
 
 

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

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

2021. október 2. 
 
 

 

 
 
 
 
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 tizedik 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.  
 
Kérem a kedves a jelenlévőket, hogy felállva emlékezzünk azokra a tanárainkra és 
diáktársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk!  
 

 
KÖSZÖNÖM! 
 
Én Tóth Szilvia vagyok. Négy osztályos gimnáziumi oktatásban részesültem, és 2002-
ben érettségiztem. Jelenleg a 2016-ban alakult „Öregdiák Társaság” főtitkár-helyettesi 
tisztét látom el. 
 
Röviden szeretném ismertetni mai rendezvényünk programját:  
 

A köszöntők után beszámolót hallhatnak Társaságunk működéséről, majd 
elismerések és kitüntetések átadása következik, továbbá megrendezzük az öt éves 
ciklus  elteltével az első Közgyűlésünket is.  
 
Minden kedves jelenlévőnek kellemes, élményekben gazdag és emlékezetes 
jubileumi találkozót kívánok! 



 
 

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

Tisztelt Öregdiákjaink! 

 
Immár negyedik alkalommal kényszerülünk arra, hogy a köszöntésemet csak így, írásos 
formában tudom továbbítani. A nyári nyitás kezdett reményeket kelteni bennünk, hogy 
idén ősszel végre személyes jelenléttel szervezhetjük a már régen várt találkozót. A 
romló járványügyi adatok, valamint a kollégák és diákok között megjelenő COVID 
megbetegedések ezeket a terveket gyorsan felülírták. Továbbra is türelemmel kell 
lennünk. Örömteli viszont, hogy legalább arra megnyílt ősztől a lehetőség, hogy egy-
egy osztály, évfolyam találkozni tudjon. Köszönöm mindenkinek az el nem múló 
türelmét, köszönöm az Öregdiák Társaságnak a rengeteg háttérmunkát, a befektetett 
energiát. Reméljük, hogy legközelebb végre személyesen adhatom át az iskola 
vezetőségének, tanárainak és jelenlegi diákjainak a köszöntését, hogy együtt élhetjük 
meg az összetartozás örömét. A mielőbbi személyes találkozás vágyával kívánok minden 
kedves Öregdiákunknak - kiemelten a jubilálóknak - jó egészséget, örömteli emlékidézést! 

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

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

 
Tisztelt egykori Diákjaink! 

 
Reméljük, ez lesz az utolsó személyes jelenlét nélküli találkozó – olyan találkozó, amikor 
voltaképpen nem is találkozunk. 
Gondolom, már mindenkinek hiányzik a másik társasága, hiszen a szeretet szükségessé 
teszi, igényli a jelenlétet. Az összetartozást azonban nem csak így lehet megélni. Ki is 
használunk minden adandó lehetőséget ennek megélésére – és ez jó érzéssel tölt el 
mindenkit. 
Az egyik ilyen lehetőség az egykori diákok hálás számontartása. Ez nem csak a Pro 
Schola díjasokat jelenti és nem csak azokat, akik a maguk területén kiemelkedő sikert 
értek el.  
Úgy gondolom, méltó azokról is megemlékezni, őket hálás szeretettel számon tartani, 
akiknek nem szegélyezte siker és elismerés az életútjukat, de a hétköznapokban jó szívvel 
álltak helyt, talentumaikkal hűséggel sáfárkodtak.  
Ebben a hűségben sok erőt és jó egészséget kívánva, szeretettel köszöntöm 
mindnyájukat, és remélem, nem lesz több olyan időszak, amikor a találkozásnak nagyobb 
a kockázata, mint a haszna. 
Éljenek Isten áldásában és békességében! 
Tisztelettel: 
Pintér Gyula 

 
10:15 Köszönöm vezető lelkipásztor úrnak az ünnepi köszöntést. 

