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Köszöntő 

Tisztelettel köszöntjük a 2018. október 6-án „öt éves” jubiláló 
osztályokat! A két éve alakult Kunszentmiklósi Gimnázium 
Öregdiákjainak Társasága (röviden Társaság) azzal a céllal jött 
létre, hogy összefogja az Alma Materünkben érettségizetteket. Az 
erre vonatkozó legfontosabb elképzeléseket és alapvető 
törekvéseket, majd a belőlük fakadó számos feladatot a 
dokumentumaink részletesen tartalmazzák. 

A hosszú évek, évtizedek, sőt több évszázad során kialakult és 
gyakorlattá vált nemes gimnáziumi hagyományainkat szeretnénk 
feleleveníteni, gondosan ápolni és még – a mai kor igényeihez és 
lehetőségeihez igazodva – továbbfejleszteni is. 

A Fölső-Kiskunság szellemi központját jelképező iskolánkban már 
közel ötezren maturáltak az elmúlt száz esztendőben. Iskolatársaink 
népes táborához tartozók a település és a közeli térség határain kívül 
sokfelé elkerültek. Ez gyakran nehezíti a felderítésüket, de 
szándékunk valamennyi egykori „miklósi diák” mielőbbi elérése és 
tájékoztatása a programunkról. 

A működési rendünk alapján öt év alatt (2016-2021 közötti 
időszakban) valamennyi társunkat igyekszünk invitálni 
Kunszentmiklósra az 5 vagy 10 éves jubileumi érettségi találkozóik 
sorrendjében. Május végén a 10 éves, október elején az 5 éves 
összejövetelekre a tanárainkat szintén meghívjuk és köszöntjük. 

Korunk technikai lehetőségei biztosítják, hogy a honlapon és egyéb 
hírcsatornákon keresztül minden fontos információt időben 
közzétegyünk, továbbá a Társaság vezetése is folyamatosan minden 
érdeklődő számára készségesen rendelkezésre áll.  

Társaságunk 2018. október 6-án ünnepélyes keretek között ismét 
okleveleket adományoz tanárainknak Alma Materünkben végzett 
odaadó és színvonalas oktató és nevelő munkáért, továbbá 
öregdiákoknak összetartozást erősítő szervezői tevékenységért, 
mecénási és szakértői-tanácsadói közreműködésért. 

Tisztelt Öregdiáktársak, kedves Barátaink! Bátorítunk Titeket 
arra, hogy minél többen és minél hatékonyabban vegyetek részt 
öregdiák szervezetünk egyedülálló és igazán sokrétű 
mozgalmában! 

 

Társaságunk Elnöksége és Vezetősége 

 

2018. október 6-án kitüntetett 
tanárok: 

Bensinger Erzsébet 

Csankovszkiné Taba Zsuzsa  

Fehér Mária  

Horváth Attila  

Kelemenné Kalászi Zsuzsa  

Mózesné Incze Margit  

Szolnoki Attila 

2018. október 6-án kitüntetett 
öregdiákok: 

Baski Fanni (2013) 

Bégányi Rita (1993) 

Bernáth Éva (1983) 

Czigler Magdolna (1983) 

Fehér Mária (1963) 

Hajdu Benedek (1973) 

Halasy Kálmán (1959) 

Horváth Eszter (1993) 

Józan Margit (1953) 

Mészáros Zsófia (2013) 

Oszlánszki Judit (2003) 

Serényi Ágota (1973) 

Szendrei Erzsébet (1963) 

Szigetfű Péter (2003) 

Szmoleniczki Nóra Erika (2018) 

Vámos Zsuzsa (1963) 

Varga Fanni (2018) 

Varga Vivien (2013) 

Zsigmond Zsuzsa (1973) 
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Öregdiák-találkozó program 

9 órától Gyülekező és regisztráció az Aulában 
(az egykori leánykollégium udvarán 
álló legújabb épületben) 

10 órától Díszünnepség a Református 
Templomban 

11 órától Érettségi találkozók a kijelölt 
termekben 

Párhuzamosan:  

 Tanári emléktáblák avatása (Főépület) 

 Előadás: „Gimnáziumunk az első 
világháború idején” (Könyvtár) 

 Történeti kiállítás megtekintése 

 Az újonnan átadott épületek bejárása 

13 órától Ebéd (egyéni szervezésben) 

18 óra Kapuzárás 

 

Gimnáziumunk az I. világháború idején 
(előzetes) 

A Kunszentmiklósi Református Főgimnázium 1913-
14-dik tanítási éve végén, június 26-án, pénteken este 
Kovács Lajos iskolaszolga két hónapra bezárta a 
gimnázium kapuját.  Két nappal később, 1914. június 
28-án, vasárnap délelőtt Baksay Sándor, 
Kunszentmiklós lelkipásztora, a Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspöke talán éppen az 
intézmény érettségit is biztosító főgimnáziummá 
fejlesztéséről, s az új iskolaépület fölemelése terveiről 
számolt be a szószékről híveinek, mikor 
Szarajevóban eldördült a Ferenc Ferdinánd 
trónörököst megölő gyilkos fegyver. 

