget az együtt töltött időről. Magyar 
szakos tanárként is sok szép eredménnyel büszkélkedhet, sőt az iskolánkban 
töltött 13 éve alatt a sport területén is nagy sikereket arattak versenyzői. Sok 
tehetséges sportolója végzett dobogós helyen a futóversenyeken. A 
Diákolimpián s az Atlétikai Szövetség által szervezett mezei futóversenyen is 
gimnáziumunk leánycsapata országos bajnok lett. 
 

Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott: 
 

Selyem Veronika tanárnőnek 
Selyem Veronika 1993 óta (mint diák vagy tanár) nap, mint nap átlépi Alma 

Materünk kapuját. 2001-ben, érettségijét követően, a Károli Gáspár Református 

Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol megkapta első tanári oklevelét. Ezt 

követően visszatért volt iskolájának falai közé, hogy megkezdje tanári 

hivatását. Kollégája lett volt osztályfőnökének, Derecskey tanár úrnak, akinek 

köszönhetően megszerette az angol nyelvet. Munka mellett szerezte meg 

mesterszakos diplomáját. Kedvessége, együttérzése, megértése teszi diákjai 

kedvencévé. Lelkiismeretesen készíti fel diákjait dolgozatokra, érettségire és 

nyelvvizsgákra. Első osztályfőnöksége kihívást jelentett, de ezt a feladatát is 

remekül megoldotta. 



 
 

 
Gimnáziumunk „Irodalom és Művészet Éve” alkalmából kitüntetéssel ismerjük el a kiváló 
irodalmi és művészeti tevékenységet végzett társainkat. Ebből az alkalomból: 
 
Társaságunk „Díszoklevelet” adományozott: 
  
 Mikulás Ferenc „Pro Schola-díjjal” kitüntetett diáktársunknak 

Mikulás Ferenc gimnáziumi évei alatt országunk újkori történetének 
meghatározó eseményei sűrűsödtek, nevezetesen az ötvenes évek szörnyű 
sanyargatását kiváltó népfelkelés, majd az azt követő megtorlás. Feri ennek 
közvetlen részese, sőt akkori diáktársaink közül egyik helyi főszereplője volt. A 
sok megpróbáltatás és nehézség ellenére a felkészültsége s emberi magatartása 
egyedülálló szakmai kiteljesedését eredményezte. A nemzeti identitás és 
történelem iránti elkötelezettsége révén a kortárs magyar animáció 
kulcsfigurájaként tartják számon. A művészetvezetői munkássága páratlan 
gazdag életművet ölel fel. Ezen belül is kiemelkedik a közösségépítő 
tevékenysége és a fiatal tehetségek támogatása. 

 
Társaságunk „Díszoklevelet” adományozott: 
 

 Horváth Attilának, iskolánk korábbi óraadó tanárának, „Pro Schola-díjjal” kitüntetett 
diáktársunknak 

Horváth Attila 1958-ban érettségizett Gimnáziumunkban, ahol a legendás Gál 
Sándor tanár úr kedvenc tanítványaként olyan útravalót kapott, mely egész 
szakmai és személyes életútját alapvetően meghatározta. Hosszú és rögös, 
mégis tudatosan sokrétű felkészülés eredményeként vált valódi művész-
tanárrá. A rendkívül kifinomult érzékenysége a képzőművészet egyedi (rajz, 
festészet, fafaragás, szobrászat) ötvözetéhez vezette alkotó tevékenységének 
minden egyes mozzanatában. Munkáiban leginkább az eklektikus 
megoldásokat szereti. A sok művészi alkotása közül iskolánkban látható a 
Baksay festménye és a tanárokról készített 24 faragott plakettje. Több tanítványa 
magas szinten folytatja mestere munkáját. 
 

Társaságunk „Díszoklevelet” adományozott: 
 
 Németh József „Pro Schola-díjjal” kitüntetett diáktársunknak 

Németh József 1960-ban érettségizett, aki megnyerő és társaságot kedvelő 
magatartása révén sok szép élményben részesült itteni diákévei alatt. Akkor 
döntően a sport töltötte ki mindennapjait, ezért lett először testnevelőtanár. 
Szakmai élete hamarosan a zeneművészet irányába fordult, ahol különleges 
énekesi adottságait a legfelsőbb szintre fejlesztette. Operaénekesként az igazán 
egyedi bariton hangjával csodálatos sikereket ért el itthon és külföldön 
egyaránt. Számos szerepében nagyszerűen tudta hasznosítani kiváló zenei 
kvalitásait a sportos alkatával. Karakterei igényes művészi megformálásáért 
magas szakmai elismerésekben részesült, és népszerűségre tett szert az 
operakedvelők körében is.  
 