 
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 asszony 
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: 
 
 Petőné Mészáros Mónika Csilla tanárnőnek 

Mészáros Mónika gimnáziumunkban a második nyolcosztályos osztályban 
végzett, majd Szegeden szerzett biológia szakos középiskolai tanári oklevelet. 
Az egyetem után 2004-től dolgozik iskolánkban. Tanítványai igen szép 
eredményeket értek el versenyeken és az érettségin. Nyaranta emlékezetes, 
kalandokkal s élményekkel teli táborokat szervezett. Munka mellett a kémia 
szakot is elvégezte. Öt éve érettségizett az első osztálya. Szenvedélyes 
oktatásának eredményeként ebből az osztályból hat diákja ment egészségügyi 
pályára (orvosnak, szülésznőnek és gyógytornásznak). A kollégák és a 
gyerekek mindig számíthatnak segítségére. Mónika lelkes és fiatalos 
temperamentumával nagyon aktív tagja iskolánknak.  

 
Társaságunk „Dicsérő Oklevelet” adományozott: 
 

Szolnoki Attiláné Kovács Anita iskolai könyvtárosnak  
Anita első diplomáját a Kecskeméti Tanítóképzőben szerezte. Szabadszálláson 
kezdett tanítani férjével, Szolnoki Attilával együtt. Időközben a pedagógus 
házaspár itt folytatta a munkát, Attila igazgató lett, ő pedig könyvtáros. Anita 
több szakvégzettséggel is büszkélkedhet, Baján informatikus könyvtáros 
diplomát vehetett át, Szegeden meg könyvtárostanár mesterképzésben vett 
részt. Tekintettel az iskola régi könyvgyűjteményére, még szakirányú 
szakképesítést is szerzett a „régi könyves könyvtári ismeretekből”. A maga 
berendezte és kialakította új iskolai könyvtárban élénk a diák- és tanárforgalom, 
az Anita által vezetett könyvtár az igazi ismeretszerzés és a művelődés centrális 
iskolai műhelye. 

 
Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott: 
 

Csanádiné Czigler Teréz tanárnőnek 



 
 

Czigler Teréz 1991-ben lépte át először gimnáziumunk kapuját. Érettségit 

követően Szegeden folytatta tanulmányait matematika-technika szakon. 

Diplomája megszerzése után először Tatárszentgyörgyön dolgozott, onnan 

került ide 2007-ben, majd 2016-ig nálunk tanított a Baksayban. A kollegákkal jó 

kapcsolatot alakított ki, köszönhetően a nyílt, barátságos, segítőkész 

természetének. Ez idő alatt tanított általános iskolásokat és gimnazistákat, 

osztályfőnök is volt. Feladatait lelkesen, precízen végezte, ötleteire, áldozatos 

munkájára mindig számíthattunk. Osztályfőnökként diákjai életét figyelemmel 

kísérte, családias hangulattal, változatos programokkal formálta jó közösséggé 

a rábízott osztályát.  

Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott: 
 

Böszörményi Alice tanárnőnek 
 Böszörményi Alice magyar-történelem szakos diplomát szerzett, majd a 
népművelés szakot is elvégezete. Kezdetben örömmel vett részt különböző 
kutatásokban, továbbá a gyermekvédelem területén is hasznos szakmai 
tapasztalatokra tett szert. Mindmáig fő törekvése a közösség építése. Eddigi 
pályafutása során nagyszerű sikereket ért el a nehéz helyzetben lévők 
integrálása révén. 1993-ban került Kunszentmiklósra. Az itt töltött 5 év alatt 
magyar tanárként, kollégiumi vezetőként s a folyamatosan jelentkező feladatok 
önként vállalt szervezőjeként mindig a közjó szolgálatát tekintette a 
legfontosabbnak. Miklósi tanítványaira szívesen emlékezik, akikkel szívélyes 
kapcsolatot ápol.                        

 
Tisztelt Ünneplők! 
 