Egy hónappal később, július 28-án a Monarchia 
hadat üzent Szerbiának. Négyéves gyilkos vérontás 
kezdődött ekkor, amelyet méltán neveztek 
világháborúnak. Az elsőnek a történelemben… A 
négy esztendő mérhetetlen szenvedésébe került az 
emberiség nagy részének: milliók pusztultak el, 
milliók sebesültek meg, milliók veszítették el 
szeretteiket. Alma Materünk hátországi 
intézményként is megszenvedte a Nagy Háborút, 
meghozta a maga áldozatát: márványtábla őrzi 
negyvenkét volt diákja és két tanára nevét, akik soha 
nem tértek vissza. Róluk is, meg az iskola négyéves 
történetéről is szól az előadás az októberi Öregdiák 
Találkozón, az első világháború befejezésének 
centenáriumán. 

Írta: Balogh Mihály 

A „leghűségesebb polgár” és a 
„legigazságosabb tanár” Toma János (1930-2018) 

Toma János 1930. március 17-én, a Szamos-menti 
Pátyodon született. Fiatal éveinek eseményekkel teli 
megpróbáltatásait mi sem jellemzi jobban, hogy 
családja rövid időn belül háromszor kényszerült 
áttelepülni egyik országból a másikba az első és a 
második világégés következményeként. A néptanító 
Toma szülők Jánost – fivérével együtt – 
következetesen a keresztény erkölcsös és 
családcentrikus életvitelre, továbbá a töretlen és 
mélységes hazaszeretetre nevelték. Az elemi iskolai 
és a gimnáziumi tanulmányait különböző 
helyszíneken (Pátyod, Szeged, Nagykároly, 
Debrecen) végezte, majd az érettségit követően a 
Debreceni Egyetem hallgatója lett, ahol 65 évvel 
ezelőtt kitűnő minősítésű történelem-földrajz szakos 
középiskolai tanári diplomát szerzett. 

Gazdag szakmai pályafutását és kiváló oktatói és 
nevelői tevékenységét már utolsó éves 
egyetemistaként 1952 őszén megkezdte a Fölső-
Kiskunság szellemi központjában, a nagy múltú, 
három és fél évszázados kunszentmiklósi – akkori 
nevén „Damjanich János Gimnáziumban”. 
Középiskolai tanári munkája mellett először a 
fiúkollégiumban nevelőtanár, majd két évtizeden át 
az intézmény igazgatója volt. 

A gimnáziumban a logikusan fölépített tanórái, a 
történelmet és a földrajzot folyamatában és 
összefüggési rendszereiben szemlélő sajátos 
tanegységei, az egyénre szabott fejlesztő-ösztönző 
módszerei, s nem utolsó sorban egyedi számonkérési 
és feleltetési szokásai már fiatalon az intézmény 
legnagyobb tanáregyéniségei közé emelték. 
Tanítványai még évtizedek múltán is mindmáig a 
„legigazságosabb tanárként” emlegetik. 

Toma tanár és igazgató úr a kunszentmiklósi 
Gimnázium és Fiúkollégium nagyformátumú 
pedagógusaként példamutató rendszerességgel, 
felelősségteljesen, megfelelő következetességgel és 
őszinte odaadással nevelte diákjait. Nemcsak név 
szerint ismert minden rábízott fiatalt, azok 
erényeivel, esetleg javítandó tulajdonságaival együtt, 
hanem kiváló pedagógiai érzékének köszönhetően 
mindig megtalálta az adott feladatok megoldásához 
legjobban célravezető - elismerést kifejező, vagy 
szükség esetén feddő, de jóindulatú – nevelési 
módszert. Az aktív életet, sportot kedvelő 
egyéniségéből fakadóan különösen sok figyelmet 
szentelt a kollégisták szellemi és erkölcsi 
kiteljesedésén túl a fizikai aktivitással gazdagított, 
egészséges életvitelének kialakítására is.  



miklosioregdiakok@gmail.com www.1679.hu 
 

Legnagyobb nevelői érdeme, hogy valamennyi 
neveltje számára mindig biztosította a személyes 
méltóság átélését és védelmét, soha senkit nem 
alázott meg, sőt teljes erejével azon volt, hogy 
tanítványai önálló, független és alkotó egyéniséggé 
váljanak. Az általa vezetett kollégiumban 
folyamatosan ellenőrzött és szigorú 
következetességgel számon kért házirend nagyban 
hozzájárult több száz rendszerető, a jövőért 
munkálkodó, a közösségi célokért tenni akaró – mára 
többségében már idősödő – állampolgártársunk 
eredményes életútja szilárd alapjainak lerakásához, 
majd azok értelmes végig viteléhez. 