Társaságunk „Díszoklevelet” adományozott: 
 
 Aknai Tamás 1963-ban érettségizett diáktársunknak 



 
 

Aknai Tamás iskolánk eminens tanulójaként korán kitűnt művészetek iránti 
érdeklődésével, már akkor olyan szakismeretekre tett szert, hogy ő tartotta a 
művészettörténet órákat. Egyetemi évei alatt is visszajárt ide, hogy segítse 
fiatalabb társai továbbtanulását. Kiváló művészettörténészként több 
múzeumban, hazai és nyugati egyetemen dolgozott. A Pécsi 
Tudományegyetemen oktatói-kutatói munkája mellett rektorhelyettesi és 
dékáni tisztséget is ellátott. Jelenleg – mint professor emeritus – elhivatottan 
műveli szakterületét. Széleskörű nemzetközi kapcsolatai gondozásával 
továbbra is különböző kiállításokat szervez itthon s külföldön. A munkáját 
magas állami és szakmai kitüntetésekkel ismerték el. 

 
 
Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományozott: 
 
 Wéber Krisztina diáktársunknak 

Wéber Krisztina 1975-ben végzett a Gimnáziumunkban. A művészetek iránti 
érdeklődése már gyermekkorában megmutatkozott. Az irodalomhoz és a 
képzőművészetekhez való vonzódása a középiskolai évei alatt még inkább 
fokozódott. Már ekkor nagyon sokat olvasott, s így a kollégiumban sikeres 
irodalmi kört szervezett. Mindig arra törekedett, hogy az egyre bővülő 
ismereteit és az integrálódó tudását minél szélesebb körben közzé tegye. 
Művészetíróként rendszeresen jelenteti meg cikkeit, szakkönyvei úgyszintén 
népszerűségnek örvendenek. Szívesen tart előadásokat, és a szakmai közéleti 
feladatait ugyancsak elhivatottan teljesíti. A Magyar Páneurópai Unió főtitkári 
munkáját magas kitüntetéssel ismerték el. 

 
Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományozott: 
 
 Bege Eleonóra 1984-ben érettségizett diáktársunknak 

Városunkban Őt mindenki Zizinek nevezte. Igazán egyedi életútját még 
címszavakban sem egyszerű bemutatni. Különleges kézügyessége és 
önállóságra törekvése már nagyon korán megmutatkozott. Iskolánkban a fotó 
fakultációt választotta, amely későbbi pályájához jelentős impulzusokat adott. 
A művészetek széles skáláját (színház, zene, fotográfia) járta be, amíg 
fotóművészként eljutott a teljes sikerig és elismerésig. Munkásságát számtalan 
módon díjazták, és ez a legtágabban vett kultúra iránti érdeklődése révén újabb 
és újabb témák felé vezérelte. Gazdag élettapasztalatát most a művészetterápia 
gyakorlatában kamatoztatja. Családjára a legbüszkébb, mivel egymást minden 
helyzetben példásan segítik.  

 
Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományozott: 
 
 Ábrahám Erika 1986-ban érettségizett diáktársunknak 

Eszmélése óta a versek szerelmese. A gimnázium önképzőkörében volt alkalma 
először elmélyülni a versek működésében, itt szerezte első szerkesztői 
tapasztalatait is. A tanítás, a tehetséggondozás, az irodalomterápia és a 
könyvtári munka tölti ki tanári mindennapjait. 
Versei és kisprózái közel évtizede jelennek meg rendszeresen. Elsősorban a 
személyes létezés kérdésköre foglalkoztatja. Így témaválasztása is igen gazdag, 
a szabadság megértése vagy annak hiánya, a kommunikáció nehézségei, a 



 
 

traumafeldolgozás összetettsége, a családi emlékezet sokrétűsége. Mindezek 
esetében az érzelmek finom árnyalatai állnak versei középpontjában. 

