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Tisztelt Olvasóink, kedves Öregdiákok! 

A megalakulásunk óta eltelt időszakban immáron a 

második hírlevéllel jelentkezünk. A tartalmat elsősorban a 

rendezvényekről szóló tudósítások, évközi tevékenységünk 

bemutatása, jövőbeni terveink, valamint az aktuális 

évfordulóhoz, eseményhez kapcsolódó történeti 

kitekintések adják.  

Tartsatok velünk, iratkozzatok fel hírlevelünkre, vagy 

keressétek az www.1679.hu oldalon, illetőleg Facebookon az 

fb.me/refgimalapitvany felhasználónév alatt! 

Öregdiáktársi üdvözlettel: 

Dr. Zakar András elnök  

Hagyományos októberi öregdiák találkozó  

Október 7-én ismét öregdiák találkozón gyűltünk össze, s 

ezúttal az „ötéves” jubiláns osztályokat köszöntöttük. 

 
A jubilálók egy csoportja  

Közelgő események 

Futógála – egészségnap  

2018. áprilisában 

Tegyünk az egészségünkért! 

Tegyük ezt gyönyörű környezetben, 

a megújult gimnázium udvarán! 

Ingyenes vérnyomás-, cukormérés, 

táplálkozási tanácsadás; séta, futás 

és még több mozgásfajta minden 

korosztály számára! Részletek 

hamarosan a www.bsrg.hu és a 

www.1679.hu  oldalon, valamint a 

Facebookon.  

Tavaszi öregdiák találkozó 

2018. május 26-án (szombaton)  
10-18 óráig 

A májusi 10 éves jubiláns osztályok 

mellett minden kedves öregdiákot 

szeretettel várunk! 

Öregdiák Társaság elérhetőségei 

E-mail: 

miklosioregdiakok@gmail.com   

Telefon: +36-30-963-9001  

Kovácsné Tóth Szilvia főtitkár 

A tavaszi találkozóhoz hasonlóan ősszel is mintegy kétszáz fő 

részvételével zajlott a találkozó. Az öregdiákság mellett jelen 

voltak az egykori és a mostani tanáraink, a Pro Schola-díjjal 

kitüntetett öregdiákok, a fenntartó és az iskola vezetőségének 

képviselői, valamint a kunszentmiklósi érettségiztetés százéves 

jubileuma alkalmából meghívott vendégeink: a térség 

polgármesterei és lelkipásztorai. (E jeles jubileumról első 

számunkban olvashattunk összefoglalót.)  

Iskolai Alapítvány adatai 

Kunszentmiklósi Református 

Gimnázium Iskolai Alapítványa 

Adószám: 18341577-1-03 (SZJA 1%) 

OTP Bank 11732150-20004374 
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Tavasz óta újabb hellyel gyarapodott a „campus”: az egykori leánykollégium helyén felépült az általános 

iskola új épülete. A tervek szerint ez a modern és tágas épület fog a jövőben az öregdiák találkozók 

gyülekező helyszínéül is szolgálni. Az esemény színvonalának emelése, benne az öregdiákság igényeinek 

teljesítése és összehangolása céljából tavasszal már egész napos találkozót – „Öregdiák Napot” – 

szeretnénk tartani. A rendezvényen kiállítással, konferenciákkal és különböző programokkal várunk 

minden egykori miklósi gimnazistát! Részleteket a jövő év elején találhattok a fentebb is említett 

internetes oldalakon.  

Visszatérve az októberi találkozóra, az alábbiakban ismertetjük idei kitüntetettjeinket: 

2017. október 7. 

Társaságunk Díszoklevelet adományozott Szűcs Etelka tanárnőnek, valamint Lőrincz Andrásné 

tanárnőnek. 

Társaságunk Kitüntető Oklevelet adományozott Jakab Edit tanárnőnek, Polgár Sándorné 

tanárnőnek, valamint Muszka János tanár úrnak. 

Társaságunk Dicsérő Oklevelet adományozott Kiss Attiláné tanárnőnek, valamint Varga 

Istvánné tanárnőnek. 

Társaságunk Elismerő Oklevelet adományozott Mihók József és Czapáry István tanár uraknak.  

A Gimnázium tantestületének döntése alapján a 2017. év Pro Schola-díjasa: Kisari Ottilia. 

 
Szűcs Etelka „Díszoklevéllel” kitüntetett tanárnő mond köszönőbeszédet  

Helyhiány miatt az előző számunkból kimaradt a 2017. május 20-i kitüntetettek névsora, melyet ezúton 

pótolunk:  

Társaságunk Életműdíjat adományozott Toma János tanár és igazgató úrnak, Horváthné Faragó 

Irén tanárnőnek, Csankovszki János egykori igazgató és tanár úrnak, valamint Balogh Mihály 

tanár úrnak.  

Társaságunk Díszoklevelet adományozott Balogh Sándor tanár úrnak, Göbölyös Lászlóné 

tanárnőnek és Heffter Béláné tanárnőnek.  

Társaságunk Kitüntető Oklevelet adományozott dr. Jakab Lászlóné tanárnőnek, dr. Molnár 

Árpádné tanárnőnek, valamint Toponáry András tanár úrnak.  

Társaságunk Elismerő Oklevelet adományozott dr. Tóthné Ruzsa Irén tanárnőnek és Szarka 

Lászlóné tanárnőnek. 

Valamennyi kitüntetett méltatása hamarosan olvasható lesz a www.1679.hu öregdiák oldalon!  
 

Felelős szerkesztő: Dr. Zakar András elnök  
Szerkesztők: Dr. Ambrus-Ranga Júlia alelnök és Szombati Erika sajtóreferens 
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