Társaságunk 2016-ban díjat alapított a jelenleg gimnazista társaink részére azzal a céllal, hogy 
minél jobb eredményt érjenek el tanulmányaik során. Az un. „Legtöbbet Javított-díj” 
elismerésben az az érettségiző részesülhet, aki a tanulmányai átlageredményén a legtöbbet 
javította az itt eltöltött évek folyamán. A díjat az 1965-ben érettségizett A osztály 
indítványozta, s az elismeréssel járó díjat (20e Ft/év) idáig finanszírozta. Ezt a feladatot 2021-
től az 1970-ben érettségizett A osztály vette át (osztályszervező Kozári Zsuzsanna). 
A Legtöbbet Javított-díj ez év kitüntetettje: Gyökeres Lídia, aki középiskolai időszakában 

0,82 (nulla egész nyolcvankettő századot) javított a tanulmányi átlagán. A díjat átadja az előző 

évi kitüntetett, Bakos Róza, aki már az ELTE másodéves keleti nyelvek és kultúrák (japán) 

szakos hallgatója. 

A most kitüntetett Lidusnak gratulálunk már úgyis, mint a Szegedi Tudományegyetem 

élelmiszermérnök szakos hallgatójának. 

  

Társaságunk „Elismerő Oklevelet” adományozott az „egyes évfolyamokhoz” tartozó 
osztályok szervezőinek: 
 
 Tamás Attila és 

Morvai Ilona 1956-ban érettségizett diáktársaknak. 
 

Székely Gábor, 
Nagy Irén és 
Kánai Márta 1966-ban érettségizett diáktársaknak. 



 
 

  
Martics Julianna,   
Kopp Ágnes és 
Majsai Julianna 1976-ban érettségizett diáktársaknak. 

 
 Fábián Elvira és 

Novák Pál 1986-ban érettségizett diáktársaknak. 
 
Lőrincz Tünde és 
Duzmath Diána 1996-ban érettségizett diáktársaknak. 

  
Kévés Judit és 
Kovács Éva 2006-ban érettségizett diáktársaknak. 

    
 Bődi Hunor Gergely, 

Horváth Gréta és 
Török Bíborka Csaga 2016-ban 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. 
 
Kedves Diáktársaink! 
 
Szabályzatunk szerint az öt éves ciklus végén Közgyűlést tartunk, amelyen előterjesztjük az 
elmúlt időszakról szóló beszámolót, továbbá szavazásra bocsátjuk az elnöki tisztségre beadott 
pályázatot és az új vezetőségre tett javaslatot. Ezennel felkérem Szolnoki Attila igazgató urat 
a Közgyűlés levezetésére.  
 

KÖZGYŰLÉS 
 
Tisztelt Ünneplők! 
 
2016 őszén tartottuk a Társaság alakuló ülését. Első észrevételem, hogy az elmúlt öt év igen 
gyorsan eltelt, s benne az utóbbi kettő esztendőt minden tekintetben rendkívüli körülmények 
között éltük át. Ugyanakkor túlzás nélkül elmondható, hogy az itt érettségizettek 
kezdeményezésére és mind több egykori és mai diákunk aktív közreműködésével nagyon 
tartalmas társasági élet bontakozott ki intézményünk keretei között ezalatt a fél évtized alatt, 
amelyre igazán büszkék lehetünk valamennyien. 



 
 

Mostani feladatunk az elnökségi-vezetőségi beszámoló szavazásra való előterjesztése, továbbá 
az új elnök és az új vezetőség megválasztása. 
 
Első napirendi pont. Az öt éves társasági beszámolót valamennyi osztályszervező még május 
31-én megkapta. Így minden öregdiáknak lehetősége nyílt arra, hogy közvetve véleményt 
nyilvánítson a dokumentumról. Az osztályok 10,9%-a (mintegy 400 fő) élt a szavazás 
lehetőségével. Az összes leadott szavazat közül mindegyik igen volt, köztük elutasítás és 
tartózkodás nem szerepelt.  
Megkérdezem, hogy a jelenlévők közül kik támogatják a beszámoló elfogadását. Kérem, 
kézfelnyújtással szavazzanak. A szabályzat alapján megállapítom, hogy a többségi 
támogatásukkal itt is megerősítették a korábbi szavazást. 
 