Toma János tanár úr mindössze 25 esztendőt töltött 
el Kunszentmiklóson. Ugyanakkor az elkövetkező 
négy évtizeden át is szinte „együtt élt” egykori 
iskolájával és településével, érdeklődő figyelemmel 
kísérte az ottani történéseket, valamennyi miklósi 
rendezvényre igyekezett eljutni. Éppen ezért méltán 
nevezheti Őt az utókor együttesen Kunszentmiklós 
és annak Gimnáziuma „leghűségesebb polgárának, 
illetve leghűségesebb tanárának” az onnan 
elszármazottak között. A hosszú évek során nem 
hiányzott szinte egyetlen összejövetelről vagy 
ünnepségről sem, az érettségi találkozók állandó 
résztvevője volt. Megjelenésével folyamatosan 
fönntartotta és erősítette hajdani tanítványaiban a 
biztonság és az összetartozás érzését, mindig 
őszintén érdeklődött diákjai szakmai és személyes 
élete iránt. Sok-sok felnőtté vált tanítványával 
bensőséges baráti kapcsolatokat ápolt. 

A sors különös ajándékának tekinthetjük, hogy az 
öregdiákok sokasága köszönthette Tanár urat a fél 
évszázados tanári működése alkalmából valamennyi 
résztvevő számára maradandó élményt jelentő 
díszünnepségen. Kifejezhettük tiszteletünket és 
nagyrabecsülésünket emberi és pedagógusi 
nagysága előtt a 80. születésnapján és a Fiúkollégium 
alapításának 90. évfordulóján az emléktábla 
avatásával egybekötött ünnepségen is.  

Kunszentmiklós város fölvirágoztatásáért végzett 
közéleti tevékenysége, kimagasló oktató-nevelő 
munkája és példamutató személyisége 
elismeréseként 2002-ben „Kunszentmiklósért 
Emlékérem” kitüntetésben részesült. A 
közelmúltban alapított – egykori és mostani tanárok 
részére adományozható – „Életműdíjat” az 
Öregdiákok Társasága elsőként neki ítélte oda az 
elmúlt évben. 

Toma János otthonról hozott és családja által 
folyamatosan táplált hazaszeretete érlelte a nemzeti 
sorskérdések iránti különleges érdeklődését. 
Mindezek ékes bizonyítéka, hogy a „Rákóczi 
Szövetség” tagjaként még idősebb korában is aktív 

tevékenységet folytatott a Kárpát-medencei és a 
távolabbi szórvány magyarság lelki 
összetartozásának elmélyítéséért, kultúrájának 
gazdagításáért és hosszú távú megmaradásáért. A 
külhoni magyarságért érzett felelőssége és 
elkötelezettsége példa értékű lehet valamennyi 
honfitársunk részére. Különösen nagy szerencséje 
volt, hogy felnőttként is hosszú időn át sokáig együtt 
élhetett, gondolkodhatott és tevékenykedhetett 
nagyra becsült, általa hőn szeretett és tisztelt idős 
szüleivel. 

Toma tanár úr többször megfogalmazta – legutóbb 
éppen három hónappal ezelőtt, Kunszentmiklóson 
egy rendhagyó „nosztalgia történelemóra” keretében 
a zsúfolásig megtelt gimnáziumi könyvtár 
hallgatósága előtt – a világról alkotott felfogását, a 
mélységes és rendíthetetlen hazaszeretetét és a 
sziklaszilárd oktatási és nevelési elveit. Akkor, ott, 
utoljára rövid időre ismét „tűnő fiatal éveink 
csodálatos világába repített” bennünket, de tanári 
nagysága, hatalmas tudása és rendkívüli szeretete 
velünk marad örökre. 

1959-ben feleségül vette Zsinka Blankát, akivel közel 
hatvan éven át élt boldog házasságban. János és 
Blanka nevű gyermekeiket nagy szeretettel nevelték 
föl, s a tőlük származó öt unokájuk nagyszüleiként 
szép, példaadó és tartalmas családi életet éltek. 

Toma János elhunytával pótolhatatlan veszteség érte 
családját, barátait, ismerőseit és tisztelőit. Nehéz 
elhinni, hogy nem kereshetjük már otthonában sem 
személyesen, sem telefonon. Nem tűnik föl többé 
jellegzetes, magas termetű alakja sem közvetlen 
környezetében, sem szeretett lakhelyének bizonyos 
pontjain, különböző rendezvényeken és 
eseményeken, a templomban, az énekkarban és a 
baráti összejöveteleken. Kunszentmiklósra sem jön el 
többé. 

Emlékét mély tisztelettel és hálával megőrizzük! 

Zakar András 

 

 

Toma János „Életműdíjas” tanár úr 2018. augusztus 2-án 
hajnalban, 88 éves korában hunyt el. 