 
Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományozott: 
  

Madaras László iskolánk korábbi tanárának és 1989-ben érettségizett diáktársunknak 
Madaras László Alma Materünkben a „Gál-Horváth Művésztanár Iskola” 
nagyon tehetséges tanítványaként szívta magába későbbi életútjának szakmai 
és emberi alapjait. A rajztanári munkáját Gimnáziumunkban kezdte, s ugyanazt 
folytatja jelenleg Gyöngyösön is. Napjainkra elismert és kiforrott művészként 
tartja nyilván Őt a szakma, munkáit nagyra értékelik, tevékenységét magas 
szinten méltatják. Az intellektuális küldetéstudatának megfelelően grafikái és 
festményei az emberi harmóniát tükrözik. Minden alkotása emberjavító 
szándékából táplálkozik. Alkotóművészként képes több irányzat elemeit 
összegezni és egyéni meglátásba sűríteni. Fontos törekvése megszerzett 
tudásának átadása tanítványai számára.   

 
Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományozott: 
 
 Tóth Péter Lóránt iskolánk korábbi tanárának, 1998-ban érettségizett diáktársunknak 

Gimnáziumi évei alatt a sport (kosárlabda) határozta meg mindennapjait, így 
választotta a testnevelői hivatást. Gyermekkorától benne él a versek iránti 
szeretet, ezért a tanári munka helyett 2015-től a hátizsákjában elviszi a magyar 
irodalom legszebb verseit iskolákba, templomokba, művelődési házakba, 
könyvtárakba. Családjával Kunszentmiklóson lakik, de a Kárpát-medencében 
él. Hazánkat és a határon túli területeket életvitelszerűen járja, ezért is köszöntik 
mindenhol „versvándorként”.  Számára a versmondás a magyar kultúra 
részeként közösségépítő tevékenység. Úgy érzi, hogy tudását meg kell osztania 
másokkal is, mégpedig az adott közösség épülésére. E gondolatok mentén 
próbálja élni életét.  

 
Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományozott: 
 
 Szabó Sándor 1998-ban érettségizett diáktársunknak 

Szabó Sándor már az újraindított nyolcosztályos képzés legendás első 
évfolyamának tanulójaként próbálkozott prózai írásokkal. A kezdetektől az 
emberközpontú szemléletet alkalmazta vallás- és nyelvtanárként, illetve 
drámapedagógusként is. Korábbi írásai után a történelmi regények felé fordult. 
A reformáció félezer éves évfordulójára jelentette meg Luther Márton életét 
feldolgozó nagyregényét. Szabó Sándor (írói nevén „Cs. Szabó Sándor”) 
műveiben a hitelességre való törekvésen túl megjelenik a szereplők emberi 
sokszínűségének a bemutatása a történelmi kor megértése érdekében. A 
reformáció szereplői mellett a magyar történelem korai alakjainak életét is 
hasonló alapvetésű regényekben írta meg.  

 
Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományozott: 

Az Apostol-testvéreknek: Apostol Arankának (1944), Apostol Pálnak (1948), Apostol 
Péternek (1949), Apostol Jánosnak (1960) és Apostol Zsuzsannának (1963), 
akik példaértékű összefogásban közreműködnek Alma Materünk hagyományainak 
ápolásában és diáktársaságunk sokrétű munkájában.  



 
 

 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott az „egyes évfolyamokhoz” tartozó 
osztályok szervezőinek: 
 
 Jónás Ottó 1951-ben érettségizett diáktársnak. 
 

Gazdik Mihály és 
Szinyi Rózsa 1961-ben érettségizett diáktársaknak. 

  
Rácz Ottó,  
Szilágyi Rózsa  
Györe Edit és 
Zolnai Teréz 1971-ben érettségizett diáktársaknak. 

 
 Szigeti (Boczek) Judit és 

Pető Piroska 1981-ben érettségizett diáktársaknak. 
 
Mihók Zoltán és 
Siroki Annamária 1991-ben érettségizett diáktársaknak. 

 
Szilágyi Olivér,  
Kovács Eszter és 
Párkányi Adrienn 2001-ben érettségizett diáktársaknak. 

  
Kiss Viktória,  
Herceg Xénia és 
Bíró Regina 2011-ben érettségizett diáktársaknak. 
 

 
Társaságunk névre szóló Jubileumi Emléklapot adományozott: 
 

az „egyes 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 diáktársnak, 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! 
 

A jubiláló osztályok az ünnepséget követően tartják hagyományos osztálytalálkozóikat 
a kijelölt termekben. 

  
11.30-tól az érdeklődők a Könyvtárban (ez a gyülekező helyszínén, az első emeleten 
található) „Irodalom és Művészet gimnáziumunkban” című rendezvényen vehetnek 
részt.  



 
 

 
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! 
 