Dr. Zakar András elnök úrnak adom meg a szót! 
 

Tisztelt Diáktársak, kedves Barátaim! 
 

A társasági beszámoló elfogadásával véget ért a szervezetünk 2016-ban megválasztott 
Elnökségének és Vezetőségének a mandátuma. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy öt 
éven át alapító elnökként irányíthattam a Társaságunkat. Köszönetemet fejezem ki mindenkinek, 
aki közreműködött a közös munkánkban. Az új vezetésnek sok sikert, valamennyi 
diáktársunknak meg további élményekben gazdag társasági együttműködést kívánok. 

 
Második napirendi pont. A következő ciklus elnöki posztjára egy pályázat érkezett, amelynek 
szövege – az előírásoknak megfelelően már hónapok óta – a gimnáziumi és a társasági 
honlapon egyaránt olvasható, továbbá valamennyi osztályszervező is még július 1-én 
megkapta azt. Tehát e vonatkozásban úgyszintén minden öregdiáknak lehetősége nyílt arra, 
hogy közvetve véleményt nyilvánítson a közzétett pályázatról. Az osztályok 20,6%-a (mintegy 
800 fő) élt a szavazás lehetőségével. Az összes leadott szavazat közül mindegyik támogató 
volt. 
Megkérdezem: a jelenlévők közül kik szeretnék, hogy Ranga Júlia legyen a Társaság soron 
következő elnöke? Kérem, kézfelnyújtással szavazzanak. A szabályzat alapján megállapítom, 
hogy a többségi támogatásukkal itt szintén megerősítették a korábbi szavazást. 
 
Az új 15 fős vezetőség javasolt listáját előzetesen %-ban (mintegy főt képviselve) támogatták 
az osztályok. 
Megkérdezem, a jelenlévők közül kik szeretnék, hogy 2021-től XY vezetőségi tag legyen? 
Kérem, kézfelnyújtással szavazzanak az új vezetőségről. A szabályzat alapján megállapítom, 
hogy a többségi támogatásukkal itt ugyancsak megerősítették a korábbi szavazást. 
 
Az újonnan megválasztott elnöknek, Dr. Ambrus-Ranga Júliának adom át a szót.  
 

Szeretettel megköszönöm a kedves diáktársak bizalmát, és a lehetőséget, hogy továbbra is részt 
vehetek a diákszervezetünk munkájában. Köszönöm Zakar András alapító elnök úr munkáját, 
különösen a Társaság létrehozásáért és működési kereteinek kialakításáért tett erőfeszítéseit. 
Előre is köszönöm mindenkinek, aki a következő ötéves ciklusra is vállalta, hogy személyes 
közreműködését adja ahhoz, hogy a találkozók a már megszokott színvonalon kerülhessenek 
megrendezésre. Hálás vagyok mindannyiuknak; mindig nagy szeretettel tölt el átélni azt az 
odaadást, amivel - nem kis - feladataikat végzik. Remélem, a következő időszak még közelebb visz 
majd bennünket Társaságunk céljainak kiteljesedéséhez: a mindenkori diákság anyagi, erkölcsi 
és szellemi támogatásához, a kunszentmiklósi református gimnázium térségben betöltött 
szerepének megőrzéséhez és az iskola hírnevének öregbítéséhez. 



 
 

Tisztelt Jelenlévők! 
  
Igazgató úrnak megköszönöm a Közgyűlés levezetését, az előző és az új elnöknek meg a 
felszólalásukat!  
 
Tájékoztatom az itt lévőket, hogy  
 

a jubiláló osztályok ezt követően tartják hagyományos osztálytalálkozóikat a kijelölt 
termekben. 

  
11.30-tól az érdeklődők a Könyvtárban (ez a gyülekező helyszínén, az első emeleten 
található) „A szekciók bemutatkozása” 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! 
 

 


