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0010 Köszöntõt mond és a rendezvényt 

megnyitja: Szabó András Kunhegyes Város 

Polgármestere
1510 Népdalkörök, népzenei együttesek 

bemutatója
00 0013 -14 Ebéd
0014 Népzenei együttesek bemutatói
0016 Szakmai értékelés

Birinyi József a KÓTA társelnöke a zsûri 

elnöke

Vajna Katalin Csokonai díjas karnagy

Dr. Alföldy Boruss István a Magyar Rádió 

Zenei szerkesztõje

A gimnáziumi oktatás 50. tanévében jubileumi rendezvények lévõkkel, visszaemlékezett a gimnáziumban töltött idõkre.
zajlottak iskolánkban. 2014. március 8-án délután ünnepi meg- Jelen volt a vendégek között két kiváló pedagógus, akik a 
emlékezést, pedagógusok és öregdiákok találkozóját szer- gimnázium tantestületének alapító tagjai, s nyugdíjazásukig az 
veztünk, este pedig Jótékonysági bált rendeztünk. iskola tanárai voltak: Smányi Györgyné, Hédike tanárnõ és 

Nagy izgalommal és odaadással kezdtük szervezni a jubileu-- Csiszér Miklós tanár úr. Példamutató pályájukat méltatva és 
mi év rendezvényeit. Napokat, heteket töltöttünk el a tervezés- megköszönve átvehették iskolánk ajándékát. Népszerûségüket 
sel, a szervezéssel, anyaggyûjtéssel. Közben egyre több emlék bizonyítja, hogy a jelenlévõk felállva, hosszú percekig tapsolva 
idézõdött fel bennünk a régi iskolánkról, a tanárokról és diá- ünnepelték õket.
kokról. A programok összeállítása során „megelevenedett” a 
múlt: nevek, események, történetek jutottak eszünkbe. Sok 
fórumon hirdettük programjainkat, hogy minél többen el tud-
janak jönni.

Délután már izgalommal vártuk „ünneplõbe öltöztetett” isko-
lánkban az emlékezõket. Ünnepségünk narrátora, Agócsné 
Sipos Edina igazgatóhelyettes kedves szavakkal köszöntötte 
vendégeinket. Felelevenítette az eltelt 50 év néhány fontos ese-
ményét, hagyományát. Ezután Metzinger Ferenc, iskolánk 
igazgatója köszöntötte a jelenlévõket. Végigtekintette az elmúlt 
öt évtized eredményeit, kiemelkedõ eseményeit, méltatta az 
elõdök munkáját. Majd ünnepi mûsorunk megnyitásaként a 
Szélcsengõ kórus alkalomhoz illõ szép dalokat adott elõ. A 
kórus tagjai szinte mindannyian kötõdnek iskolánkhoz. Ezt 
követõen Bencsik Balázs 10. osztályos tanuló egy Tóth Árpád: Õket köszöntötte volt diákunk, Szathmári Norbert tanár úr is 
Köszöntõ c. versével köszöntötte az 50 éves iskolát. szavalatával, Kónya Lajos: Fáklyaként címû versét adta elõ. Ezt 

Az eltelt 50 év alatt több ezer tanuló érettségizett iskolánkban, követõen az iskolavezetés köszöntötte azokat a pedagógusokat, 
akikre büszkék vagyunk. Közöttük van dr. Szabó Péter, aki ma akik ebben az iskolában tanultak, érettségiztek, s a tanul-
az Európai Unio Bíróságának tisztviselõje, s rendezvényeink mányaik után visszajöttek az alma materbe tanítani, dolgozni. 
fõvédnöke. Néhány szóban megosztotta gondolatait a jelen- Õk már 11-35 éve dolgoznak iskolánkért, tanulóinkért (Agócs 

50 éves a gimnáziumi oktatás a középiskolánkban
Jubileumi rendezvények a Kunhegyesi Nagy László Szakképzõ Iskola, 

Gimnázium és Kollégium szervezésében
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